
 

 

  مصلب الليثيوم

ستند في تركيبته علي يهو مصلب لالسطح الخرسانية مائي االساس ومصلب الليثيوم  وصف المنتج:  

الليثيوم حيث يستخدم المنتج في تقسية الخرسانة وفي تشكيل طبقة مانعة للغبار. المنتج 

يزيد من قوة السطح وصالبته سواء في االرضيات الخرسانية القديمة او الجديدة حيث يقوم 

ومة ابتشكيل طبقة ضمن المسام الشعرية للخرسانة تمتع تشكل وتراكم الغبار ويزيد من مق

سطح الخرسانة لالهتراء. المنتج يقوم بتشكيل طبقة من سيليكات الكالسيوم الغير قابلة 

كربونات الكالسيوم الموجودة مع    هيدروكسيد الكالسيومن خالل تفاعل للتحلل بالماء م

 وقدرته علي منع تعلق الغبار.ضمن بنية الخرسانة لذلك تزيد صالبة الخرسانة 

رضيات المصانع وخاصة المخصصة لالغذية مثل )اللحوم يستخدم المنتج في أ  أوجه االستخدام:    
ها( وكافة ارضيات المصانع كونها ال تحتوي اي هوالحليب والمشروبات وما شاب

 مواد ضارة بالصحة. 
 .يستخدم المنتج ايضا في ارضيات المخازن والمستودعات 
 .يستخدم المنتج في ارضيات مواقف السيارات 
 .يستخدم المنتج في ارضيات المتاحف والمستشفيات والمالعب الرياضية 
 .يستخدم المنتج في ارضيات المطارات 
  المنتج في ارضيات منشآت المعالجة.يستخدم 
 .يستخدم المنتج في كافة ارضيات المباني المكشوفة 
 .يستخدم المنتج في مراكز التسوق ومراكز توزيع البضائع 
 .يستخدم المنتج في كافة اقسام االنتاج ضمن المصانع 

 
للمشاه والعربات خالل بضعة المنتج سهل التطبيق ومكان التطبيق يمكن ان يفتح   فوائد المنتج ومميزاته:   

 ساعات من التطبيق.
 .المنتج ذو قدرة هائلة علي التغلغل ضمن السطح 
 .يزيد من قدرة سطح الخرسانة علي مقاومة االهتراء 
  تقلل من تشكل اإلزهار علي سطح الخرسانة )تشكل طبقة ملحية علي سطح

 الخرسانة( وتقلل من تفاعل السيليكا القلوي.
  القديمة والجديدة.الخرسانة يمكن تطبيقه فوق 
 .المنتج يعطي طبقة ذات مقاومة ممتازة للماء والبقع 
 .يزيد من جمالية االرضيات المطبق عليها 
 .المنتج مائي وعديم اللون وعديم الرائحة وغير قابل لالشتعال 
  المنتج يتغلغل عميقا ضمن مسام السطح الخرساني ليشكل مركبات كرستالية عب

المباشر مع الخرسانة وكنتيجة لهذا التفاعل ال يتشكل اي طبقة علي رالتفاعل 
 سطح الخرسانة.

  الشكل الطبيعي للخراسنة ال يتغير وال يصفر مع الوقت كما ان لون الخرسانة ال
 يتغير.

 .المنتج ذو مقاومة عالية جدا لالشعة الفوق بنفسجية 
 .المنتج اقتصادي 

 
صالحية المنتج / وظروف    

 التخزين:

 شهرا من تاريخ االنتاج  12صالحية المنتج 

يجب ان يتم تخزين المنتج وفق قوانين البلد المتبعة ويجب ان يتم التخزين في مكان جاف 
 وجيد التهوية وبعيدا عن أي مصدر للحرارة او عن أشعة الشمس المباشرة.

 
 (ضمن عبوات بالستيكية) كغ 5وعبوة  كغ 20المنتج متوفرة بالعبوات  العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 



 

 

 
 الخواص الفيزيائية للمنتج  
 المنتج عديم اللون. اللون: 

 % 17 نسبة المواد الصلبة بالحجم: 

 المنتج غير قابل لالشتعال. :نقطة الوميض 

غرام للمتر المربع )هذا المقدار قابل للتغير بناء علي مدي امتصاص االرضية  100 تقريبا معدل االستهالك: 

 ووضعها(
 كغ / ليتر.  1.15 – 1 :الكثافة النوعية 

 11 الرقم الهيدروجيني 

 درجة مئوية 40درجات مئوية وحتي + 5من +  درجة الحرارة اثناء التطبيق: 

زمن يجب ان يعطي للمنتج اقل  

 للتغلغل:

 دقيقة  30

 مضخة يدوية  وسيلة التطبيق: 

 الماء النظيف. المخفف:  

بالنسبة لالسطح الخرسانية الجديدة فهي ال تحتاج الي ان نوع من التجهيز اما بالنسبة  تحضير السطح : 
الدهان القديم كما يجب تنظيف السطح من اثار لالسطح الخرسانية القديمة فيجب ازالة اثار 

 الشحوم والزيوت ان وجدت اضافة الي تنظيف االتربة واالوساخ من السطح.
 

االسطح الخرسانية الجديدة : يتم تطبيق المنتج مباشرة علي سطح الخرسانة وذلك بعد  التطبيق: 

علي سطح  تنظيف السطح وتسوية الفواصل بين الصبات ويتم رش المادة مباشرة

 الخرسانة.

االسطح الخرسانية القديمة: يجب تجهيز السطح قبل تطبيق المادة عبر استخدام مكنات 

ولبادات التلميع. ثم يتم تطبيق التنعيم والتلميع والتنظيف وذلك باستخدام ديسكات االلماس 

يرفايبر المادة عبر استخدام مضخات يدوية ويتم فرد المادة علي السطح باستخدام لبادة ماك

كما يجب اعادة التطبيق للمناطق التي تجف خالل عشر مع االنتباه الي عدم حدوث التصاق 

دقائق ويمكن فتح المكان للمشاه خالل ساعتين من تطبيق المادة كما يصبح المكان جاهز 

لالستخدام عموما بعد الجفاف اال ان التفاعل قد يتطلب وقتا طويال قد يصل الي اسبوعين 

 درجة حرارة المكان والظروف المحيطة بمكان التطبيق. بناء علي

 
 ال يوجد اي طبقة تحته. :التأسيس 

 يجب غسل المعدات واالدوات مباشرة بالماء بعد انتهاء التطبيق. التنظيف: 
 

يجب ابقاء المنتج بعيدا عن متناول االطفال كما يجب ابقاء عبوات المنتج محكمة االغالق  والسالمة:االمن  
التطبيق وفي حال مالمسته للجلد يجب ان يتم ويجب لبس القفازات واحذية خاصة اثناء 

الغسل مباشرة بواسطة الصابون وفي حال مالمسة العين يجب مراجعة الطبيب مباشرة 
ولمزيد من تعليمات االمن والسالمة يرجي الرجوع الي مواصفة االمن والسالمة الخاصة 

 بالمنتج.
 



 

 

استخدام مضخات ذات ضغط منخفض وال لتطبيق المنتج بواسطة الرش فالبد من   مالحظات مهمة: 
تستخدم فراشي معدنية ويجب االنتباه علي ضرورة عدم مالمسة المادة للمعادن 

 والزجاج وااللمنيوم او ما شاببها
  يجب االنتباه الي عدم تجمد المادة ضمن الجو البارد وفي حال تجمد المادة فيجب

 ترك المادة في مكان دافيء لترجع الي طبيعتها.
 خفف المادة بالماء او باي مخفف كحولي حيث ان المنتج جاهز لالستخدام.ال ت 
  ال تطبق المنتج علي سطح متسخ او سطح يحتوي اثار زيوت او شحوم 
  كما يجب التأكد من عدم وجود قبل تطبيق المنتج يجب التأكد من كون السطح جافا

 اي ماء راكد علي سطح الخرسانة.
 لشروخ ويجب حماية السطح من المواد الكيميائية ال تستخدم المنتج في ـاسيس ا

 شديد الضراوة.
 

 

 

 


