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المنتج 
 ،(SBR) والبيوتادايين  الستايرين  مطاط  من  مصنوع  ربط  عامل  إنه 

يستعمل كمانع للنش وعامل ربط يضاف الى الخرسانة والمالط. 

مميزاته 
والخرسانة  ا�سمنتي  المالط  الى   �ad SBR No1 يضاف 

ا�سمنتية لضمان الخصائص التالية:  
•  قدرة على تحّمل الليونة/قوة تحمل الضغط   

•  مقاومة االحتكاك  
•  مقاومة النفط والزيوت والملح  

•  الحد من االنقباض  
•  رفع مقاومة تسرب الماء وقوة تحّمله   

•  تحسين القدرة على االلتصاق  

مجاالت استعماله 
•  ل§رضيات الصناعية  

•  تصليح الخرسانة 
•  الطرطشة الخاصة بالربط 

•  الُحَجر السدودة للماء 
•  خزانات مياه الشرب  

•  الالصق ا�سمنتي  
•  المالط المستعمل في الداخل والخارج.   

  خصائصه
سائل أبيض   مظهره    

حوالي ١    كثافته على ٢٠ درجة مئوية  
حوالي ٦٫٥    الرقم الهيدروجيني  

كيفية استعماله 
يجب أن يكون المسطح سليًما، نظيًفا وخاٍل من الزيوت والدهون. 

ال تعمل أبدÈ دون + ٥ درجات مئوية وما بعد + ٤٥ درجة مئوية. 

ربط الخرسانة الجديدة بالخرسانة القديمة.
يضاف ad SBR No1� الى مياه المزج بمعدل ١\١. 

يتك التطبيق بواسطة فرشاة  أو رشه باÊلة.  
 

طرطشة جاهزة.
أضف حوالي ٤ كجم من ad SBR No1� لكل ٥٠ كجم إسمنت.

ضع المالط بشكل موحد ويترك لÑ نضاج لمدة ٣ أيام. 
 

مالط بأداء أفضل.  
يمكن تحسين نوعية المالط التقليدي المؤلف من ا�سمنت بإضافة 

ad SBR No1� أثناء المزج.  
مياه  الى  تضاف  ا�سمنت  وزن  من   ٪١٠ الى   ٥ من  المطلوبة:  المقادير 

المزج.

توضيبه  
  : �ad SBR No1 يتم تأمين

في برميل سعة  ٢٠ كلغ و ٢٠٠ كلغ.  
 

تخزينه   
ُيحفظ حتى ٦ أشهر من تاريخ تصنيعه في مستوعبه اÙساسي.  

 
تدابير للصحة والسالمة   

يجدر  كما  البشرة.  على  طويل  لوقت  المنتج  هذا  بقاء  تفادي  يجب 
الى  الرذاذ  بعض  وصول  عند  والعينين.  اليدين  يحمي  ما  ارتداء 
البشرة، يجب إزالته بالصابون والماء. وفي حال المس العيون، ُتغسل 
التقيؤ، وفي  إثارة  ابتالعه، فيجب عدم  تّم  إذا  أما  بمياه نظيفة.  جيًدا 

الحالتين يجب مراجعة الطبيب. إن هذا المنتج غير قابل لالشتعال. 
 

رفع مسؤولية 
اما  موادها.  تشوب  قد  عيوب  اية  ضد  منتجاتها  تكفل  الشركة  ان 
شروط  أن  بما  منها  كفالة  دون  من  فيصبح  وتنفيذها  استعمالها 
بأن  الشركة  مع  التأكد  يجب  سيطرتها.  عن  خارجة  هي  تركيبها 
المنتج مالئم لالستعمال المطلوب، وأن الئحة المواصفات الفنية هذه 
إنذار  دون  من  تعديلها  الشركة  تستطيع  له.  اÙخيرة  النسخة  هي 
من  لمزيد  فقط.  لÑرشاد  الفنية  الخصائص  أوردت  وقد  مسبق، 
مكان  في  الكائن  الشركة  بمكتب  االتصال  يرجى  المعلومات، 

وجودكم.  
 

مالحظة  
ملك  هي  هذه  الفنية  المواصفات  الئحة  في  الواردة  المعلومات  إن 
شركة سودامكو هولدينغ فقط. وأي إفشاء، استعمال، نشر أو نسخ 
أو Ùي معلومات تتضمنها هو  الالئحة  ا) لهذه  أو جزئًيّ بالكامل  (أكان 

ر ويؤدي الى المالحقة القانونية.   محظَّ

إضافات للخرسانة

(SBR)عامل ربط مصنوع من مطاط الستايرين والبيوتادايين 


