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مونتاچ جلو

طريقة الت�شغيل :
- يجب العمل على اأ�شطح نظيفة خالية من الزيوت وال�شحوم وال�شوائب.

- يتم و�شع ل�شق مونتاچ جلو على اأحد الأ�شطح ثم يتم و�شل ال�شطحان فى الو�شع املطلوب ببع�شهما وفى 
بع�ض التطبيقات قد يكون �رضوريًا ا�شتعمال دعم ميكانيكى حتى جفاف الال�شق وو�شوله لأق�شى مقاومة.

- يتم تنظيف الأدوات باأ�شتعمال كيم �شولف ١ بعد الأ�شتعمال مبا�رضة اأو عند جفاف الال�شق يتم تنظيفه 
فقط بالطرق امليكانيكية.

التخــزين :  ملدة ١٢ �شهر فى عبواته ال�شلية فى اأماكن تخزين جافة ودرجة حرارة من ٥ - ٢٥°�ض 
ويجب عند فتح العبوة اأ�شتعمالها باأ�رضع ما ميكن.

العبـــوات :  خرطو�شة ٢٧٠  ± ١٠ مللى لرت.

ل�شق �رضيع ملواد البناء.
املوا�شفات الفنية :

منا�شب  هالمى  قوام  ذو  املذيبات،  من  خاىل  واحد  مركب  من  يوريثان  البوىل  من  ل�شق  هو  جلو  مونتاچ   -
للتطبيقات الراأ�شية ويتم اجلفاف واملعاجلة نتيجة تفاعل مع الرطوبة فى طبقة ال�شا�ض مكونًا و�شلة حلام 

قوية متينة عازلة للمياه.
- ل�شق مونتاچ جلو له خا�شية زيادة طفيفة يف احلجم ولذا فهو يوفر عدم ت�رضب وعازل للحرارة.

املميزات :
- خاىل من املذيبات وغري �شام.

- مقاوم لدرجات احلرارة املرتفعة ومنا�شب لال�شطح الراأ�شية.
جمال ال�شتعمال :

ل�شق معظم مواد البناء وت�شنيع العنا�رض امل�شطورة )�شاندوت�ض( امل�شنعة من :
اأو  اجلب�شية  اللواح   / وال�شلب  اللومنيوم   / البولي�شتريين  اأو  البوىل يوريثان  اجلا�شئ من  الفوم   / اخل�شب   -

ال�شمنتية / البال�شتيك.
املوا�شفات الفنية :

املواد الال�شقة

املوا�شفة القيا�شية القيمة الوحدة اخلا�شية
ASTM D 2196 ٢٥٠٠٠ - ٣٥٠٠٠ CP )BrookField( اللزوجة 

25° �ض

ASTM D 1475 - DIN 
53217 - ISO R 858

٠٫٥ جم / �شم٣ الكثافة 20° �ض

ASTM D 2240 - DIN 
53505 - ISO R 858

اأكبــر من ٨٠ Shore A ال�شــــــالدة


