
أرقى المنتجات

الالصقة املواد  منتجات 

سيتوكس يو
مسحوق للصق القيشانى والسيراميك.

وصف املنتج:
  - مركب من األسمنت املعالج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مالئة خاصة.

 EN 12004 سيتوكس يو يوفى املواصفات القياسات األوروبية املوحدة -  
    واملواصفات القياسية املصرية م ق م 4118.

CMBI 1021 منتج يوفى اشتراطات املواصفات الفنية للمصنع رقم -  

مجال االستعمال:
   - مادة فائقة اجلودة للصق البالط القيشانى و الزجاجى واملوزايكو ولتثبيت 
     وحدات األلواح الرغوية والصوف الزجاجى ووحدات البياض على األسطح  

     اخلرسانية واحلوائط والطوب.
  - ميكن أيضاً استعماله كمونة تثبيت الوحدات اخلرسانية اخلفيفة والطوب

     بجميع أنواعه.
   - مناسب لالستعمال الداخلى واخلارجي.

   - يستخدم فى حمامات السباحة وخزانات املياه واملطابخ واحلمامات.

اخلواص الفنية: )عند 25°م(
— اللون                                                           رمادى

— الكثافة )مسحوق()كجم/لتر(                                                 1.75 ± 0.02 

— الكثافة )مونة جافة()كجم/لتر(                                           2.00 ± 0.02
— زمن الشك االبتدائى                                    60 دقيقة
— زمن الشك النهائى                                                       ساعتان

— مقاومة شد التماسك EN1348                           < 5 كجم/سم2
— معدل االستهالك لبالط السيراميك                             1.5— 2.5 كجم/م2 
—معدل االستهالك لوحدات البوليسترين                         0.5— 1.0 كجم/م2

طريقة االستعمال:
- تنظف األسطح من األتربة واألمالح والزيوت ومواد الدهانات اجليرية

  والقابلة لإلزالة باملاء.
- فى حالة احلوائط ذات القابلية العالية المتصاص املاء )مثل حوائط

 اخلرسانة املسامية اخلفيفة( يجب دهان وجه حتضيري من محلول
 سيتوكس يو )اخملفف باملاء بنسبة حوالى 1 : 1(.

 - يخلط مسحوق سيتوكس يو جيداً مع حوالى 30% من املاء النظيف
 )حوالى 14-16 لتر ماء لكل 50كجم سيتوكس يو(  بحيث تكون 

  املونة الناجتة ذات درجة تشغيل كافية متكن من عدم سقوطها من
 الطالوش أثناء االستعمال.

 - ميكن استعمال املونة ملدة 3 إلى 4 ساعات بعد خلطها وال تستعمل 
  بواقى عند بدء تصلبها.

 - تفرد مونة سيتوكس يو بسكينة معجون مشرشرة مع الضغط 
    جيداً على املونة أثناء عملية الفرد.

 - ويسبب التماسك السريع بني املونة واألسطح سهولة وسرعة
   وإجناز العمل وعموماً ميكن ضبط وضع البالط فوق املونة خالل ساعة

   على األكثر من فرد املونة على األسطح.
 - يتم تنظيف املعدات املتسعملة باملاء بعد إمتام عملية التشغيل مباشرة.

التخزين :  يحفظ في مكان جاف12 شهر في ظروف التخزين اجلافة. 
العبوات :  5 كجم، 25 كجم، 50 كجم شكائر.

48

كيماويات البناء احلديث
املركز الرئيسى  : 319 شارع الهرم - اجليزة

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


