
الوصف:
مادة إسمنتية ناعمة عالية الجودة تتكون من مركبني، مقاومة للماء والظروف الجوية املختلفة، معدلة بإضافات خاصة، تستخدم خصيصاً إلصالح وتسوية وتنعيم جميع 

األسطح الخرسانية بما فيها األسطح الخرسانية الناعمة واللياسة.
االستخدام:

يستخدم لتسوية و إصالح و تنعيم جميع أنواع األسطح الخارجية األفقية والرأسية سواء كانت أسطحاً خرسانية أو لياسة يف الجسور و األنفاق و األعمدة الخرسانية و غريها. 

الخصائص:
 • قوة التصاق ممتازة مع األسطح الخرسانية الناعمة واللياسة.

 • سهولة ملء فراغات الهواء املوجودة بالخرسانة وإصالح عيوب تلك األسطح.
 • مالئم ألجواء منطقة الرشق األوسط.

 • مصمم خصيصاً لالستخدامات الخارجية.
 • يعطي استوائية جيدة ألسطح اللياسة واألسطح الخرسانية.

 • يساعد عىل معالجة التشققات والحفر.
 • يعطي قوة التصاق مع الطبقات النهائية.

 • مقاومة عالية للماء.
 • سهل االستخدام بخلط املركبني (السائل والبودرة).

 • سهل التطبيق والصنفرة.

الشهادات واالختبارات:
   (ASTM E84) بكندا حسب املواصفة Element من مختربات Class A إجتياز إختبار  مقاومة إنتشار اللهب  • 

                                                    Intertek الواليات املتحدة األمريكية / LEED Requirements-Ver.4 /   بعد التطبيق VOC اجتاز  اختبار انبعاث  • 
                                   

الخصائص الفيزيائية:
B مركب                           A مركب                                                               

 • املحتوي الصلب :                                  ١٠٠٪                                 ٢٣±١ ٪
 • اللــون:                    أبيض ورمادي.              

 • سماكة الطبقة الجافة:                ١-٢ مم  .
 • معدل التغطية :                  ١٫٠ كجم /م٢/مم (بإستخدام مكشطة اللياسة  اليدوية) (يختلف معدل التغطية باختالف طبيعة السطح واألدوات املستخدمة)

 • الكثافة الجافة :                   ١٫٣ كجم /لرت.
 • فرتة التشغيل :                                    ساعة ونصف 

تجهيز السطح:
 • يجب إزالة االتربة والزيوت والشحوم واملواد العالقة والدهانات و اليت تؤثر عىل االلتصاقية مع السطح.

 • رطب السطح باستخدام املاء النظيف قبل التطبيق.

الخلط:
 • يتم إضافة السائل (مركب B – برميل ١٠ لرت) إىل وعاء الخلط ،ثم يتم اضافة البودرة (مركب A – كيس ٢٥ كجم) تدريجياً أثناء الخلط بالرسعة البطيئة باستخدام الخالط 

امليكانييك.
 • استمر يف الخلط ملدة ٥  دقائق حىت الحصول عىل خليط متجانس وخاٍل من التكتالت وعدم وجود بودرة عالقة يف أسفل وجوانب الوعاء. 

 • اآلن املنتج جاهز للتطبيق.
 • يمكن إضافة كمية من املاء بعد عملية الخلط عند الحاجة بحد أقىص نصف لرت (لكل كيس ٢٥ كجم).

إرشادات التطبيق :
 • بعد تجهيز الخليط يتم التطبيق باستخدام سكني املعجون أو املسطرين للحصول عىل سماكة ١-٢ مم. ويمكن تطبيق أكرث من طبقة للحصول عىل سماكة أعىل من ٢مم. 

 • يتم تنعيم السطح بعد التطبيق باستخدام املسطرين .
 • استخدم الخليط خالل ساعة ونصف من الخلط.

أدوات التطبيق :
 • سكني املعجون.

 • مكشطة اللياسة اليدوية.
 • ماكينة الرش.

إصدار : ٢٠٢١صفحة : ١ / ٢
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إصدار : ٢٠٢١صفحة : ٢ / ٢

نظام التطبيق:
 • تطبيق طبقتني من « الجزيرة إكسرتيم » .     
 • تطبيق أي نوع من أنظمة الدهانات الخارجية.

تنظيف األدوات:
• تنظيف األدوات مبارشة بعد االنتهاء من التطبيق باملاء النظيف. 

التعبئة :
• كيس ٢٥ كجم + برميل ١٠ لرت .

مدة التخـزين:
•  ١٢ شهر من تاريخ اإلنتاج يف مكان جاف ومغلق وبعيداً عن أشعة الشمس.

إرشادات السالمة: 
 • يجب إرتداء املالبس والنظارات الواقية وقفازات الحماية لليد وحماية الوجه.

 • عند مالمسة املنتج للعني يجب غسيلها مبارشة بكمية وفرية من املاء النظيف واستشارة الطبيب املتخصص.
 • يحفظ املنتج بعيدا عن متناول األطفال.

 • ولبقية املعلومات، أطلب صحيفة بيانات السالمة للمنتج.
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تنويه:
وفق علمنا, البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النرش , وهي قابلة للتغيري دون إشعار مسبق. يجب عىل املستخدم االتصال برشكة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديالت  قبل 
تحديد أو طلب املنتج. املعلومات املقدمة من خالل هذه املستندات ال تعترب شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات املوجودة بهذه املستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفين لدى 

دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل املسؤولية املرتتبة عىل ذلك.
ال توجد لدينا املقدرة عىل التحّكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل اليت تؤثر عىل استخدام أو تطبيق املنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو  ضمين من خالل هذه املستندات. نحن 

نضمن منتجاتنا بما يتماىش مع جودة الجزيرة, وال نتحمل أي مسؤولية عن األداء والتغطية أو اإلصابات الناجمة عن استخدامها. املسؤولية ، إن وجدت، تقترص عىل استبدال املنتجات.


