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مواد ترميم وتقوية املن�ش�آت

سيتوركس جراوت

طريقة اال�شتعم�ل :  
- يجب اأن يكون ال�شطح االأ�ش��شى قويً� ونظيفً�  خ�ليً� من الزيوت وال�شحوم وال�شوائب االأخرى.

- تو�شع الكمية املحددة من امل�ء فى خالط.
- ت�شب الكمية املحددة من �شيتورك�س جراوت ببطء مع اخللط امل�شتمر.

- بعد اإ�ش�فة الكمية ب�لك�مل، ي�شتمر اخللط ملدة ال تقل عن دقيقتني وحتى الو�شول اإىل قوام ن�عم ومتج�ن�س.
- يتم ت�شغيل اخللطة فى خالل ع�رشين دقيقة.

- تع�لج االأجزاء املك�شوفة بعد ال�شب مب��رشة مبركب كيورا�شول ) اأو امل�ء اأو اخلي�س املبلل بعد الو�شول اإىل 
ال�شالبة املبكرة(.

فى  املحددة  املي�ه  ن�شبة  وجت�وز  بدقة  حمددة  لل�شب  ق�بل  قوام  على  للح�شول  ت�ش�ف  التى  امل�ء  كمية   -
 100 لكل  اخلليط  فى  امل�ء  ن�شبة  حتدد  املطلوب  للقوام  وفقً�  الن�جتة  اخلر�ش�نة  اإ�شع�ف  عنه  ينتج  اخلليط 

كجم من �شيتورك�س جراوت ك�لت�ىل :
• قوام �ش�ئل : حواىل10 - 11 لرت م�ء لكل 100 كجم �شيتورك�س جراوت.

• قوام ت�شتخدم فيه معدات الت�شوية : 8 - 9 لرت م�ء لكل 100 كجم �شيتورك�س جراوت ، للو�شول اإىل 
اأف�شل النت�ئج ينبغى ا�شتخدام اخللط االآىل وميكن خلط الكمي�ت ال�شغرية ن�شبيً� يدويً�.

التخــزين :  ملدة 12 �شهرًا حتت �رشوط تخزين من��شبة.
العبـــوات :  اأكي��س 5 كجم / 25 كجم / 50 كجم

مونة اأ�شمنتية ذاتية ال�شيولة ع�لية القوة غري ق�بلة لالنكم��س .
املوا�شف�ت القي��شية :

 CMBI ويوفى ا�شرتاط�ت املوا�شف�ت الفنية للم�شنع ASTM C 1107 يوفى املوا�شف�ت القي��شية االمريكية -
 1080ومعتمد من الهيئة القومية ملي�ه ال�رشب وال�رشف ال�شحى لعزل م�ش�ريع مي�ه ال�رشب وال�رشف ال�شحى.

و�شف املنتج :
عب�رة عن منتج خليط اأ�شمنتى االأ�ش��س يحت�ج فقط خللطه ب�مل�ء النت�ج مونة ع�لية القوة غري ق�بلة لالنكم��س 

الأغرا�س الرتميم وملء الفراغ�ت ويتوافر منه نوع�ن ن�عم و خ�شن ح�شب املالئم ل�شمك اجلراوت.

اخلــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
رمـــ�دى اللــــون :   

0٫05 ± 2٫00 الكث�فة )م�شحوق( )كجم/لرت( : 
0٫05 ± 2٫30 )مونة ج�فة( )كجم/لرت( : 

2٫3 طن / م3 معدل اال�شتهالك :  


