ميجا كراك فيل
معجون مطاطى ابساس مستحلب االكريليك لعالج الشروخ

املواصفات


ميجا كراك فيل عبارة عن معجون مطاطى من مركب واحد  ،اساسة مستحلب االكريليك مع اضافات خاصة لتحسني االداء و اخلواص

جمال االستخدام


ملىء شروخ احلوائط ىف املباىن و االسطح االمسنتية والبياض ىف الداخل و اخلارج .




ترميم و معاجلة الشروخ بني حوائط الطوب و اهليكل اخلرساىن .
معاجلة وملء الشروخ حول حلوق االبواب و الشبابيك و ملء اماكن إتصال فتحات االبواب و الشبابيك و االملونيوم و النجارة مع البياض

املميزات العامه
* قوة التصاق عالية جبانىب الشرخ ومع مجيع االسطح اخلرسانية و البنائية
* مرونة مناسبة متنع ظهور الشروخ مرة اخرى ىف اجلزء املعاجل .
* سريع اجلفاف و يتحمل العوامل اجلوية القاسية دون أتثري على املطاطية .
* يقبل تنفيذ الدهاانت و املعاجني البالستيكية فوقة.
* مركب واحد مقاوم لتأثري الرطوبه وامليا
طريقة االستخدام





يتم تنظيف الشرخ جيدا من االتربة ( يفضل ابهلواء املضغوط ) مع مراعاة خلو الشروخ من الزيوت و الشحوم و املواد الغريبة .
ىف حالة التنميالت و الشروخ الشعرية يتم توسيع الشرخ بعرض  3مم تقريبا و على شكل حرف Vو ينظف ابهلواء .

ميال الشرخ جيدا مبادة ميجا كراك فيل ابستخدام سكينة املعجون و يرتك ليجف .

ىف حالة الشروخ العريضة و الىت قد حتتاج اىل امللء مرة اخرى يراعى ان يتم اعادة ملئها بعد مرور  12ساعة تقريبا و يتم تكرار امللئ
حىت التأكد من متام حشو الشرخ .

املواصفات الفنية

معدل االسنهالك

العبوات

التخزين

الكثافة عند  25م

 0.01 ± 1.54كجم  /لرت

نسبة املواد الصلبة ابللوزن

حواىل % 80

اللون

أبيض

الرقم اهليدروجيىن pH

10 – 8.50

املظهر

معجون

زمن اجلفاف االبتدائى عند درجة 25م

حواىل ساعة

حواىل  1.50كجم  /لرت
 1كجم  5 ،كجم  15 ،كجم
 9اشهر من اتريخ االنتاج حتت ظروف ختزين مناسبه و ىف 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.

