
الوصف:
مادة مالئة خفيفة الوزن سهلة التطبيق تعتمد يف تصنيعها عىل املستحلبات املبتكرة. مصممة خصيصاً مللء التشققات والحفر الصغرية  حىت عمق ٢سم و عرض ٢ سم دون 

حدوث أي انكماشات أو تشققات وتطبق مرة واحدة فقط.

االستخدام:
يستخدم ملعالجة التشققات والحفر الصغرية حىت عمق ٢سم و عرض ٢ سم عىل األسطح الخرسانية واللياسة واألسطح الجبسية والطوب الفخاري. 

الخصائص:
 • يمكن تطبيق الدهانات ذات األساس املذييب واملايئ عليه.
 • يطبق مرة واحدة وال يحتاج إىل أكرث من طبقة  للملء.

 • ال يحتاج إىل صنفرة. 
 • يعطي سطحاً ناعماً.

 • مقاومة عالية لالنكماش.
 • مقاوم للتشقق.

 • ال يحدث به تسييل حىت وإن استخدم يف األسقف.

الخصائص الفيزيائية:
عجينة خفيفة الوزن.  •  املظهـر:    

أبيض.  •  اللــون:    
منخفضه جداً.  •  الرائحة:    

.ASTM D1475       ٠٫٣٨  •  الثقل النوعي:   
. ASTM D2697                   . ٪٧٠  •  حجم املواد الصلبة:   

االختبارات:
.ASTM D2243 اجتياز ٣ دورات      •  استقرار الحرارة والربودة :  

صفر.  •  االنكماش:   
ممتازة.  •  مقاومة التشققات:   

للتشققات حىت عرض ٢ سم و عمق ٢سم.  •  مجال امللء:   

تجهيز السطح:
جميع السطوح يجب أن تكون جافة ونظيفة وخالية من أي ملوثات. 

إرشادات التطبيق:
 • إعداد السطح وتحضريه بإزالة كافة األجزاء الهشـة وتنظيفـه من الغبـار واألتربة وآثار الشحوم والزيوت واألوساخ تماماً من موضع التشقق.

 • يجب أن ال تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن ال تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪ وأن ال تزيد الرطوبة النسبية املحيطة عن ٧٠ ٪.
 • يجب التقليب جيداً قبل االستخدام.

 • إمأل التشققات والحفر باستخدام سكني املعجون.
 • البد من تطبيق الدهانـات لحمايـة املنتج من املاء واألمطار قبل ٧٢ ساعة وذلك عند االستخدام يف التطبيقات الخارجية  .

 • ال يستخدم كمعجون تسوية للمساحات الكبرية وال مللء الفواصل.

أدوات التطبيق: 
 • سكني املعجون.

المخفف المقترح:
اليخفف .

نسبة التخفيف:
 • جاهز لالستخدام .

     

إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ١ / ٢
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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.

إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ٢ / ٢

نظام الطالء:
 • يتم تطبيق طبقة واحدة من " الجزيرة ألتيمت" ملـلء التشققـات والحفر  الصغرية  حىت عمق ٢سم و عرض ٢ سم.

 • يتم تطبيق أغلب الدهانات ذات األساس املذييب واملايئ عليه.

زمن الجفاف:
 • الجفاف السطحي                               (٣-٤) ساعات  
 • الجفاف التام            ٢٤ساعة          

 • الجفاف الصلب                                  ٤٨- ٧٢  ساعة    
 • الزمن الفاصل للطالء                           ٤٨ - ٧٢ ساعة

يعتمد زمن الجفاف عىل سماكة التطبيق.
النتائج السابقة بموجب  ASTM D5895  عند درجة حرارة ٣٠°م.

تنظيف االدوات:
 باملـاء العـذب.

التعبئة :
عبوة ٠٫٦ لرت.

التخـزين وفترة الصالحية:
الصالحية :٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.

التخزين : ضمن عبوة محكمة اإلغالق ويف مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح املحلية.

إرشادات السالمة: 
 • يرجى قراءة واتبـاع تعليمـات الصحـة والسالمـة املـوجـودة علـى العبـوة، وكـذلـك اإلرشادات  التحذيريـة املوجـودة يف MSDS لهـذا املنتـج. 

 • يجب التعامل بحذر مع املنتج  قبل التطبيق ويف أثـنـائه. 
 • يجب تجنب مالمسة الدهان للعني والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته يف أثـنـاء التطبيق.

 • ينصح باستخدام املنتج يف أماكن جيدة التهوية  أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش..
 • يجب حفظ املنتج بعيداً عن متناول أيدي األطفال.

من أجل سالمة البيئة : يرجــى تسليم  بقايـــا الدهـــــان والعبوات الفائضة  ألي جهة محلية معتمدة لغرض االستخدام أو إعادة التدوير.
مالحظة : النفايــات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح املحلية املحددة يف قانوين مراقبة التلوث وحماية البيئة.
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