مـيـجا بـونـد
الصق متعدد اآلستخدمات للخرسانة و املونة

املـواصـفـات

* ميجا بوند سائل ابيض حليىب آساسة ستايرين بيواتدايني مطاط غري قابل لالشتعال ،غري سام ومتعدد االستخدام .

جمال االستخـدام

* يضاف للخلطة االمسنتية النتاج روبة ذات قوة التحام للخرسانة اجلديدة ابخلرسانة القدمية  ،التصاق البياض ابلـخرسانة ذات السطح الناعم ،
التصـاق اللياسة على االرضيات ملنع ظاهرة التطبيل .
* يضاف النتاج مونة خاصة ابعمال الرتميم والتعشيش ىف اخلرسانة ذات قوة التصاق عالية  ،لعمل اللياسة ذات السمك القليل لالرضيات
وذات مقاومة عالية للربى واالحتكاك .
* يستخدم ىف انتاج سائل ذو خواص عالية لسد مسام اخلرسانة او البياض مما يساعد على تقوية السطح وحتسني خواصة .

الـمـميـزات العامــة

 زايدة االلتحام وقـوة االلتـصاق للـخرسانة واملـونة االمسـنتية .

* يساعد على تقليل االنكماش مما يؤدى اىل تفادى الشروخ الىت حتدث بعد اجلفاف

 يزيد من مقاومة اخلرسانة اوالبياض لتأثري الكيماوايت واالمـالح الضارة.

* يـقلل مـن نفاذية الـخرسانة او الـبياض للـميـاه.

طريقة االسـتـخدام

 النتاج روبة امليجا بوند

* يبلل السطح ابملياه ليصبح رطبا .

* يراعى تنظيف السطح جيدا من أى شوائب او عوالق او اتربة .

* خيفف امليجا بوند ابملياه النظيفة بنسبة  3:1ويضاف اىل خليط من االمسنت والرمل ( نسبة اخللط  ) 1:1ويقلـب جيـدا حـىت الوصـول اىل قـوام الروبـة املطلـو وتسـتخدم
الربوة او الفرشاة ويتم وضع طبقة املونة قبل جفاف الروبة .

 مونة امليجا بوند

* يتم ختفيف امليجا بوند ايملياه النظيفة بنسبة  3:1اىل 5:1ويضاف اخلليط اىل املونة االمسنت املكونة من امسنت اىل رمل نسبة  3:1حىت الوصول اىل قوام املونة املطلو
* تدهن طبقة من روبة امليجا بوند قبل متام جفاف الروبة ويتم وضع طبقة مونة امليجا بوند .

 دهان غالق للمسام وتقوية االسطح

* خيلط امليجا بوند ابملياه النظيفة بنسبة . 3:1

* يدهن اخلليط على السطح املراد تقويتة ابلفرشاة او الرولة بعد التأكد من نظافة السطح جيدا .

* يسمح جبفاف الطبقة االوىل قبل دهان الطبقة التالية خبليط من امليجا بوند بنسبة . 2:1

الـمـعاجلة

* ىف اجلو البارد يفضل عمل مونة امليجا بوند اثناء النهار مع معاجلة السطح ابملياه بعد  24ساعة

* ىف اجلو احلار يراعى عمل مونة امليجا بوند ىف االماكن املفتوحة بعد الظهرية وجيب معاجلتها ابملياه ىف اليوم التاىل ىف الصباح واثناء اليوم .

املواصفات الفنية

الـعـبوات

الكثافة عند درجة حرارة ° 25م

05ر 1جرام  /سم0.05 + 3

الشكل

لون ابيض حليىب

القلوية

9.5

نسبة املواد الصلبة

% 37

 1كجم  4 ،كجم  15 ،كجم  125 ،كجم

مدة التخزين

 9اشهر من اتريخ االنتاج حتت ظروف ختزبن مناسبة وىف عبوات حمكمة الغلق.





ملزيد من املعلومات يرجى االتصال ابلقسم الفىن ابلشركة.
املعلومات الواردة ابلنشرات الفنية مت الوصول هلا نتيجة االختبارات ىف ظروف معملية.
جيب مراعاة التنفيذ للمواد ىف ظروف صحية وهتوية مناسبة.

