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مصلب الليثيوم  المواصفات الفنیة للمنتج 

مصلب الليثيوم هو مصلب لالسطح الخرسانية ما� االساس ويستند يف تركيبته عيل 
الليثيوم حيث يستخدم املنتج يف تقسية الخرسانة ويف تشكيل طبقة مانعة للغبار. 

املنتج يزيد من قوة السطح وصالبته سواء يف االرضيات الخرسانية القد�ة او الجديدة 
حيث يقوم بتشكيل طبقة ضمن املسام الشعرية للخرسانة �تع تشكل وتراكم الغبار 
ويزيد من مقاومة سطح الخرسانة لالهرتاء. املنتج يقوم بتشكيل طبقة من سيليكات 

الكالسيوم الغ� قابلة للتحلل باملاء من خالل تفاعل هيدروكسيد الكالسيوم   مع 
كربونات الكالسيوم املوجودة ضمن بنية الخرسانة لذلك تزيد صالبة الخرسانة وقدرته 

عيل منع تعلق الغبار.

وصف املنتج:

 يستخدم املنتج يف أرضيات املصانع وخاصة املخصصة لالغذية مثل (اللحوم والحليب 
واملرشوبات وما شابهها) وكافة ارضيات املصانع كونها ال تحتوي اي مواد ضارة بالصحة. 

 يستخدم املنتج ايضا يف ارضيات املخازن واملستودعات.
 يستخدم املنتج يف ارضيات مواقف السيارات.

 يستخدم املنتج يف ارضيات املتاحف واملستشفيات واملالعب الرياضية.
 يستخدم املنتج يف ارضيات املطارات.

 يستخدم املنتج يف ارضيات منشآت املعالجة.
 يستخدم املنتج يف كافة ارضيات املبا� املكشوفة.

 يستخدم املنتج يف مراكز التسوق ومراكز توزيع البضائع.
 يستخدم املنتج يف كافة اقسام االنتاج ضمن املصانع.

أوجه االستخدام:

· املنتج سهل التطبيق ومكان التطبيق �كن ان يفتح للمشاه والعربات خالل بضعة 
 ساعات من التطبيق.

· املنتج ذو قدرة هائلة عيل التغلغل ضمن السطح.
· يزيد من قدرة سطح الخرسانة عيل مقاومة االهرتاء.

· تقلل من تشكل اإلزهار عيل سطح الخرسانة (تشكل طبقة ملحية عيل سطح الخرسانة) 
 وتقلل من تفاعل السيليكا القلوي.

· �كن تطبيقه فوق الخرسانة القد�ة والجديدة.
· املنتج يعطي طبقة ذات مقاومة ممتازة لل�ء والبقع.

· يزيد من ج�لية االرضيات املطبق عليها.
· املنتج ما� وعديم اللون وعديم الرائحة وغ� قابل لالشتعال.

· املنتج يتغلغل عميقا ضمن مسام السطح الخرسا� ليشكل مركبات كرستالية عب رالتفاعل 
 املبارش مع الخرسانة وكنتيجة لهذا التفاعل ال يتشكل اي طبقة عيل سطح الخرسانة.

· الشكل الطبيعي للخراسنة ال يتغ� وال يصفر مع الوقت ك� ان لون الخرسانة ال يتغ�.
· املنتج ذو مقاومة عالية جدا لالشعة الفوق بنفسجية.

· املنتج اقتصادي.

فوائد املنتج ومميزاته:

صالحية املنتج 12 شهرا من تاريخ االنتاج 
يجب ان يتم تخزين املنتج وفق قوان� البلد املتبعة ويجب ان يتم التخزين يف مكان 

جاف وجيد التهوية وبعيدا عن أي مصدر للحرارة او عن أشعة الشمس املبارشة.

صالحية املنتج / وظروف 
التخزين:
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املنتج متوفرة بالعبوات 20 كغ وعبوة ٥ كغ (ضمن عبوات بالستيكية)
التعبئة قد تختلف من بلد ايل آخر تبعا الحتاجات السوق املحلية 

العبوات املتوفرة:

الخواص الفيزيائية للمنتج 

املنتج عديم اللون.اللون:

% 17

املنتج غ� قابل لالشتعال.

نسبة املواد الصلبة بالحجم: 
نقطة الوميض: 

معدل االستهالك: 
الكثافة النوعية: 

الرقم الهيدروجيني: 
درجة الحرارة اثناء التطبيق:  

اقل زمن يجب ان يعطي للمنتج للتغلغل:
 وسيلة التطبيق: 

 املخفف: 

تقريبا 100 غرام للمرت املربع (هذا املقدار قابل للتغ� بناء عيل مدي امتصاص االرضية ووضعها)

1 - 1.25 كغ / ليرت.

11

من + 5 درجات مئوية وحتي +40 درجة مئوية

30 دقيقة

مضخة يدوية  

املاء النظيف.

بالنسبة لالسطح الخرسانية الجديدة فهي ال تحتاج ايل ان نوع من التجهيز اما بالنسبة  
لالسطح الخرسانية القد�ة فيجب ازالة اثار الدهان القديم ك� يجب تنظيف السطح 
من اثار الشحوم والزيوت ان وجدت اضافة ايل تنظيف االتربة واالوساخ من السطح.

تحض� السطح :

االسطح الخرسانية الجديدة : يتم تطبيق املنتج مبارشة عيل سطح الخرسانة وذلك بعد 
سانة.تنظيف السطح وتسوية الفواصل بين الصبات ويتم رش المادة مباشرة علي سطح الخر

التطبيق:

االسطح الخرسانية القد�ة: يجب تجهيز السطح قبل تطبيق املادة عرب استخدام مكنات 
التنعيم والتلميع والتنظيف وذلك باستخدام ديسكات االملاس ولبادات التلميع. ثم يتم 
تطبيق املادة عرب استخدام مضخات يدوية ويتم فرد املادة عيل السطح باستخدام لبادة 

ماك�فايرب مع االنتباه ايل عدم حدوث التصاق ك� يجب اعادة التطبيق للمناطق التي 
تجف خالل عرش دقائق و�كن فتح املكان للمشاه خالل ساعت� من تطبيق املادة ك� 

يصبح املكان جاهز لالستخدام عموما بعد الجفاف اال ان التفاعل قد يتطلب وقتا طويال 
قد يصل ايل اسبوع� بناء عيل درجة حرارة املكان والظروف املحيطة �كان التطبيق.
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التأسيس: 
التنظيف: 

االمن والسالمة:

ال يوجد اي طبقة تحته.

يجب غسل املعدات واالدوات مبارشة باملاء بعد انتهاء التطبيق.

يجب ابقاء املنتج بعيدا عن متناول االطفال ك� يجب ابقاء عبوات املنتج محكمة 
االغالق ويجب لبس القفازات واحذية خاصة اثناء التطبيق ويف حال مالمسته للجلد 
يجب ان يتم الغسل مبارشة بواسطة الصابون ويف حال مالمسة الع� يجب مراجعة 

الطبيب مبارشة وملزيد من تعلي�ت االمن والسالمة يرجي الرجوع ايل مواصفة االمن 
والسالمة الخاصة باملنتج.

 لتطبيق املنتج بواسطة الرش فالبد من استخدام مضخات ذات ضغط منخفض وال 
تستخدم فرايش معدنية ويجب االنتباه عيل رضورة عدم مالمسة املادة للمعادن والز

جاج واالملنيوم او ما شاببها
 يجب االنتباه ايل عدم تجمد املادة ضمن الجو البارد ويف حال تجمد املادة فيجب 

ترك املادة يف مكان دايفء لرتجع ايل طبيعتها.
 ال تخفف املادة باملاء او باي مخفف كحويل حيث ان املنتج جاهز لالستخدام.

 ال تطبق املنتج عيل سطح متسخ او سطح يحتوي اثار زيوت او شحوم 
 قبل تطبيق املنتج يجب التأكد من كون السطح جافا ك� يجب التأكد من عدم وجود 

اي ماء راكد عيل سطح الخرسانة.
 ال تستخدم املنتج يف ـاسيس الرشوخ ويجب ح�ية السطح من املواد الكيميائية شديد 

الرضاوة.

مالحظات مهمة:

إن تعلیمات االستخدام والقیم الفنیة المذكورة اعاله ھي عند درجة راحرة ٢٣ ± ٢ درجة مئویة و ٥٠ ± ٥٪ رطوبة نسبیة ، وذلك وفقا للمعاییر الدولیة.ً
وقد تم الحصول علیھا تماشیا مع اختباراتنا وخبراتنا. وھذه القیم قد تختلف باختالف الظروف المحیطة. فدرجات الحرارة العالیة تعمل علي خفض القیم

 المذكورة والعكس صحیح لذلك  قبل البدء في التطبیق ، یجب ان یتم اختبار ما إذا كان المنتج مناسًبا للتطبیق والغرض أم ال من قبل المستخدم
وفي حال تم استخدام المنتج خارج اطار الھدف الذي تم تصمیمھ من اجلھ او تم تطبیقھ دون مراعات للشروط والظروف التي تم ذكرھا اعاله فان شر

كة الفو تعتبر غیر مسؤولة عن النتائج المتربة علي ذلك.
ورقة المواصفات الفنیة  ھذه تعتبر صالحة لالستخدام  الي ان یتم اصدار ورقة مواصفة جدیدة او تعدیل علیھا یتم نشره في حینھ

تحتفظ شركة  ALVO بالحق في تغییر القیم المحددة في ورقة المواصفات  الفنیة ھذه ، بشرط نشر إصدار جدید لذلك تعتبر من مسؤولیة المستھلك التحقق
 من تاریخ اصدار الوثیقة الموجودة  لدیھ تقع على عاتقھ. لمزید من المعلومات ، یرجى االتصال بقسم المبیعات لدینا

تم إعداد ھذه الورقة  للتوضیح وھي مبنیة وفق المعلومات المخبریة والعلمیة المتاحة.وھي معلومات وخاصة التوصیات المتعلقة بالتطبیق واالستخدام
 النھائي ، حیث یتم تخزین المنتجات والتعامل معھا والتعامل معھا في ظل الظروف العادیة والشروط الموصى بھا.

وقد تم منحھ بحسن نیة لتغطیة الحاالت التي تم تطبیقھ فیھا تعتبر المنتجات وأسطح التطبیق ومناطق التطبیق وظروف التطبیق عملیة تماًما إنھ متنوع.
 لذلك ، عند استخدام المنتجات ، من الضروري التأكد من تطبیق المنتج المناسب في الظروف المناسبة وفي المكان المناسب.

نظًرا ألن شركة ALVO ال یمكنھا التحكم في ظل ظروف التطبیق  ، فإنھا ال تتحمل أي مسؤولیة فیما یتعلق بنتیجة التطبیق وال تقدم ضمانا.ً

المعلومات المقدمة ھنا أو المعلومات الشفویة / الكتابیة المقدمة من موظفي ALVO ھي معلومات استشاریة بحتة.
 تفرض ALVO بزیارتھا مسؤولیة المشراالشراف. یفكر مستخدم المنتج (المستخدم) في استخدام المنتج

یجب أن تختبر مدى مالءمة المنتج للتطبیق والغرض. تحتفظ ALVO بالحق في تغییر خصائص منتجاتھا دون إعالن. كل طلباتك

یعتمد القبول على شروط البیع والشحن الحالیة لدینا. یجب إبالغ المستخدمین دائًما أنھ یمكن الحصول على المنتج المعني عن طریق االتصال بـشركة الفو.
یجب أن یؤخذ في االعتبار اإلصدار األخیر من صحیفة البیانات الفنیة للمنتج. یجب على مشتري المنتج التصرف بحكمة وإعطاء األولویة لمصالحھ و

حقوق الملكیة الخاصة بھ .یجب أن یراقب ویراقب. حتى أنھا مسؤولة عن ھذا. یغطي ھذا الدلیل منتجات ALVO فقط وھو مخصص لمنتجات الشركات األخرى.

غیر صالح. تعتبر البیانات المكتوبة الخاصة بشركتنا فقط ضروریة في األمور التي تتطلب دعًما فنًیا وتعتبر مناسبة لتقدیمھا من قبلنا. ھذه الوثیقة الفنیة
وھي صالحة حتى تتم طباعة نسخة جدیدة وتجعل الطبعات القدیمة الغیة وباطلة
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