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سيتوسيل 400

�صيلكون ما�صتيك دائم املرونة مللء الفوا�صل.
الو�صف :

 - �صيتو�صيل 400 عبارة عن مادة حل�صو الفوا�صل ذات مركب واحد من مادة ال�صيليكون املطاط اجلاهزة 
لال�صتعمال فى م�رشوعات مياه ال�رشب وم�رشوعات �صناعة الأغذية حيث اأنها غري �صامة.

 - �صيتو�صيل 400 يجف بتاأثري الرطوبة اجلوية ليكون مادة عالية املقاومة واللدونة حل�صو جميع اأنواع 
الفوا�صل وكذا التحبي�ش على اأعمال الزجاج.

 - ل يتاأثر ال�صيتو�صيل 400 بالعوامل اجلوية مثل اأ�صعة ال�صم�ش والأ�صعة فوق البنف�صجية ودرجات 
احلرارة الق�صوى ول تتغري خوا�صه بعامل الزمن. 

- يتميز �صيتو�صيل 400 ب�صهولة الت�صغيل وقوة اللت�صاق على معظم مواد البناء.
B.S 5889, U.S. Federal Specifications , TTS1543 A , ASTM C 920 توفى املوا�صفات -

- املادة معتمدة من الهيئة القومية ملياه ال�رشب مللء الفوا�صل فى م�رشوعات مياه ال�رشب.
جمال ال�صتعمال :

اأنواع  ومعظم  البناء  ومواد  والأملونيوم  وال�صرياميك  الزجاج  على  عالية  الت�صاق  قوة  له   400 �صيتو�صيل   -
البال�صتيك وي�صتعمل بوجه خا�ش يف الأعمال التالية:

 - ح�صو الفوا�صل بني العنا�رش الإن�صائية بجميع اأنواعها.
 - التحبي�ش على الأبواب وال�صبابيك والقواطيع امل�صنوعة من اخل�صب والأملونيوم واحلديد.

 - �صناعة اأحوا�ش اأ�صماك الزينة.
 - التحبي�ش على الأدوات ال�صحية.

 - ح�صو فوا�صل الوحدات اخلر�صانية اجلاهزة.

مواد عزل و ح�صو الفوا�صل

اخلــوا�ش الفنيــة : )عند 25˚م(
 0.02 ± 1.00 الكثافة )كجم/لرت( :   

�صفاف، اأبي�ش، اأ�صود، بنى، رمادي )األوان اأخرى ح�صب الطلب(  اللـــــون :   
5 دقيقة  زمن اجلفاف البتدائى :  

حتى ٧ اأيام ال�صالدة النهائية :  
٪ ٣00 ال�صتطالة عند القطع :  

50 ٪ متدد و اإنكما�ش  مقدار احلركة املالئم :  
حواىل 1.5مرت طوىل للخرطو�صة ، 200جم/مرت طوىل              يتبع .... معدل ال�صتهالك لفا�صل x 2 1�صم : 
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ت�صميم الفوا�صـل :
الفوا�صل القيا�صية :

- يجب األ يقلل عر�ش اأو عمق الفا�صل عن 4 مم.
- يجب األ يزيد عر�ش الفا�صل عن 25 مم.

- للفوا�صل بعر�ش اأكرث من 10 مم يجب اأن يكون عمق الفا�صل م�صاوي لن�صف عر�ش الفا�صل بحد اأدنى 
10 مم.

- يجب اأن يكون عر�ش الفا�صل اأربعة اأ�صعاف التمدد والنكما�ش املتوقع الفا�صل.
التحبي�ش على اأعمال الزجاج :

- يجب اأن يكون عمق �صيتو�صيل 400 م�صاوي ل�صمك الزجاج.
- يجب اأن ل يزيد العمق عن 10 مم.

التحبي�ش على القواطع :
- ميكن اأن يحل ال�صيتو�صيل 400 حمل �رشائط التحبي�ش اجلاهزة.
- ميكن اأن يوفر ال�صيتو�صيل 400 نقط ارتكاز لوحدات الزجاج.

طريقة ال�صتعمــــال :
- يجب اأن تكون جميع الفوا�صل جافة و�صلدة وخالية من الأتربة  واملواد الدهنية ويف حالة الأ�صطح 

الأ�صمنتية امل�صامية يجب دهانها مبادة برامير �صيتوكول اأو كيمابوك�صى101.
- يتم فك الغطاء وقطع اجلزء العلوي من اخلرطو�صة ويثبت الغطاء يف اخلرطو�صة.

- متالأ الفوا�صل جيدًا مبادة ال�صيتو�صيل 400 وي�صوى ال�صطح بفر�صة ناعمة مبللة باملاء وال�صابون. 
التخزين : يخزن يف مكان جاف وبارد ملدة  12 �صهر يف درجة حرارة اأقل من 25°م.

العبوات : خراطي�ش �صعة 2٧0 مللى لرت ، عبوات زنة 4 كجم.

مواد عزل و ح�صو الفوا�صل


