
أرقى المنتجات

الالصقة املواد  منتجات 

روبة أديبوند 65 االصقة ملعاجلة فواصل الصلب

طرطشة روبة األديبوند 65 لزيادة متاسك
طبقات البياض مع األسطح اخلرسانية 

الناعمة.

1-سطح خرساني ناعم. 
2-طرطشة األديبوند 65.

3-طبقة البياض.

الوزرات الالزمة ألعمال العزل املائىعالج أماكن الزراجني

مادة لتقوية و غلق مسام أسطح البياض
مونة األديبوند 65 للصق

وحشو فواصل السيراميك

1-خرسانة قدمية.
2-روبة أديبوند 65 االصقة.

3-خرسانة مستجدة.

1-حائط خرسانة مسلحة.
2-روبة أديبوند 65 االصقة.

3-حديد الزراجني.
4-مونة أديبوند 65

1-املنشأ اخلرسانى.
2-روبة أديبوند 65 االصقة.

3-مونة أديبوند 65

1-حائط طوب.
2-طبقة بياض.

3-دهان أديبوند 65 
1-روبة أديبوند 65 االصقة.

2-مونة أديبوند 65 للصق السيراميك
3-مونة أديبوند 65 حلشو فواصل السيراميك

- يستخدم االديبوند65 عى نطاق واسع في االعمال الداخلية واخلارجية.
القدمية  اخلرسانة  للحام  تستعمل  التي  االديبوند65  روبة  إلنتاج  إضافة   -
اخلرسانية  االسطح  على  االسمنتي  البياض  مونة  وحلام  اجلديدة  باخلرسانة 
فوق  الصغيرة  االسماك  ذات  )سكريد(  اخلرسانية  األرضيات  وحلام  الناعمة 

األرضيات اخلرسانية السابق صبها.
- إضافة إلنتاج مونة االديبوند65 التي تستعمل ألعمال الترميم وملء أماكن 
العالية  املقاومة  ذات  اخلرسانية  األرضيات  وعمل  اخلرسانة  في  التعشيش 
وإجهادات  لعوامل  املعرض  البياض  أعمال  في  وكذا  القليلة  األسماك  وذات 
غير عادية وأعمال لصق البالط والسيراميك والرخام الصناعي وأعمال تثبيت 

وصالت املياه واجملاري. 
- يستعمل االديبوند65 كدهان تقوية لألسطح اخلرسانية وأسطح البياض 

االسمنتية بعد تخفيفه باملاء.

روبة األديبوند65:
- يخفف األديبوند 65 : باملاء بنسبة حوالي3:1 ويخلط مع مخلوط األسمنت 
والرمل ) أسمنت إلى رمل بنسبة 1:1( وميزج جيدا حتى الوصول إلى القوام 
املطلوب وتوضع املونة قبل متام جفاف طبقة الروبة ) معدل االستهالك حوالي 

25, كجم/م2(.

مونة األديبوند65:
- يخلط األديبوند65 اخملفف باملاء بنسبة 4:1 إلى 6:1 مع مخلوط األسمنت 
والرمل ) والزلط( حتى الوصول إلى القوام املطلوب وتستعمل مونة األديبوند 
معدل   ( جفافها  متام  قبل  األديبوند65  روبة  من  الطرطشة  طبقة  فوق   65

االستهالك حوالي 30 - 40 كجم/م3(.
- تنظف املعدات باملاء بعد االستعمال مباشرة.

التخزين:    ملدة 12 شهر في ظروف تخزين مناسبة.

العبوات:    9, كجم، 5كجم، 20 كجم.

أديبوند 65
الصق عالي اجلودة متعدد األغراض للخرسانة واملونة.

مواصفات عامة: 
  )SBR(أديبوند65 الصق متعدد األغراض أساسه التكس البوتادين ستيرين -

يضاف للخرسانة واملونة االسمنتية لتحسني خواصها بصفة عامة وزيادة
 قوة االلتصاق مبوادالبناء اخملتلفة بصفة خاصة. 

- االديبوند65 يوفي اشتراطات املواصفات القياسية األمريكية
 CMBI 2012 واملواصفات الفنية للمصنع   ASTM C631 

مجال االستعمال:
             

اخلواص الفنية  )عند 25°م(            
              — اللون                                                    أبيض

              — نسبة املواد الصلبة                                      47 ± %3 
              — الرقم األيدروجيني                                            7،5 1,5±

              — أقل درجة لتكوين غشاء رقيق من الالتكس           4°م
              — الكثافة )كجم/لتر(                                               1.02 ± 0.02

طريقة االستخدام:                 

كيماويات البناء احلديث
املركز الرئيسى  : 319 شارع الهرم - اجليزة

ت/ 35853917 - 35854084 - 35854118 )202( +   ف : 35859858)202( +


