
الوصف:
طبقة نهائية ديكورية عالية الجودة ذات اساس اسمنيت من مركب واحد معالجة بالبوليمر, ملونة ومقاومة للماء صممت خصيصا للتطبيق مع كرس الرخام العطاء شكل ديكوري 

نهايئ لجميع أنواع األسطح .

االستخدام:
تستخدم كطبقة نهائية عىل االسطح الخارجية كأسطح الخرسانة واللياسة والبلوك.

الخصائص:
 • سهولة عالية يف التطبيق.

 • مقاومة عالية للماء والظروف املناخية.
 • جيدة لعزل الحرارة.

 • قوة  التصاق عالية وطويلة األجل. 
 • يمكن تطبيقها مبارشة عىل أسطح البلوك مبارشة بدون تلييس مما يوفر يف التكلفة.

 • مقاومة ممتازة للتشققات واالنكماش نتيجة تغيري العوامل الجوية ودرجات الحرارة.   
 • مالئم ألجواء الرشق األوسط.

 • مقاومة لظاهرة التملح.
 • ألوان ثابتة ومقاومة ألشعة الشمس.

الخصائص الفيزيائية:
 • اللــون:                       ألوان متعددة  (حسب كتالوج األلوان).

 • سماكة الطبقة الجافة:            ٦ -٨ مم.                              
 • معدل التغطية:              ١٫٥ – ٢ كجم /م٢عند سماكة ١ مم.    (يعتمد معدل التغطية عىل طبيعة السطح)

 • الكثافة الجافة :              ١٫٧كجم /لرت.

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

 • رطب السطح باستخدام املاء النظيف قبل التطبيق.

الخلط:
 • يتم إضافة كمية املاء املناسبة (٥٫٥ – ٦٫٥لرت /  للكيس الواحد٢٠ كجم)  اىل وعاء خلط نظيف.

 • يتم إضافة البودرة (كيس ٢٠ كجم) اىل املاء تدريجياً اثناء الخلًط بالرسعة البطيئة باستخدام الخالط امليكانييك.
 • استمر يف الخلط ملدة ١ - ٣ دقائق حىت الحصول عىل خليط متجانس وخاٍل من التكتالت. 

 • يمكن خلط الكميات الصغرية حىت ٥ كجم يدوياً.
 • لتجنب اختالف اللون النهايئ لكل خليط بعد التطبيق والجفاف, يجب التقيد بنفس نسب الخلط يف كل مرة للحصول عىل شكل نهايئ متجانس اللون.

إرشادات التطبيق:
 • ابدأ بتقسيم السطح بفواصل خشبية أو بالستيكية حسب الشكل املراد تنفيذه وتثبت هذه الفواصل بنفس املادة (الجزيرة سمكس).

 • يتم تطبيق الجزيرة سمكس بسماكة ترتاوح بني ٦ – ٨ مم ألسطح اللياسة وسماكة من ١٠ – ١٥مم عىل طبقتني لألسطح الغري  مليسة ثم قم بتنعيم السطح بمكشطة اللياسة 
أو األدوات املناسبة لذلك.

 • يتم رش السطح الذي تم تطبيقه بكرس الرخام سواء يدوياً أو باستخدام املكشطة.
 • قم بالضغط عىل كرس الرخام الذي تم رشه عىل  الجزيرة  سمكس املطبق بواسطة مكشطة اللياسة للحصول عىل شكل نهايئ جميل. 

 • رش املنتج باملاء ملدة ٣ أيام مرتني يف اليوم عىل األقل بعد ٢٤ ساعة من تطبيق املنتج وذلك إلتمام عمليه الصالبة. 
 • يمكن تطبيق املنتج يدوياً بإستخدام املسطرين أو بواسطة ماكينة الرش بدون كرس الرخام كطبقة ديكورية نهائية بسماكة ترتاوح بني ٦ - ٨ مم للطبقة الواحدة.

أدوات التطبيق: 
مكشطة اللياسة اليدوية (املسطرين).

ماكينة الرش.

إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ١ / ٢
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إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ٢ / ٢

نظام التطبيق:
 • لألسطح املليسة:

يتم تطبيق طبقة واحدة من «الجزيرة سمكس »بسماكة من  ٦ – ٨ مم مبارشة عىل السطح.
 • لألسطح غري املليسة:

يتم تطبيق«الجزيرة سمكس » بسماكة من ١٠ – ١٥ مم مبارشة  عىل السطح عىل طبقتني.
 

زمن الجفاف:
 • يعتمد وقت جفاف املادة عىل حركة الهواء ودرجة الحرارة وسماكة طبقة اللياسة

 • جفاف السطح: ٢٠دقيقة
 • الجفاف التام للطبقة: ٢٤ ساعة

 • زمن امكانية رش كرس الرخام من ٨ - ١٥ دقيقة

تنظيف االدوات:
-يتم تنظيف األدوات مبارشة بعد االنتهاء من التطبيق باملاء النظيف. 

التعبئة :
 • «الجزيرة سمكس » كيس ٢٠ كجم. 

 • «الجزيرة سمكس شيبس» كيس  ٢٥ كجم

التخـزين وفترة الصالحية:
١٢ شهراً من تاريخ اإلنتاج عند تخزينه يف منطقة جافة مغلقة وبعيدة عن أشعة الشمس.

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

 • عند مالمسة املنتج للعني يجب غسلها 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.


