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الخلطة االسمنتية الجاهزة للطرطشة الخاصة بالخرسانة

المنتج 
يعتمد  جاهز  اسمنتي  عبارة عن مالط  premix SRC-2� هو 
قبل  ا�سطح  تحضير  في  المستخدم  المعدني  الترابط  عامل  على 
المباشرة في طبقة اللياسة ا�ولى. يحسن التصاق اللياسة الجديدة 
خصيًصا   �premix SRC-2 تصميم  تم  والجبس.  واالسمنت 

ليتم تطبيقه على الخرسانة العادية ذات الوجه ا�ملس.
الطرطشة التي يوصى باستخدامها وفًقا للركيزة.

 
الركيزة المنتج 

 �premix SRC-LWW أحجار/كتل خفيفة الوزن
 �premix SRC-2أحجار عادية وخرسانة ذات وجه املس

 SCMs �premix التكميلية  ا�سمنت  مواد  مع  الخرسانة 
 SRC-S

  
الخصائص    

مسحوق حبيبي رمادي اللون  المظهر   
اسمنت بورتالندي، التركيب   

ورمل مختار وإضافات   
٠ إلى ٣ ملم  حجم الحبوب   

   ١٤٥ ± ٠٫١ الكثافة الحجمية/الظاهرية   
 ١٫٩ ± ٠٫١ الكثافة الرطبة   

١١٨٩٠ -٢ / GC-MS ال شيء محتوى المركبات   
(<١٠ ميكروغرام / لتر)  العضوية المتطايرة   

ISO / FDIS والفورمالديهايد  
A1 الفئة BS EN 998 -1 مقاومة الحريق طبقÃ للمواصفة   

 
المعايير المطبقة 

 BS 5262: 1991
 BS 5492: 1990

 BS 4551: Part 2: 1998
 ASTM C 150

 ASTM C 926
 ASTM C 897

 
إرشادات االستخدام 

إعداد وتحضير المسطح 
آثار  الغبار وجميع  المسطح نظيف وسليم وخال من  أن يكون  يجب 
غثاء  أو  الطالء  أو  الجبس  أو  المعالجة  ومركبات  والشحم  الزيت 

الخرسانة. 
قبل بضع ساعات من تطبيق premix SRC-2�، قم بترطيب 

طبقة الطرطشة بالماء النظيف.

تحضير المنتج 
 �premix من  كلغ   ٥٠ زنة  كيس  ميكانيكًيا  أو  يدوًيا  امزج 

SRC-2 مع ٩٫٧٥ إلى ١١٫٥ لترات من الماء النظيف حتى يتم الحصول 

على معجون متجانس. يتعين مزج المنتج بواسطة خالط كهربائي.  
 

تطبيق المنتج 
ضع premix SRC-2� باستخدام صندوق تيرولين أو مسدس 

رش كهربائي. 
درجة حرارة التطبيق المثالية هي بين + ٥ درجة مئوية إلى + ٣٥ درجة 
من  تأكد   ، مئوية  درجة   ٣٥ من  أعلى  الحرارة  درجة  كانت  إذا  مئوية. 
المادة  حرارة  درجة  على  للحفاظ  الخلط  عند  البارد  الماء  استخدام 

المختلطة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

التصلب 
والرياح.  الشمس  أشعة  من  حديًثا  المطبقة  الطرطشة  بحماية  قم 
يجب معالجة الطرطشة الجديدة بالماء لمدة ثالثة أيام على ا�قل عن 

طريق الرش من ٣ إلى ٤ مرات يومًيا. 
 

االستهالك 
وطريقة  الركيزة  على  اعتماًدا  حوالي،  مربع  متر  لكل  كلغ   ٤ حوالي 

التطبيق. 

التخزين 
صالح لمدة ١٢ شهرا من تاريخ اÕنتاج إذا تم تخزينه في حاويات مختومة 
الشمس  أشعة  من  ومحمية  جافة  ظروف  في  تالفة،  غير  أصلية 

المباشرة ومن درجات الحرارة العالية.
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احتياطات السالمة 
وارتداء   ، التهوية  جيدة  منطقة  في  التطبيق  يتم  أن  ا�فضل  من 
تنفس  وتجنب  التنفسي  والجهاز  والعينين  لليدين  واقية  معدات 
بالماء  التنظيف  طريق  عن  الجلد  على  البقع  غسل  يجب  الغبار. 
والصابون. في حالة مالمسة العينين ، اغسلهما جيًدا بالماء النظيف. 
أما في حالة ابتالع المنتج، فينبغي عدم استحثاث التقيؤ (ال تحاول أن 
تتقيأ)، وفي جميع الحاالت، يجب التماس العناية الطبية. المنتج غير 

قابل لالشتعال. 
 

إخالء المسؤولية 
على الرغم من أن الشركة تضمن منتجاتها ضد المواد المعيبة، فإن 
شروط  �ن  ضمان  دون  يتم  المنتجات  هذه  وتطبيق  استخدام 
الشركة  مع  التواصل  ينصح  الشركة.  سيطرة  عن  خارجة  تطبيقها 
للتحقق من أن المنتج مناسب لالستخدام المقصود، وأن نسخة ورقة 
البيانات هذه هي أحدث إصدار. يجوز للشركة تعديل هذه الورقة دون 
أي إشعار مسبق. الخصائص التقنية مدرجة ل«رشاد فقط. لمزيد من 

المعلومات، يرجى االتصال بمكتب الشركة في بلدك. 
 

مالحظة هامة 
الملكية  هي  هذه  الفنية  البيانات  ورقة  في  الواردة  المعلومات  إن 
أو  اÂفصاح  ُيحظر   .SODAMCO Holding SAL لشركة  الوحيدة 
أو جزئًيا)  به (سواء كلًيا  المصرح  النسخ غير  أو  النشر  أو  االستخدام 
أو أي معلومات تحتوي عليها، ويخضع ذلك في  البيانات هذه  لورقة 

حال حدوثه للمالحقة القانونية. 
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