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خصائصه

 )CaCo3( الكالسيت هو كربونات الكالسيوم
المع كالزجاج، متني ، رخام ذو كريستاالت ضخمة 

سهل الكسر. صالبتة:3 ، وزنه النوعي:2.8-2.55 
، تتم عملية تصغيره بعد املرور باعمال الكسر 

و الطحن  التصنيف. بعد طحن الكالسيت 
بقياسات دقيقة سواء طحن بشكل طبيعي او 

كانت ملبسة  يستعمل في قطاعات صناعة 
الدهان و الورق و البالستيك  وعلى االخص في 

صناعة الـ بي في سي) PCV (والبروفيل و االلواح 
االسالك و غير ذلك من الصناعات املشابة  

وبشكل كثيف. باالضافة الى تلك القطاعات فان 
الكالسيت ميكرونايز يستعمل ايضا في  صناعة 

قطاعات املواد الصمغية الالصقة و العلكة و 
صناعات االعالف و معجون االسنان و السيراميك 

و ارضيات السجاد واملشمعات و الكاوشوك و 
اجلبس وغير ذلك من الصناعات الشبيهة.

البياض هي اخلاصية االهم املطلوبة في مادة الكالسيت. 
ارتفاع درجة البياض في هذه املادة يوفر املال من جراء 

استخدام مبيضات ثاني اكسيد التيتانيوم في صناعات 
الدهان و البالستيك و املبيضات الضوئية في صناعة 
الورق. االنواع التي ننتجها من الكالسيت ميكرونايز 
.يوجد في منشأتنا وحدتان للطحن. ان موادنا اخلامة 

صافية بدرجة عالية و تتمتع بدرجة عالية من البياض 
ويتم طحن مابني 8000 الى 11000 طن من الكالسيت 

مكرونايز شهريا ً في مدى يتراوح من50 الى 800 ميكرون.
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الكالسيت

شركة أرسالنلي املساهمة هي شراكة انشاءات كولني

الكالسيت ميكرونايز

املادة اخلامة للكالسيت

اخلصائص التقنية
CaCo3 تركيبة اخلليط   

هيجزاجونال نظام الكرستال   
في تركيبات كرستالية مختلفة ماهية الكرستال   

3 الصالبة    
2.55-2.8 الوزن النوعي   

التفكك     }10 -11{ تام
ييكون بال لون او ابيض اللون النه صاف. ومن املمكن ان تأخذ اللون   اللون والشفافية   
او االزرق او االسود.  الرمادي او االصفر او البني او االحمر او االخضر       

او ان يكون تام الشفافية او نصف شفاف.     
ابيض – رمادي لون اخلط    

زجاجي او باهت اللمعان    
املادة اخلامة للكالسيت     
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البرليت ميكرونايز

ان تعبير البرليت يعبر عن نوع من الزجاج البركاني يحتوي 
على قطرات ماء في بنية الكتله املوجودة في التركيبة 

الناجتة عن تبريد الالفا املتكونة في طور االكسدة في 
املاجما والتي ميكن رؤيتها بالعني اجملردة او بواسطة 

امليكروسكوب. اما في االستخدام التجاري فان البرليت 
وعند تسخينه لدرجة حرارة مناسبة يتمدد و تتكون فيه 

مسام وهي زجاج من اصل ) منشأ ( بركاني ، حمضي 
يتكون في الطبيعة. حبيبات البرليت ذات التركيبة اخلاصة 

التي تكون بحجم معني وعند تسخينها مابني درجات 
حرارة من900 – 1100 درجة مئوية تتمدد ليزيد حجمها 

حوالي 20 ضعفا ً عن حجمها االصلي و تتفجر حبيباته 
مثل الذرة لتأخذ وضعية اقل كثافة واكبر حجما ً.

مجاالت استخدامه:

1. في العزل احلراري للدبابات.
ميكن احملافظة على كل الغازات التي تتحول الى احلالة 

السائلة في درجات احلرارة املنخفضة ) -270 درجة مئوية( 

فيمابني طبقتي جدار الدبابة في درجة احلرارة املناسبة 
لتحولها للدرجة السائلة باستخدام البرليت الذي 

يتميز بانخفاض قيمة توصيله للحرارة.

2. في العزل احلراري لالفران.
يستخدم مادة البرليت في منع التبادل احلراري ) فقدان 

احلرارة ( مع الوسط اخلارجي لالفران التي تكون بيئة 
عملها ال تتجاوز 1050 درجة مئوية.

 
3. برليت املنشأت 

تستخدم مادة البرليت و باساليب متعددة في عمليات 
العزل في جدران املنشأت و في االسقف و االرضيات 

و االجزاء البيبية و باختصار في كل االماكن التي 
تكون بحاجة لعزل احلرارة و الصوت. وفي اجملاالت التي 

تستخدم فيها هذه املادة كمادة للعزل احلراري يوفر 
على اصحابها الكثير من االموال مضيفة بذلك قيمة 

اضافية القتصاد الدولة.

4. في صناعات الصب والسكب
تستخدم مادة البرليت كمادة اضافية لرمل الصب. اذ 

تضاف هذه املادة بنسبة         8 – 12 من حجم املادة 
املصبوبة في عمليات صب احلديد – الفوالذي و بنسبة 20 

– 30% من حجم املادة املصبوبة في املواد االخرى.

5. البرليت في قطاع الزراعة.
تؤمن مادة البرليت عملية التخلية في التربة الن اجملموع 

الكلي خلاصية املسامية في البرليت متثل 90%، و 
مسامية التهوية فيه متثل حوالي 60% . وهي تعمل على 

تهوية التربة ايضا ً . وبفضل املسامات املوجدة في بنية 
هذه املادة فانها تزيد من تصفية وفلترة التربة و تقلل 

من التبخر. كما تقلل من احلاجة الى الري موفرة بذلك 
مصاريف الري على اصحب االراضي الزراعية.
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اخلصائص التقنية
ابيض، رمادي و درجاته، اسود اللون    

870 – 1100 درجة مئوية نقطة التطرية   
1250 -1380 درجة مئوية نقطة الذوبان   

 8.0- 6.5    ) PH ( درجة احلموضة
0.2 سعرة حرارية / غرام درجة مئوية ) 870 جول/  احلرارة النوعية   

كغم(
0.5 على االكثر  الرطوبة احلرة)%(   

بحسب الرغبة فقدان الوزن    
32 – 400 كغم/م3 كثافة االرتخاء) التمدد(   

0.04 وات/م ك توصيل احلرارة ) التمدد(   
تذوب في القواعد املركزة السخنة و في حمض   خاصية الذوبان في االحماض  

الهيدروكلوريك في االحماض املعدنية املركزة يكون       
ذوبانها قليال ً)%2( في املعادن اخملففة و في االحماض       

الضعيفة املركزة يكون ذوبانها قليال ً جدا ً )0.1%(     

مادة البرليت اخلامة

البرليت املطحون

البرليت املتمدد

    ARKİM   البيراليت

ARKİM   الكالسيت
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جبس Arkim اجلبسي الذي يحتوي على البرليت

املميزات التقنية    )درجة حرارة 23 درجة والرطوبة النسبية %50(
املعلومات العامة

مسحوق أبيض املظهر    
9 أشهر عبوات غير مفتوحة وفي مكان جاف العمر على الرف   

معلومات االستخدام
ما بني )+5( – )+35( درجة مئوية درجة حرارة االستخدام   
6-6.5 لتر ماء/ 10 كغم  جبس نسبة اخللط   

معلومات األداء 
80-120 دقيقة فترة االستخدام    

170-220 دقيقة فترة التجمد   
أكثر أو ما يعادل  1 ن/ ملم مربع مقاومة االنحراف   
أكثر أو ما يعادل  2 ن/ ملم مربع مقاومة الضغط   
SHORE D 40  أكثر أو ما يعادل قساوة السطح اجلاف   

أكثر أو ما يعادل  0.1 ن/ ملم مربع حتمل االنضمام   
TS EN 13279-1 -  B4/20/2 املعايير     

التعريف

• هو منتج يستخدم في مجال البناء ناجت عن 
معاجلة حجر اجلبسي الصافي باحلرارة وتطبيق 

عملية االنفصال ومن ثم تطبيق عمليات 
اإلضافة.

 مجاالت  االستخدام
• يستخدم املنتج على جميع أسطح القرميد 

والطوب واخلرسانات الغازية بسهولة.

املميزات

• منتج جبسي ذو فترة عمل طويلة ومقاومة 
عالية يستخدم بسهولة ويتميز بعزل الصوت 

واحلرارة وهو جبس جاهز ذو أساس جبسي.
• يعاير املنتج مستوى الرطوبة ويؤمن مكان 

صحي ألنه قابل للتنفس.
• منتج غير قابل لالشتعال.

• مينع تكون البكتريا والفطريات.

حتضير السطح

• يجب تنظيف السطح من الغبار واألوساخ 
وبقايا الدهون وما شابه ذلك من األوساخ والبقايا 

التي تعيق متاسك املنتج على السطح.
• يجب إزالة النتوءات املوجودة على األسطح 

واجلدران واألسقف باستخدام أركيم بتون كونتاك 
بالس. مينع منعا باتا استخدام املنتج قبل إزالة 

النتوءات.
• يجب مراعاة معاجلة السطح قبل االستخدام 

وتنظيفه من الثقوب والتشققات باستخدام 
اخلليط اخلفيف أركيم ليف ذو التقوية املمتازة.

• يجب غسل األسطح في حال كان اجلو جافا أو 
كانت درجة حرارة اجلو مرتفعة.

• يجب إزالة البروزات قبل استخدام املنتج.
• عند استخدام املنتج على األسطح املعدنية 
يجب حماية األسطح باستخدام مانع الصدأ.

تعليمات االستخدام

• يجب أن يكون الوعاء املستخدم لتحضير 
اخلليط نظيفا وخالي من بقايا اخلليط السابق.

• يجب أن تكون املاء واملعدات املستخدم لتحضير 
اخلليط نظيفة.

• يجب حتضير اخلليط بنسبة 6-6.5 لتر ماء إلى 
10كغم  من املنتج.

• يوضع املاء في الوعاء أوال ثم يوضع املنتج 
بطريقة الذر فوق املاء. وينتظر ملدة دقيقتني حلني 

امتصاص املنتج للماء. 
• يجب خلط اخلليط جيدا باستخدام املالج أو 

اخلالط اليدوي لتامني خليط متجانس.
• في حال استخدام اخلالط اليدوي يجب معايرة 

السرعة على دوران بطيء ألن سرعة دوران اخلالط 
اليدوي تؤثر على التجمد.

• كما يجب عدم إضافة ماء أو من املنتج إلى 
اخلليط أثناء عملية اخللط لتالفي التكتل.

• يجب تبليل األسطح في األجواء اجلافة واحلارة 
قبل استخدام املنتج. 

• باإلمكان استخدام معدات االلومنيوم لتسوية 
السطح وإزالة الفائض من اخلليط.

• باإلمكان القيام بعملية التسوية باستخدام 
املالج بعد ازدياد قساوة اجلس وإزالة النتوءات 

املوجودة على السطح.
• يجب أن تكون سماكة االستخدام 8 ملم 

كحد أدنى
• يجب عدم خلط املنتج مع منتجات أخرى.

• يجب حماية طبقة اجلبس من الهواء للجفاف 
السريع.

التحذيرات

• يجب إزالة النتوءات املوجودة على األسطح 
واجلدران واألسقف باستخدام أركيم بتون كونتاك 

بالس. مينع منعا باتا استخدام املنتج قبل إزالة 
النتوءات.

• يجب مراعاة نسبة املاء/ املنتج أثناء حتضير 
اخلليط. في حال عدم مراعاة ذلك ستحدث 

تشققات مما يسبب تساقط اجلس وتراجع نسبة 
املقاومة.

• يجب عدم استخدام املنتج في األجواء املرتفعة 
احلرارة جدا وفي الهواء واجملاالت  اجلافة. في حال 

استخدام املنتج في األجواء املرتفعة احلرارة 
ستحدث تشققات مما يسبب تساقط اجلس 

وتراجع نسبة املقاومة.
• يجب مراعاة شروط تخزين املنتج. يجب عدم 

تخزين املنتج في اجملاالت  الرطبة واحلارة جدا.
• يجب عدم استخدام املنتج عند التحجر داخل 

الكيس.
• يجب عدم استنشاق املنتج الحتوائه على مواد 

إضافية كيميائية. وعدم متاسه باجللد والعيون. 

في حال متاسه يجب غسل مكان التماس باملاء 
جيدا. يجب استخدام مالبس العمل وقناع 

وقفازات أثناء العمل.

شروط التخزين

• يحفظ املنتج في مكان جاف وتوضع 18 
عبوة فوق بعضها البعض كحد أقصى. كما 

يجب تخزين املنتج مع مراعاة عدم متاس 
العبوات لألرض وحمايته من الرطوبة. في 

حال مراعاة شروط التخزين يجب استهالك 
املنتج خالل 9 أشهر من تاريخ اإلنتاج. قد تضر 

شروط التخزين غير املناسبة وتخطي فترة 
االستهالك باملنتج وتفقده مميزاته.

العبوات

• أكياس بوليبروبيالن مغلفة بوزن 35 كغم

62
w

w
w

.ar
kim

.tc

ARKİM

63
w

w
w

.ar
kim

.tc

التعريف

ان شريحة Arkim Ano هو مقطع ألومنيوم 
يستخدم من أجل احلصول على سطح منتظم 

في تطبيقات اللياسة اجلبسية .

أماكن االستخدام

يتم استخدامها في كل انواع اجلدران املستخدم 
عليها جبس اللياسة برليتلي اجلبسي أو جبس 

لياسة االلة اجلبسية .

اخلصائص

ان شريحة Arkim Ano يؤمن احلصول على سطح 
منتظم ومستوي في اعمال للياسة اجلبسية .

عند استعماله في االسطح املنتظمة , يعطي 
امكانية تطبيق اللياسة اجلبسية في سماكة 

ثابتة .
مقاوم ضد الصدأ .

مقاوم ضد التأثيرات اخلارجية . عمره طويل .
هو ميتلك خاصية مظهر سطح متجانس .

التعبئة

عدد 30 

اخلصائص الفنية
3 م 2.7 م    الطول   

21/21 مم – 23/23 مم  21/21 مم – 23/23 مم   طول االطراف  
0.30 مم – 0.35 مم – 0.40 مم  0.30 مم – 0.35 مم – 0.40 مم  السماكة   

0.100  كغ/م – 0.116 كغ/م – 0.133 كغ/م وزن الوحدة   
A1 در لعفلا ىلع قيرحلا   

) TS EN 14195 وفق (
عدد 50 / ربطة التعبئة   

اخلصائص الفنية
3 م الطول   
7 مم السماكة   

مبسافات 3 – 3.6 سم العرض   
100 عدد / عبوة  التعبئة   

 التعريف
• ان بروفيل زوايا اللياسة اجلبسية Arkim هي 

مقاطع من الصفائح املعدنية الرقيقة واجمللفنة 
تستخدم في الزوايا بالتطبيق للياسة اجلبسية .

أماكن االستخدام

 Arkim ان بروفيل زوايا اللياسة اجلبسية •
تستخدم في كل انواع زوايا اجلدران املستخدم 

عليها جبس اللياسة برليتلي اجلبسي أو جبس 
لياسة االلة اجلبسية .

 
 اخلصائص

• ان بروفيل زوايا اللياسة اجلبسية Arkim تزيد من 
املقاومة ضد الضربات وتؤمن قوائم زوايا اجلدار في 

تطبيق اللياسة اجلبسية .
• من ناحية الوقاية ضد الصدأ , مت تغليفها مبادة 

الزنك باستخدام طريقة الغطس الساخن أو 
االلكتروليتيك .

• ال تتساقط غالف الزنك عنما يتم طويها .
• لقد مت انتاجها بطريقة اعطاء الشكل البارد من 

الصفيحة املعدنية الرقيقة .
• مقاومة ضد التأثيرات اخلارجية . عمرها يكون 

طويل .
• سهولة القيام بلحمها ودهانها .

• متتلك مظهر سطح متجانس .

 التعبئة
• عدد 100 / 

اخلصائص الفنية                                              
2.7 م الطول   

30 مم / 30 مم طول االطراف  
0.35 مم – 0.40 مم السماكة   

0.09 كغ / م – 0.100 كغ / م وزن الوحدة ) 5 % ± (  
100 عدد / عبوة  التعبئة   

Arkim بروفيل زوايا اللياسة اجلبسية

Arkim Ano ةحيرش

Arkim بروفيل زوايا 

Arkim بروفيل زوايا اللياسة اجلبسية

التعريف

• ان بروفيل زوايا Arkim هي مقاطع من الصفائح 
املعدنية واجمللفنة تستخدم في الزوايا في بنية 

أنظمة االسقف املعلقة وجدران التلبيس وجدران 
تقطيع اللوحات اجلبسية . 

أماكن االستخدام

• ان بروفيل زوايا Arkim تستخدم في كل انواع 
زوايا اجلدران املستخدم عليها جبس البرداخ 

الستاني ارأجلي أو اللياسة اجلبسية برليتلي 
وذلك في الزوايا في بنية أنظمة االسقف 

املعلقة وجدران التلبيس وجدران تقطيع اللوحات 
اجلبسية . 

 اخلصائص
• ان بروفيل زوايا Arkim تزيد من املقاومة ضد 

الضربات وتؤمن قوائم زوايا اجلدار في تطبيق 
اللياسة اجلبسية .

• من ناحية الوقاية ضد الصدأ , مت تغليفها مبادة 
الزنك باستخدام طريقة الغطس الساخن أو 

االلكتروليتيك .
• ال تتساقط غالف الزنك عنما يتم طويها .

• لقد مت انتاجها بطريقة اعطاء الشكل البارد من 
الصفيحة املعدنية الرقيقة .

• مقاومة ضد التأثيرات اخلارجية . عمرها يكون 
طويل .

• سهولة القيام بلحامها ودهانها .
• متتلك مظهر سطح متجانس .

التعبئة

• عدد 50 /
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جبس Arkim للورق املقوى

املميزات التقنية    )درجة حرارة 23 درجة والرطوبة النسبية %50(
املعلومات العامة

مسحوق أبيض املظهر    
9 أشهر عبوات غير مفتوحة وفي مكان جاف العمر على الرف   

معلومات االستخدام  
ما بني )+5( – )+35( درجة مئوية درجة حرارة االستخدام   

7 لتر ماء/ 10 كغم  جبسني نسبة اخللط   
معلومات األداء 

10-12 دقيقة فترة االستخدام    
25-30 دقيقة فترة التجمد   

أكثر أو ما يعادل  1.5ن/ ملم مربع )2 ساعة( مقاومة االنحراف   
أقل أو ما يعادل 3 ن/ ملم مربع )7 أيام(     

--- مقاومة الضغط   
SHORE D 55  أكثر أو ما يعادل قساوة السطح اجلاف   

TS EN 13279 -1 -  C1/8 املعايير     

التعريف

• هو منتج يستخدم في مجال البناء ناجت عن 
معاجلة حجر اجلبس الصافي باحلرارة وتطبيق 

عملية االنفصال ومن ثم تطبيق عمليات 
اإلضافة.

 مجاالت  االستخدام
• يستخدم املنتج في استخدامات التزيني 

والديكور والورق املقوى ولوحة الستائر وخط 
اإلنارة واألعمدة وأطراف األسقف املعلقة وما 
شابه ذلك من األعمال في اجملاالت  الداخلية.

املميزات

• املنتج هو عبارة عن منتج يستخدم في مجال 
البناء وهو ذو مقاومة عالية وأبيض وخالي من 

النتوءات وباإلمكان استخدام الدهان عليه 
بسهولة ومينح اجملاالت  التي يستخدم عليها 

مظهر جذابا.
• مناسب لالستخدام في مجال القوالب في 

عالم السيراميك.
• تؤمن فترة االستخدام استخدامات مناسبة 

ودون أي خسارة.
• مميزة املنتج أنه رقيق وأبيض وفترة التجمد متنح 

إمكانيات عمل مميزة.
• باإلمكان استخدامه في مجاالت  استخدام 

جبسني البناء.

حتضير السطح

• يجب تنظيف السطح من الغبار واألوساخ 
وبقايا الدهون وما شابه ذلك من األوساخ والبقايا 

التي تعيق متاسك املنتج على السطح.
• يجب مراعاة معاجلة السطح قبل االستخدام 

ومتانته.

تعليمات االستخدام

• يجب أن يكون الوعاء املستخدم لتحضير 
اخلليط نظيفا وخالي من بقايا اخلليط السابق.

• يجب حتضير اخلليط بنسبة 7 لتر ماء إلى 
10كغم  من املنتج.

• يوضع املاء في الوعاء أوال ثم يوضع املنتج 
بطريقة الذر فوق املاء. وينتظر ملدة 2-3 دقائق حلني 

امتصاص املنتج للماء.
• ويخلط باستخدام املالج أو اخلالط اليدوي حلني 

تأمني خليط متناسق.
• في حال استخدام اخلالط اليدوي يجب معايرة 

السرعة على دوران بطيء ألن سرعة دوران اخلالط 
اليدوي تؤثر على التجمد.

• ويتم االستمرار بعميلة اخللط حلني وصول جميع 
اخلليط حلالة السيولة.

• كما يجب عدم إضافة ماء أو من املنتج إلى 
اخلليط أثناء عملية اخللط لتالفي التكتل.

• يجب عدم خلط أي منتجات أخرى بهذا املنتج 
واخلليط.

• يجب تنظيف القوالب اجملهزة لوضع اخلليط 

ويجب وضعه على سطح قابل للهز بسهولة.
• لتأمني ازالة الورق املقوى اجلبسيني من القوالب 

بسهولة يجب طلي أسطح القوالب الداخلية 
باملنتجات املناسبة.

• يوضع اخلليط على القالب ويتم العمل لتوزيعه 
جيدا داخل القالب.

• باإلمكان إضافة القنب لزيادة مقاومة اخلليط.
• بعد ازدياد قساوة اجلبسني يتم تنظيف أطراف 

القالب.
• ستبدأ حرارة اجلبسني املوضوع في القالب 

باالزدياد. بعد االنتهاء من فترة ازدياد احلرارة يتم 
إخراج اجلبسني من القالب.

• يوضع اجلبسني في الغرفة حلني جفافه. تساعد 
عملية انتظار جفاف املنتج من تالفي التكسرات 

والتشققات أثناء عملية املونتاج.
• باإلمكان حتضير اخلليط الذي سيستخدم 

للصق القالب باستخدام اجلبسني أراجلي للورق 
املقوى

التحذيرات

• يجب مراعاة نسبة املاء/ املنتج أثناء حتضير 
اخلليط. في حال عدم مراعاة ذلك ستحدث 

تشققات مما يسبب تساقط اجلبس وتراجع نسبة 
املقاومة.

• يجب عدم استخدام املنتج في األجواء املرتفعة 
احلرارة جدا وفي الهواء واجملاالت  اجلافة. في حال 

استخدام املنتج في األجواء املرتفعة احلرارة 

ستحدث تشققات مما يسبب تساقط اجلبس 
وتراجع نسبة املقاومة.

• يجب مراعاة شروط تخزين املنتج. يجب عدم 
تخزين املنتج في اجملاالت  الرطبة واحلارة جدا.

• يجب عدم استخدام املنتج عند التحجر داخل 
الكيس.

• يجب عدم استنشاق املنتج الحتوائه على مواد 
إضافية كيميائية. وعدم متاسه باجللد والعيون. 
في حال متاسه يجب غسل مكان التماس باملاء 

جيدا. يجب استخدام مالبس العمل وقناع 
وقفازات أثناء العمل.

شروط التخزين

• يحفظ املنتج في مكان جاف وتوضع 18 عبوة 
فوق بعضها البعض كحد أقصى. كما يجب 

تخزين املنتج مع مراعاة عدم متاس العبوات 
لألرض وحمايته من الرطوبة. في حال مراعاة 

شروط التخزين يجب استهالك املنتج خالل 9 
أشهر من تاريخ اإلنتاج. قد تضر شروط التخزين 

غير املناسبة وتخطي فترة االستهالك باملنتج 
وتفقده مميزاته.

العبوات

• أكياس بوليبروبيالن مغلفة بوزن 30 كغم 
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جبس Arkim الستخدام القصرة باملاكينة

التعريف

• هو منتج يستخدم في مجال البناء ناجت عن 
معاجلة حجر اجلبسي الصافي باحلرارة وتطبيق 

عملية االنفصال ومن ثم تطبيق عمليات 
اإلضافة.

 مجاالت  االستخدام
• يستخدم املنتج على جميع أسطح القرميد 

والطوب واخلرسانات الغازية وبسهولة.

املميزات

• منتج جبسي ذو فترة عمل طويلة ومقاومة 
عالية مت تصميمه لالستخدام بواسطة ماكينة 

خلط اخلليط والرذاذ.
• ال داعي الستخدام جبس الساتني قبل الدهان 

عند احلصول على طبقة أو طبقات مستوية.
• يعاير مستوى الرطوبة ويؤمن مكان صحي.

• مينع تكون البكتريا والعفن والفطريات.
• منتج غير قابل لالشتعال.

حتضير السطح

• يجب تنظيف السطح من الغبار واألوساخ 
وبقايا الدهون وما شابه ذلك من األوساخ والبقايا 

التي تعيق متاسك املنتج على السطح.
• يجب مراعاة معاجلة السطح قبل االستخدام 

وتنظيفه من الثقوب والتشققات باستخدام 
اخلليط اخلفيف أركيم ليف ذو التقوية املمتازة.

• يجب إزالة النتوءات املوجودة على األسطح 
واجلدران واألسقف باستخدام أركيم أر كونتاك 
بالس. مينع منعا باتا استخدام املنتج قبل إزالة 

النتوءات.
• يجب غسل األسطح في حال كان اجلو جافا أو 

كانت درجة حرارة اجلو مرتفعة.
• يجب إزالة البروزات قبل استخدام املنتج.

يجب وضع أنوالر األملنيوم على اجلدار بشكل 
عمودي قبل استخدام املنتج.

• عند استخدام املنتج على األسطح املعدنية 
يجب حماية األسطح باستخدام مانع الصدأ.

تعليمات االستخدام

• يجب أن تكون املعدات املستخدم لتحضير 
اخلليط نظيفة.

• يجب مراعاة أال تكون املاء املستخدمة في 
حتضير املنتج ماحلة أو حمضية أو حتتوي على 

الدهون.
• يجب حتضير اخلليط بنسبة 5.5-6 لتر ماء إلى 

10كغم  من املنتج.
• لتثبيت سماكة اجلبس باإلمكان وضع أنوالر 

أملنيوم على السطح.
• يجب استخدام املنتج بطريقة الرذاذ على 
السطح بشكل خطوط أفقية دون ترك أي 

فراغات وبذات الكثافة.
• يجب أن تكون سماكة االستخدام لطبقة 

واحدة 8 ملم كحد أدنى و2.5 سم كحد أقصى. 
في حال تطلب األمر استخدام املنتج من أجل 

طبقة ثانية باإلمكان استخدام املنتج دون إخراج 
بريز الطبقة األولى.

• باإلمكان القيام بعملية البطانة بعد 10-5 
دقائق.

• باإلمكان القيام بعملية التسوية باستخدام 
املالج عند عدم حترك اجلبس عند ملسه باليد.

• بعد عملية التسوية بفترة 30 دقيقة تقريبا 
يتم تبليل السطح ومسحه باإلسفنج. 

• بعد وصول املنتج للقساوة املطلوبة يتم تسوية 
السطح باستخدام املالج احلديدي.

• بعد فترة 1-2 ساعة يتم القيام بعملية 
التلميع باستخدام املالج املعدني.

• يجب استخدام الشبكة اجلبسية املناسبة في 
مجاالت  اتصال اجملاالت  التي حتتوي على منتجات 

مختلفة.
• لتجفيف األسطح التي حتتوي على جبس 

جديد باإلمكان مينع منعا باتا استخدام احلرارة 
كوضع مدفأة أو ما شابه ذلك أمامها. الطريقة 

املناسبة للتجفيف هي تهوية املكان. وبذلك يتم 
جتفيف جميع أطراف اجلبس بنسبة متساوية.

• يجب حماية طبقة اجلبس من الهواء للجفاف 
السريع.

التحذيرات

• يجب مراعاة نسبة املاء/ املنتج أثناء حتضير 
اخلليط. في حال عدم مراعاة ذلك ستحدث 

تشققات مما يسبب تساقط اجلبس وتراجع نسبة 
املقاومة.

• يجب عدم استخدام املنتج في األجواء املرتفعة 
احلرارة جدا وفي الهواء واجملاالت  اجلافة. في حال 

استخدام املنتج في األجواء املرتفعة احلرارة 
ستحدث تشققات مما يسبب تساقط اجلبس 

وتراجع نسبة املقاومة.
• يجب مراعاة شروط تخزين املنتج. يجب عدم 

تخزين املنتج في اجملاالت  الرطبة واحلارة جدا.
• يجب عدم استخدام املنتج عند التحجر داخل 

الكيس.
• يجب عدم استنشاق املنتج الحتوائه على مواد 

إضافية كيميائية. وعدم متاسه باجللد والعيون. 
في حال متاسه يجب غسل مكان التماس باملاء 

جيدا. يجب استخدام مالبس العمل وقناع 
وقفازات أثناء العمل.

شروط التخزين

• يحفظ املنتج في مكان جاف وتوضع 18 عبوة 
فوق بعضها البعض كحد أقصى. كما يجب 

تخزين املنتج مع مراعاة عدم متاس العبوات 
لألرض وحمايته من الرطوبة. في حال مراعاة 

شروط التخزين يجب استهالك املنتج خالل 9 
أشهر من تاريخ اإلنتاج. قد تضر شروط التخزين 

غير املناسبة وتخطي فترة االستهالك باملنتج 
وتفقده مميزاته.

العبوات

• أكياس بوليبروبيالن مغلفة بوزن 35 كغم 

)درجة حرارة 23 درجة والرطوبة النسبية %50( املميزات التقنية   
املعلومات العامة

مسحوق أبيض املظهر    
9 أشهر عبوات غير مفتوحة وفي مكان جاف العمر على الرف   

معلومات االستخدام  
ما بني )+5( – )+35( درجة مئوية درجة حرارة االستخدام   

5.5-6 لتر ماء/ 10 كغم  جبسني نسبة اخللط   
معلومات األداء 

90-120 دقيقة فترة االستخدام   
210-230 دقيقة فترة التجمد   

أكثر أو ما يعادل  1N/ ملم مربع مقاومة االنحراف   
أكثر أو ما يعادل  N 2/ ملم مربع مقاومة الضغط   
SHORE D 40  أكثر أو ما يعادل قساوة السطح اجلاف   

أكثر أو ما يعادل  0.1N/ ملم مربع حتمل االنضمام   
TS EN 13279-1 -  B4/50/2 املعايير     

61
w

w
w

.ar
kim

.tc



09

التعريف

• هو منتج يستخدم في مجال البناء ناجت عن 
معاجلة حجر اجلبس الصافي باحلرارة وتطبيق 

عملية االنفصال ومن ثم تطبيق عمليات 
اإلضافة.

مجاالت  االستخدام

•  يستخدم املنتج على األسطح اجلبسية وجبس 
اجلبسني واجلدران اجلبسية واللوحات اجلبسية 

واإلسمنت واألسطح املتسخة أو املدهونة.

املميزات

• يخفي النتوءات والفراغات املوجودة على 
األسطح.

• يجعل السطح يلمع كالزجاج ويؤمن سطح 
مناسب الستخدام جميع أنواع الدهان ومعدات 

الديكور.
• يؤمن سطح خالي من النتوءات وصلب بفضل 

توزع احلبيبات اخلاص.
• سهل االستخدام بفضل قوامه.

• مينع تكون البكتريا والعفن والفطريات.
• يعاير توازن نسبة الرطوبة ويؤمن مكان صحي.

• غير قابل لالشتعال.

حتضير السطح

• يجب تنظيف السطح من الغبار واألوساخ 

وبقايا الدهون وما شابه ذلك من األوساخ والبقايا 
التي تعيق متاسك املنتج على السطح.

تعليمات االستخدام

• يجب أن يكون الوعاء املستخدم لتحضير 
اخلليط نظيفا وخالي من بقايا اخلليط السابق.

• يجب مراعاة نظافة املياه واملعدات املستخدمة.
• يجب حتضير اخلليط بنسبة 6.5-7 لتر من املاء 

إلى 10كغم  من املنتج.
• يوضع املاء في الوعاء أوال ثم يوضع املنتج 

بطريقة الذر فوق املاء. وينتظر ملدة 2-3 دقائق حلني 
امتصاص املنتج للماء.

• ويخلط باستخدام املالج أو اخلالط اليدوي حلني 
تأمني خليط متناسق.

• في حال استخدام اخلالط اليدوي يجب معايرة 
السرعة على دوران بطيء ألن سرعة دوران اخلالط 

اليدوي تؤثر على التجمد.
• كما يجب عدم إضافة ماء أو من املنتج إلى 

اخلليط أثناء عملية اخللط عملية التكتل.
• يجب مراعاة نظافة املعدات واملستلزمات 

املستخدمة.
• ويتم االستمرار بعميلة اخللط حلني وصول جميع 

اخلليط حلالة املعجون.
• يجب عدم خلط أي منتجات أخرى بهذا املنتج 

واخلليط. 
• كما يجب عدم إضافة ماء أو من املنتج إلى 

اخلليط أثناء عملية اخللط.
• بعد االنتهاء من عملية اخللط يستخدم اخلليط 
الناجت بواسطة مالج نظيف. ويستخدم بضغطه 

على السطح جيدا. ثم يتم إزالة الفائض بعد 
البدء بالقساوة باستخدام املالج املعدني.

• يتم صنفرة اجلبس بعد جفافه.

التحذيرات

• يجب مراعاة نسبة املاء/ املنتج أثناء حتضير 
اخلليط. في حال عدم مراعاة ذلك ستحدث 

تشققات مما يسبب تساقط اجلبس وتراجع نسبة 
املقاومة.

• يجب عدم استخدام املنتج في األجواء املرتفعة 
احلرارة جدا وفي الهواء واجملاالت  اجلافة. في حال 

استخدام املنتج في األجواء املرتفعة احلرارة 
ستحدث تشققات مما يسبب تساقط اجلبس 

وتراجع نسبة املقاومة.
• يجب مراعاة شروط تخزين املنتج. يجب عدم 

تخزين املنتج في اجملاالت  الرطبة واحلارة جدا.
• يجب عدم استخدام املنتج عند التحجر داخل 

الكيس.
• يجب عدم استنشاق املنتج الحتوائه على مواد 

إضافية كيميائية. وعدم متاسه باجللد والعيون. 
في حال متاسه يجب غسل مكان التماس باملاء 

جيدا. يجب استخدام مالبس العمل وقناع 
وقفازات أثناء العمل.

شروط التخزين

• يحفظ املنتج في مكان جاف وتوضع 18 عبوة 
فوق بعضها البعض كحد أقصى. كما يجب 

تخزين املنتج مع مراعاة عدم متاس العبوات 
لألرض وحمايته من الرطوبة. في حال مراعاة 

شروط التخزين يجب استهالك املنتج خالل 9 
أشهر من تاريخ اإلنتاج. قد تضر شروط التخزين 

غير املناسبة وتخطي فترة االستهالك باملنتج 
وتفقده مميزاته.

العبوات

• أكياس بوليبروبيالن مغلفة بوزن 30 كغم 

)درجة حرارة 23 درجة والرطوبة النسبية %50( املميزات التقنية   
املعلومات العامة

مسحوق أبيض املظهر    
9 أشهر عبوات غير مفتوحة وفي مكان جاف العمر على الرف   

معلومات االستخدام  
ما بني )+5( – )+35( درجة مئوية درجة حرارة االستخدام   

6.5-7 لتر ماء/ 10 كغم  جبسني نسبة اخللط   
معلومات األداء 

100-120 دقيقة فترة االستخدام   
200-230 دقيقة فترة التجمد   

أكثر أو ما يعادل  1 ن/ ملم مربع مقاومة االنحراف   
أكثر أو ما يعادل  2 ن/ ملم مربع مقاومة الضغط   
SHORE D  50 أكثر أو ما يعادل قساوة السطح اجلاف   

TS EN 13279 -1 - C6/20/2 املعايير     
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جبس Arkim الساتني للتلميع

جبس ARKİM  الساتني للتلميع
جبس ARKİM للورق املقوى

جبس ARKİM الستخدام القصرة باملاكينة
جبس ARKİM اجلبسي الذي يحتوي على البرليت

ARKİM بروفيل زوايا اللياسة اجلبسية



56
w

w
w

.ar
kim

.tc

AR
TH

ER
M يتم احلصول على نهاية مستوية

لألطراف عند نتوءات املباني بإستخدام 
بروفيل شريط التنقيط. يتم تثبيت 

هذا البروفيل على الزوايا وبعد ذلك يتم 
وضع شبك حديدي فوقه. يجب التأكد 

من توازن البروفيل أثناء التركيب.

تكوين    شريط   التنقيط  عند  نتوءات  املباني

يتم عمل طبقتني من القصارة داخل بروفيل شريط التنقيط 
حلماية الواجه من املاء. في حالة إستخدام البروفيل املُزود بالشبك 

يجب أن يتم وضع الشبك فوق الشبك األخر مبسافة 10 سم.

يتم إنهاء العمل بوضع الطبقة الثانية من أربالست إل. إف.

في حالة إستخدام بروفيل أملنيوم فقط يجب وضع الشبك فوق البروفيل.
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ال داعي لعمل طبقة األساس إذا ُخطط إلستخدام 
أرديكومني وأرديكوكولر. بعد عمل أرديكومني يتم عمل 

طبقة أساس قبل الدهان.
يتم مسح السطح مبونة معدنية أكريلية بإستخدام 

املالج. يتم تلميع السطح مبالج بالستيكي قبل جفاف 
القصارة.

عمل   التغليف   الديكوري  األخير   من  أرديكومني 
وأرديكوكولر

يجب إستخدام طبقة أساس أركيم في حالة 
عمل طبقة أرديكومني وأرديكوكولر بعد جفاف 

الطبقة األخيرة.

ال داعي لعمل طبقة أساس في حالة أن تكون 
الطبقة األخيرة من أرديكومني وأرديكوكولر. 
بعد عمل أرديكومني يتم عمل طبقة أساس 

قبل الدهان.

يتم مسح السطح مبونة معدنية أكريلية 
بإستخدام املالج. يتم تلميع السطح مبالج 

بالستيكي قبل جفاف القصارة.

انظمة العزل احلراري/ تطبيق انظمة العزل احلراري/ تطبيق 
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إن الزوايا اخلارجية للمبنى هي األكثر خطورة للتشققات 
واملناطق األكثر تعرضا للقوة اخلارجية، لذلك يجب إستخدام 

بروفيل الزوايا. البروفيل املُزود بالشبك يُقلل من أخطاء العمال 
والوقت.

يتم وضع طبقة رفيعة من الالصق عند إستخدام بروفيل املُزود 
بالشبك ويتم تثبيته على البروفيل ويتم وضع شبك حديدي 

فوقه.

عمل   القصارة   والشبك احلديدي

يتم عمل القصارة بعد مرور 24 ساعة من عمل 
لوحات العزل احلراري. يجب أن تكون سماكة 

القصارة 3 ملم. ويتم وضع الشبك احلديدي على 
القصارة قبل جفافها من األعلى إلى األسفل مع 

الضغط اخلفيف.

 

التغليف   ا لنهائي

تنتهي عملية التغليف بالوجه األخير على أن ال 
يقل سمكه عن 1- 1.5 ملم. يتم عمل التغليف 
الديكوري، بعد جفاف الطبقة بالكامل. ال يجب 

إستخدام محاليل بأساس قاعدي في الطبقة 
األخيرة.

عمل   زوايا املبنى

انظمة العزل احلراري/ تطبيق انظمة العزل احلراري/ تطبيق 



يتم إختيار السماكة املناسبة للواح 
العزل احلراري. ويتم تثبيت بروفيل على 

إرتفاع 20 سم من األرض بإستخدام 
السدادات املناسبة. ويتم إستخدام 

العوارض وموازنتها في حالة عدم 
إستواء السطح. إن تثبيت البروفيل 

بشكل جيد وسليم مهم للغاية في 
وضع وتثبت االلواح .

يكون الوضع جاهز لتركيب اللوح بعد تثبيت البروفيل بالسدادات املناسبة 
وموازنته بإستخدام العوارض.

تلصيق أرثيرم إى. دي. بإستخدام مونة أربالست إل. إف. وعمل 
ألواح العزل احلراري.

يتم وضع الالصق بشكل نقطة في وسط اللوح وشريط الصق على أطرافها.

التلصيق املوضعي

عندما يكون السطح مستوي يتم توزيع املونة على اللوح بشكل متساوي 
وبعد ذلك يتم مسحها باملالج املُسنن. يجب العناية بعدم ظهور املونة عن 

األطراف.

التلصيق باملالج املُسنن

وضع   بروفيل  أس- بروفيل  أرثيرم  سوباسمان

يتم تفادي عدم إستواء السطح 
بأريبير وبعد ذلك يتم تلصيق ألواح 

العزل احلراري.

تلصيق   لوحات  العزل  احلراري
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إن الهدف من إستخدام السدادات تثبيت النظام بشكل مكانيكي. يتم 
إستخدام 6 سدادات/ م². يتم حتديد عدد السدادات حسب إرتفاع البناء 

والشروط اجلوية. التوزيع املثالي للسدادات يكون بوضع سدادة في نصف 
اللوح وسداد على األطراف. يتم وضع السدادات بعد التأكد من جفاف 

الالصق. وهي 24 ساعة في درجة حرارة 20 مؤوية. يجب أن تكون السدادات 
على مستوى السطح. يتم إختيار السدادات حسب نوع السطح. يجب 

التأكد من طرق سدادات املسامير بالكامل.

يتم تثبيت ألواح العزل احلراري من األسفل بدون أي فراغات وشدها بإحكام. 
ال يجب ترك فراغات بني االلواح. يجب تعديل القسم الزائد عن السطح 

من اللوحات بعد جفاف الالصق. يجب اإلنتباه لفراغات النوافذ وغيرها أثناء 
عمل ألواح العزل احلراري. هذه الفراغات حتمل خطورة التشقق لذلك يجب 

اإلنتباه إليها جيدا. عن الشد يجب إستخدام لواح كامل أو نصف لواح عند 
الزوايا. ال يجب وضع االلواح أقل من النصف عند الزوايا.

وضع  أ لواح  أرثيرم  للعزل احلراري

تثبيت   سدادات   أ لواح  العزل احلراري

انظمة العزل احلراري/ تطبيق 
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انظمة العزل احلراري/ تطبيق 
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التعريف

• قصرة إلصاق ذات قدرة أداء عالية، ألواح عزل 
حراري ذات أساس إسمنتي تؤمن سهولة 

التطبيق. 

مجاالت التطبيق

• تستخدم في كل األبنية في إلصاق ألواح 
البوليسترين )XPS, EPS( في عمليات العزل.

 اخلصائص
• حتتوي على مواد كيميائية تزيد من أداء املنتج و 

القدرة على شغله.
• سهلة اإلعداد و التطبيق في نفس الوقت. 

• تستخدم في االسطح األفقية و العمودية. 
فترة العمل بها طويلة. 

 إعداد السطح
• عند تطبيق أركيم Artherm Ad على االسطح 

يجب تظيفها من مخلفات الغبار واالوساخ 
و الدهون و غير ذلك من اخمللفات التي متنع 

إلتصاقها بالسطح.
• في حال أعطاب على السطح املراد التطبيق 

عليه يجب تصليحها باستخدام اركيم. 
• يجب ان يكون السطح املراد التطبيق عليه 

معاجلا و قويا ً. 
• اذا كان السطح الذي ستتم عليه عملية 

التطبيق سطحا يحتوي على العديد من 
املسامات فيجب ترطيبه باملاء. 

• السطح الذي يتم عليه التطبيق يجب ان يكون 
قويا قادرا على احلمل و مستويا ً. 

تعليمات التطبيق

• يجب إعداد اخللطة في وعاء نظيف و خال من 
بواقي مخلفات اخللطة السابقة. 

• يجب االنتباه الى نظافة املاء و املواد األخرى 
املستخدمة في اخللطة. 

• يجب إعداد اخللطة بنسبة 7-6.5 لترات من 
املاء ملقدار 25 كغمم من قصرة اإللصاق أركيم 

.ad Artherm
•  يوضع املاء في الوعاء و من ثم يضاف اليه 

املسحوق بشكل بطيئ و تتم عملية اخللط الى 
حني احلصول على خليط متجانس. 

• لضمان وصول اخلليط الى شكل خليط 
متجانس يستخدم خالط ذو سرعة منخفضة 

في الدوران. 
• بعد احلصول على خليط متجانس يترك اخلليط 

ملدة 10-5 دقائق ليرتاح لضمان نضجه و من ثم 
يجب اعادة خلطه مرة اخرى قبل االستخدام بـ 

2-1 دقيقة مرة اخرى. 

• بعد وصول اخلليط الى مرحلة التجانس ال يجب 
بأي شكل من األشكال اضافة املسحوق او املاء او 

أي مادة اخرى الى اخلليط. 
 Artherm ad يجب تطبيق قصرة اإللصاق أركيم •

بأسلوب متشيط خلف اللوحات. 
• أثناء القيام بعملية اإللصاق يجب التأكد 

بإستخدام املسطرين و ميزان املاء من ان اللوحات 
كلها بنفس املستوى ام ال. 

• يجب القيام باستخدام اخللطة املعدة خالل 
فترة 3 ساعات من اعدادها. 

• يجب التخلص من القصرات املنتهية مدة 
صالحيتها او املنتفخة برميها. 

• بعد االستخدام يجب غسل االيدي و االدوات 
املستخدم في االعداد و التطبيق بكمية وفيرة 

من املاء. 
• يجب القيام عملية التثبيت امليكانيكية 

باملسامير بعد 24 ساعة على االقل بحسب درجة 
حرارة الوسط و خصائص السطح. 

حتذيرات

• بعد إلصاق أاللواح ببعضها البعض عن 
طريق املادة الالصقة يجب تثبيتها ميكانيكيا ً 

باملسامير. 
• يجب االنتباه الى نسبة املاء/ املسحوق في 

اخلليط، و اال فان االختالف في نسبة املاء و 

املسحوق في اخلليط قد يستبب في تساقط 
القصرة و انخفاض املقاومة. 

• ال يجب القيام بالتطبيق في االوساط احلارة جدا 
واجلافة و االوساط التي تتعرض للرياح الشديدة، 

ميكن حصول تساقطات و نقص في املقاومة 
نتيجة التطبيقات في االوساط احلارة جدا. 

• يجب االنتباه ايضا ً الى شروط حفظ و تخزين 
املنتجات. ال يجب االحتفاظ باملنتجات في أوساط 

رطبة و في االوساط احلارة جدا. 
• في حال حدوث حتجرات و تصالبات داخل العبوة 

ال يجب استخدام هذه املواد على االطالق. 
• عند اضافة االسمنت الى اخلليط ال يجب 

استنشاقه و ال يجب مالمسته للجلد او العينني 
و في حال مالمسته للجلد او العينني يجب 

غسله جيدا ً بكمية وفيرة من املاء. يجب االلتزام 
بارتداء القفازات و االقنعة و مالبس العمل اثناء 

االستخدام. 

 شروط التخزين
• في شروط التخزين يجب االنتباه الى وضع 

10 طبقات من اكياس كرفت كحد اقصى فوق 
بعضها البعض اثناء التخزين. يجب ان تتم 

عملية التخزين في االوساط املغلقة و بعيدا 
عن اشعة الشمس املباشرة. ال يجب ان تالمس 
األكياس االرضية. يجب ان تتم عملية التخزين 

بعيدا عن الرطوبة. املنتجات التي ال يتم تخزينها 
في ظروف التخزين املناسبة او التي تتجاوز فترة 

صالحية استخدامها تفقد مواصفاتها. 

العبوة

• 25 كغمم كيس كرفت

)23 درجة مئوية و %50 رطوبة نسبية(  املوصفات التقنية   
املعلومات العامة 

مسحوق رمادي اللون املظهر    
12 شهر في العبوات املغلقة و في االوساط اجلافة  عمره على الرف   

معلومات التطبيق   
)+5 درجة مئوية( – )+35 درجة مئوية( درجة حرارة التطبيق   
7-6.5 لتر ماء/ 25 كغمم مسحوق  نسبة اخلليط   

3 ساعات  عمره في الوعاء   
20-15 دقيقة  مدة اجلفاف    

3- 5 كغمم/ م2 اإلستهالك    
معلومات اإلداء   

متوسطة املرونة    
أكثر أو ما يعادل 0.08 ن/ مم 2 مقاومة التصاقها بلوحات العزل احلراري 

أكثر أو ما يعادل 1 ن/ مم2   )TS EN 12808-3( مقاومة امليالن
أكثر أو ما يعادل 7 ن/ مم2    )TS EN 12808-3( مقاومة الضغط

في 30 دقيقة ≤ 5 غم  - في 45 دقيقة ≤ 10 غم    )TS EN 12808-5( امتصاص املاء
مقاومة اإللتصاق   

بعد 20 دقيقة على االقل  ≤ 0.5 ن/ مم2  )TS EN 1346( مدة اإلنتظار مفتوحة -
أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ مم2   )TS EN 1348( السحب اإلبتدائي -
أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ مم2  )TS EN 1348( بعد التغطيس في املاء -
أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ مم2  )TS EN 1348( بعد ترطيبها باحلرارة -
أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ مم2 - بعد تقلبات التجمد - االنحالل   

 )TS EN 1348(
)-30 درجة مئوية( – )+80 درجة مئوية( مقاومة احلرارة   
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التعريف

•  فصرة سطح ذات أساس إسمنتي مت تطويرها 
من أجل أنظمة عزل احلرارة، ذات قدرة مرونة عالية 
و تتمتع بقدرة عالية على االلتصاق، مضاف اليها 

البوليمير مقواة بفضل نظام التدعيم ميكرو 
بوليبروليالن، مقاومة للماء و للصدمات. 

مجاالت االستخدام

• قصرة تستخدم على في كل االبنية على ألواح 
البوليستيرين )XPS, EPS(. يتم تأمني األداء 

العالي على االسطح التي من املمكن ان تتكون 
فيها اإلنشدادات بفضل ألياف البوليبروبيالن.

 اخلصائص
• حتتوي على مواد كيميائية تزيد من أداء املنتج 

و القدرة على شغله و تزيد ايضا من مقاومة 
التصاقه.

• سهلة اإلعداد و التطبيق في نفس الوقت. 
• ذات قدرة عالية على االلتصاق و عالية املرونة.

• مقاومة للضربات و اإلهتزاز. 
• فترة العمل بها طويلة لذلك فهي تؤمن التوفير 

بالوقت و اجلهد. 

 إعداد السطح
 )XPS, EPS( يجب تنظيف ألواح البوليستيرين •
التي سيتم تطبيق Lf Arplast عليها من الغبار 

و االوساخ و الزيوت و غيرها من املواد التي قد متنع 
االلتصاق.

تعليمات التطبيق

• يجب إعداد اخللطة في وعاء نظيف و خال من 
بواقي مخلفات اخللطة السابقة. 

• يجب االنتباه الى نظافة املاء و املواد األخرى 
املستخدمة في اخللطة. 

• يجب إعداد اخللطة بنسبة 7• 7.5 لترات من املاء 
.Lf Arplast ملقدار 25 كغمم من

•  يوضع املاء في الوعاء و من ثم يضاف اليه 
املسحوق بشكل بطيئ و تتم عملية اخللط الى 

حني احلصول على خليط متجانس. 
• لضمان وصول اخلليط الى شكل خليط 

متجانس يستخدم خالط ذو سرعة منخفضة 
في الدوران. 

• بعد احلصول على خليط متجانس يترك اخلليط 
ملدة 5• 10 دقائق ليرتاح لضمان نضجه و من ثم 
يجب اعادة خلطه مرة اخرى قبل االستخدام بـ 

1• 2 دقيقة مرة اخرى. 
• بعد وصول اخلليط الى مرحلة التجانس ال يجب 
بأي شكل من األشكال اضافة املسحوق او املاء او 

أي مادة اخرى الى اخلليط. 
• يتم تطبيق قصرة بوليسترين املدعمة بالليف 

آرثيم على لوحات العزل بواسطة مسطرين 
فوالذي بشكل مستوي.

• يتم دفن فلتر القصرة )فيبر•  ميش( باستخدام 
مسطرين فوالذي و قبل ان جتف اخللطة باضغط 

عليها بشكل خفيف بواسطته. 
• يتم عمل فلتر الفصرة في االماكن اإلضافية 

بحيث يركب على بعضها بحوالي 10 سم. 

• بعد ان متتص الطبقة االولى املاء املوجود فيها 
بشكل خفيف يتم تطبيق الطبقة الثانية من 

القصر قبل جفاف الطبقة االولى.
• بعد تطبيق الطبقة الثانية يتم تسوية 

السطح بواسطة مسطرين فوالذي.
• يجب القيام باستخدام اخللطة املعدة خالل 3 

ساعات من اعداده.
• يجب التخلص من القصرات املنتهية مدة 

صالحيتها في العبوة او املنتفخة برميها. 
• بعد االستخدام يجب غسل االيدي و االدوات 

املستخدم في االعداد و التطبيق بكمية وفيرة 
من املاء. 

• بعد االنتهاء من التطبيق على السطح و 
تشبعه ميكن القيام بأية تطبيقات اخرى. 

 حتذيرات
• يجب االنتباه الى نسبة املاء/ املسحوق في 

اخلليط، و اال فان االختالف في نسبة املاء و 
املسحوق في اخلليط قد يستبب في تساقط 

القصرة و انخفاض املقاومة. 
• ال يجب القيام بعلمية التطبيق في االجواء 

احلارة جدا و في االجواء العاصفة و في حال 
وجود الرياح. التطبيق التي تتم في درجات احلرارة 
العالية تكون عرضة للترهالت و تقل مقاومتها. 
• يجب االنتباه ايضا ً الى شروط حفظ و تخزين 

املنتجات. ال يجب االحتفاظ باملنتجات في أوساط 
رطبة و في االوساط احلارة جدا. 

• في حال حدوث حتجرات و تصالبات داخل العبوة 
ال يجب استخدام هذه املواد على االطالق. 

• عند اضافة االسمنت الى اخلليط ال يجب 
استنشاقه و ال يجب مالمسته للجلد او العينني 

و في حال مالمسته للجلد او العينني يجب 
غسله جيدا ً بكمية وفيرة من املاء. يجب االلتزام 

بارتداء القفازات و االقنعة و مالبس العمل اثناء 
االستخدام. 

 شروط التخزين
• في شروط التخزين يجب االنتباه الى وضع 

10 طبقات من اكياس كرفت كحد اقصى فوق 
بعضها البعض اثناء التخزين. يجب ان تتم 

عملية التخزين في االوساط املغلقة و بعيدا 
عن اشعة الشمس املباشرة. ال يجب ان تالمس 
األكياس االرضية. يجب ان تتم عملية التخزين 

بعيدا عن الرطوبة. املنتجات التي ال يتم تخزينها 
في ظروف التخزين املناسبة او التي تتجاوز فترة 

صالحية استخدامها تفقد مواصفاتها. 

العبوة

• 25 كغمم كيس كرفت

)23 درجة مئوية و %50 رطوبة نسبية( املوصفات التقنية      
املعلومات العامة 

مسحوق رمادي اللون املظهر     
12 شهر في العبوات املغلقة و في االوساط اجلافة عمره على الرف    

معلومات التطبيق    
)+5 درجة مئوية( – )+35 درجة مئوية( درجة حرارة التطبيق    

7.5-7 لتر ماء/ 25 كغمم مسحوق نسبة اخلليط   
3 ساعات عمره في الوعاء   

30-20 دقيقة مدة اجلفاف    
حوالي 1.5- 1.7 كغمم/م2 )لسماكة 1 ملم( اإلستهالك     

معلومات اإلداء    
متوسطة املرونة    

أكثر أو ما يعادل 0.08 ن/ مم2 مقاومة التصاق لوحات العزل احلراري 
أكثر أو ما يعادل 2 ن/ مم2   )TS EN 12808-3(  مقاومة امليالن
أكثر أو ما يعادل 6 ن/ مم2  )TS EN 12808-3(  مقاومة الضغط

اقل أو ما يعادل 5 غم في   )TS EN 12808-5( امتصاص املاء
     30 دقيقة - ≤ 10 غم في 240 دقيقة

Sd> 0.3 م   )TS EN 7847( نفاذية بخار املاء
أكثر أو ما يعادل 0.3 ن/ مم2    )TS EN 1346( مقاومة اإللتصاق

الصق ألواح عازل للحرارةالصق ألواح عازل للحرارة مقوى باأللياف



بروفيل   أرثيرم   سوباسمان

تُستخدم حتى جتلس السدادة 
بالكامل على األلواح.

بروفيل   أرثيرم  فوجا

بروفيل يُستخدم لتكوين الفوجا على 
أسطح املبنى

)CVP-FK(  بروفيل   أرثيرم

بروفيل بشبك يُستخدم لتقوية الزوايا 
واألطراف

عوارض   أرثيرم  سوباسمان

يتم إستخدام العوارض في حالة عدم 
إستواء اجلدران في الواجهات.
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سدادة   أرثيرم

رابط مكانيكي يُستخدم لتثبيت 
األلواح على األسطح

سدادة   مبسمار  فوالذي

سدادة   اخلرسانة  ذات الفراغات

)OSB(  سدادة   ببرغي  للخشب

رابط يُستخدم لتثبيت األلواح على 
اخلرسانة واألسطح الصلبة

رابط يُستخدم لتثبيت األلواح على 
اخلرسانة ذات الفراغات

رابط يُستخدم لتثبيت األلواح على 
)OSB( على اخلشب وعلى ألواح
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انظمة العزل احلراري/ مركبات النظام االخر انظمة العزل احلراري/ مركبات النظام االخر 



انظمة العزل احلراري/ مركبات النظام االخر  ألواح العزل احلراري

التعريف

هي رغوة ُمتجانسة مت إنتاجها من أجل العزل 
احلراري. مت إنتاجها بإستخدام التقنيات احلديثة 

مثل خاليا النحل. ال تتشرب املاء وال الرطوبة 
 ،)XPS( إلحتوائها على إكستوريد بولي سترين

وهذا يُعطي لها صدارة قياسا مبواد العزل األخرى.

أماكن اإلستخدام

•  األسطح )التراس واإلستراحات(
•  اجلدران )من اخلارج، والداخل(

•  العزل حتت األرض )القبو، جدار العزل، عزل 
األساسات، الطرق مضاد للصقيع، مدرجات 

الطيران، عزل السكة احلديدية(
•  األرضيات )حتت الطبقة األرضية اخلرسانية، حتت 

وفوق مونة الشب. ميكن إستخدامه في جميع 
املباني واألعمال الهندسية

)XPS( خصائص

•  ُمعامل التوصيل احلراري أقل قياسا ملواد العزل 
األخرى

•  قيمة التوصيل احلراري λ ال تقل بسبب عدم 
إمتصاص املاء

)kPa 500  •100( سماكتها ال تقل  •
•  ال يتواجد املاء في بنيتها

•  عالي املرونة تركيبي واألبعاد
•  مقاومة مثالية لنفاذ البخار

•  خفيف الوزن
•  ميكن أن يُقطع بإستخدام جميع أالالت القطع، 

ال يُسحق وال يُنتج زيادات
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اخلصائص التقنية
W/mK 0,029      λD التوصيل احلراري

من الصنف إي    )En 13501-1( مقاومة احلريق
28 كيلوغرام/ م³ على األقل الكثافة     

CS )10/Y( 200 kPA حتمل الضغط؛ دقيقة )%10 تشوه(   
TR 200 التحمل العمودي على األسطح  

  WL )T( ≥1,5 اإلمتصاص للماء وغمره باملاء  
   80 ُمعامل مقاومة نفاذية بخار املاء  

mm/mK 0,07 ُمعامل التمدد الطولي الغير مفتوح  
ال يوجد اخلاصية الشعرية    

الطول 1250 ملم األبعاد    
العرض 600 ملم      

السماكة 30- 40- 50 60 ملم     
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شبك   أرثيرم

)K-AL(     بروفيل  أرثيرم

)  DF-PVC  (  بروفيل أرثيرم

بروفيل أرثيرم للعتبات

)  DF-PVC  (   بروفيل أرثيرم

يُستخدم لتوفير مقاومة حلركة 
وتقلصات األسطح. مقاوم للظروف 

اجلوية اخلارجية والقاعدية.

الكثافة : 160 غرام/ م²
كمية اإلستخدام : 1.1 م²/ م²

بروفيل أملنيوم يُستخدم لزيادة مقاومة 
الزوايا واألطراف للظروف اجلوية 

اخلارجية.

بروفيل من البي. في. سي. يُستخدم 
ملنع تأثر الواجهات من املاء.

بروفيل يُستخدم للعتبات عندما ال 
يكفي تغليف البناء املوجد.

بروفيل من البي. في. سي. يُستخدم 
ملنع تأثر الواجهات من املاء.

ARPLATE  20 mm AT 1111
ARPLATE  25 mm AT 1112
ARPLATE  30 mm AT 1113
ARPLATE  40 mm AT 1114
ARPLATE  50 mm AT 1115
ARPLATE  60 mm AT 1116
ARPLATE  70 mm AT 1117
ARPLATE  80 mm AT 1118
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جسور احلرارة  % 20-50

النوافذ  %10-25 

أنظمة أرثيرما للعزل احلراري

إقتصادي

* يوفر 50 باملائة من مصاريف التدفئة والتبريد 
ألنها تقاوم فقدان احلرارة الناجتة من الواجه 

اخلارجية.
* تُعتبر الطريقة املثالية ألنها تُغطي جميع 

واجهات البناء. متنع تشكيل اجلسور احلرارية من 
األعمدة واجلسور وعناصر البناء.

* مينع تأثر النظام احلامل سلبيا ألنه يحمي غطاء 
البناء من التقالبات اجلوية.

* مينع التآكل في حديد النظام احلامل للبناء.
* مينع التكثف والرطوبة في اجلدران وبذلك مينع 

تكون البكتريا والعفن.
* ال تتأثر املساحة اإلجمالية لعدم وجود أي تغير 

في احلجم الداخلي.
* يُقلل تكلفة متديدات التبريد/ والتدفئة في 

املباني اجلديدة.

منظر جمالي وخالب

* يُقلل من تكلفة الصيانة للواجهات اخلارجية 
ويزيد من عمر البناء.

* يعطي منظر جميل وخالب للواجه اخلارجية 
باإلضافة إلى اإلقتصاد بسعر الطاقة في املباني 

القدمية.

الراحة

* يوفر توزيع حراري ُمنتظم لنظام التغليف وشروط 
حياة ُمريحة. )حسب مقاييس اإلحتاد األوروبي يجب أن 

ال يزيد الفرق بني حرارة املبنى الداخلية وسطح اجلدران 
الداخلية عن 2-3 درجات من أجل الراحة احلرارية.

يتم احلصول على مواد النظام )مواد العزل احلراري، 
والالصق، والقصارة، وشبكة احلديد، وتكسية 

السطح، واملُركبات املوجودة فيه( بعد إخضاعهم 
لفحص مُماثل للعوامل الطبيعية ملعرفة اآلداء. إن 
جميع األجزاء حتت ضمانة أرثيم. ال يحدث أي تأثير 
سلبي حتت الظروف اجلوية مدى ُعمر البناء ألنه مت 
فحص مالئمة جميع املواد املستخدمة معا. وهذا 

مينح التوفير واإلقتصاد.

بيئي

مينح التوفير بإستهالك الطاقة من خالل التوفير في 
الوقود.

العزل احلراري

يتم تصنيع العزل احلراري حسب شروط األقليم 
اجلغرافي لتبريد أو تدفئة املباني باحلفاظ على احلرارة 
أو البرودة في الداخل ومنع دخول احلرارة أو البرودة من 
اخلارج وبذلك يتم توفير اإلقتصاد في احلرارة والراحة 
احلرارية.  الهدف من عزل املباني من احلرارة؛ اإلقتصاد 

بالطاقة باإلضافة تفادي األضرار الناجتة عن التقالبات 
احلرارية وتكثف البخار )التغير في احلرارة( والرطوبة 

والصقيع والتلف وتآكل األجزاء احلديدية فيها. وبذلك 
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يتم التقليل من تكاليف الصيانة ورفع مستوى 
الراحة إلى مستوى شروط الراحة، واإلقتصاد في 
التدفئة والتبريد شتاءا وصيفا وتدعم اإلقتصاد 

الوطني والعائلي.
عدم عمل الطبقة العازلة أو عملها بشكل غير 

صحيح سوف يكون السبب في ظهور أضرار جادة 
نتيجة التغير في احلرارة. وهذا سوف يُسبب في 

تقليل ُعمر املبنى باإلضافة إلى مصاريف الصيانة.
قبل كل شيئ، يتم حساب إحتياج العزل احلراري 

حسب احلرارة املطلوبة. يتم حتديد املواد التي سوف 
نستخدمها في اجلدران حسب درجة حرارة ورطوبة 

املنطقة.
توفر جميع فوائد العزل احلراري نظام ُمتكامل 
للحياة. وعلى األخص مينح التغليف اخلارجي 

مقاومة عالية للشروط اجلوية، وال تفقد املواد آداها 
ألنه يتم إستخدام مواد متالئمة.

يحصل املُشتري على الثقة بسبب سهولة 
التطبيق والُعمر الطويل وتوفير جميع املواد 
املُستخدمة في أرثيرم؛ لوحات العزل احلراري، 

الالصق، القصارة، الشبك، واحلشو ومواد تكسية 
األسطح.

بدأت شركة أرصالنلي املساهمة التي تنمو يوما 
بعد يوم، بالعمل في مجال العزل احلراري باسم 

العالمة التجارية أرثيم نتيجة نشاطات األبحاث 
والتطوير واخلبرة في مجال املواد الكيميائية ملواد 
البناء. نقوم بإنتاج أرثيم مع أركيم للعزل احلراري 

بناءا على خصائص التجديد املوجودة في املواد 
الكيميائية ملواد البناء. وبعد ذلك بدأنا العمل 

في مجال مجموعة معادن القصارة الديكورية 
والتي تُعتبر ُمتممة لنظام األركيم وقمنا بإنتاج 

أرديكومني وارديكوكُلور.
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خلطة جاهزة ملونة للديكور )بزركشات رقيقة(

التعريف 

• هي لياسة بألوان جاهزة لالستعمال وناعمة 
الزخرفة , باالمكان استخدامها في الداخل وفي 
اخلارج تعطي زخرفة عبر املاليج املستعمل وتتم 

عملية التطبيق والتنفيذ عن طريق املاليج , وهي 
مادة مطاطية , سيليكونية , وهي مبظهر لياسة 

رش وبأساس مستحلب أكرليكي .

أماكن االستخدام

• يتم القيام بتطبيقها في أنظمة التغليف في 
اللياسة السوداء للجبهات اخلارجية وعلى االسطح 

ذو الدهانات القدمية واالسطح املنرالية مثل 
اللياسة السوداء , اخلرسانة , اللوحات االسمنتية , 
وعند الطلب يتم تطبيقها على االسطح الداخلية 

مبظهر وشكل ديكوري .
 

اخلصائص

• هي مادة جاهزة لالستعمال , متتلك خاصية فرد 
ومد على أمتار كبيرة . ويتم تطبيقها عبر املاليج .

• بعد القيام بعملية املعاجلة بإكمال التفاعالت 
الكيميائية , فإنها ال تنحل مع اي متاس باملاء , 
وتصل الى املقاومة امليكانيكية العالية , وهي 

مقاومة بشكل كبير للتأثيرات اخلارجية وللسقيع 
والتجمد .

• هي مادة مطاطية , تقوم بعمل رغوة على 
التشققات احلاصلة في البنية التحتية , وال تتأثر 

من احلركات الناجتة أثناء تركيز البناء .
• عبر اخلاصية العالية للدفع املائي فهي تؤمن 

جريان املاء الناجت عن هطول االمطار والساقط على 
السطح بدون تسرب املاء الى السطح .

• بالرغم من عدم تسرب املاء من اخلارج الى الداخل 
, فهي تؤمن تهوية وتنفس البناء عبر اخلاصية التي 

متتلكها بإخراج الرطوبة من الداخل الى اخلارج .
 , UV , ال تتأثر بالشروط اجلوية العاتية مثل •

البرد القارس أو احلرارة العالية , االمطار , الثلوج , 
الرطوبة , وال تنتفخ وال حتدث تشققات وال يتغير 

لونها .
• هي مقاومة للقلويات .

بسبب عدم احتوائها ملادة السولفت فهي ال تصدر 
أي رائحة , وال تقدم أي أضرار للبيئة وال لصحة 

االنسان .

حتضير السطح

• يجب تنظيف االسطح التي سوف يتم عليها 
عملية التطبيق من اجلزيئات احلرة والناقلة ويجب 

ان يكون السطح جاف , متني , ونظيف .
• يجب القيام بعملية تنظيف الطبقات قبل 

عملية التنفيذ على االسطح والتي تخفض من 
عملية جتانس اخلليط من املواد مثل الدهون , 

الشحمة , االوساخ , الدهان , الترويبة االسمنتية , 
الصدأ , زيوت القالب واالمالح .

• يجب القيام بعملية البرداخ والتنظيف لالسطح 
التي تكون يجب القيام بذلك لالسطح ذو االساس 

الصناعي القدمية وفي االماكن التي يجب القيام 
بهذه العمليات عليها .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على االسطح 
التي يرى فيها املاء أو امللوحات من الطرف السلبي .
• يجب عدم احتواء االسطح التي سوف يتم عليها 

عملية التنفيذ والتطبيق على حفر , كسور , 
أخطاء القالب , تشققات . يجب ان تكون االسطح 

مستوية , ويجب ان ال تكون عليها غبار . وهذه 

االنواع من االخطاء املوجودة يتم تصليحها 
وتسويتها قبل التطبيق عبر خليط التصليح 

. Arkim Arrepair املتكون من
• قبل البدء بعملية التطبيق يجب القيام 

.  Arkim Arstar بعملية تبطني السطح عبر

تعليمات التطبيق

 Arkim يجب القيام بعملية خلط وحتريك •
Ardekocolour ) ناعم ( لغاية الوصول الى خليط 

متجانس .
• في أحوال فقدان املاء من اللياسة الي سبب 

من االسباب , يجب عدم اضافة اي مواد عدا املاء 
النظيف الذي يتم اضفته لغاية احلصول على 

القوام املطلوب للخليط .
 Arkim بعد جفاف البطانة يتم مد •

Ardekocolour ) ناعم ( على السطح بسماكة 
متجانسة وبأبعاد متساوية عبر املاليج املعدني 

الذي ال يصدأ , ويتم بعد ذلك تسوية السطح 
عبر املاليج البالستيكي بحركة دائرية .

• أثناء القيام بهذه العملية يجب عدم اعطاء اي 
استراحات ويجب تنظيف املاليج البالستيكي 

بأوقات قصيرة .
• يتم غسل أالت التطبيق بعد االستخدام فورا 

باملاء .
• أثناء عملية التطبيق وفي 24 ساعة املتعاقبة 
يجب ان ال تنخفض درجة حرارة السطح املطبق 

عليه أقل من +C 5° , وال يجب تعرض السطح 
لهطول االمطار .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق والتنفيذ 
في درجات احلرارة املرتفعة , حتت أشعة الشمس 
املباشرة , في الرياح القوية , الضباب , الرطوبة 

العالية أو في الشروط اجلوية احملتمل فيها هطول 
االمطار .

• في االسطح الواسعة وفي فترات االستراحة 
يتم استخدام شريط الصق من أجل عدم وجود 
أي عالمات لألماكن امللحقة أو من دون اي توقف 

في العمل يتم ذلك عبر عاملني بعدد كافي وذلك 
لتأمني تطبيق املواد فوق بعضها قبل جفافها .
• يجب عدم استخدام املادة املتعرضة لهطول 

االمطار في االسطح االفقية .

حتذيرات 

• يجب االنتباه على استخدام املنتجات ذو االرقام 
الشاحنة نفسها من أجل الوقاية من فروقات 
الطن املتولدة . في حالة استخدام الشواحن 

اخملتلفة عندئذ يجب القيام بتحريكها وخلطها 
من قبل كل املقادير الالزمة .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق والتنفيذ 
في درجات احلرارة املرتفعة , حتت أشعة الشمس 
املباشرة , في الرياح القوية , الضباب , الرطوبة 

العالية أو في الشروط اجلوية احملتمل فيها هطول 
االمطار .

• يجب االنتباه لشروط تخزين املنتج . يجب 
عدم احلفاظ على املنتجات في االماكن الرطبة 

واالماكن ذو درجات احلرارة العالية .
• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على 

االسطح عدمية املنافذ .
• أثناء القيام بعملية التطبيق يجب استخدام 

القفازات , النظارات واأللبسة الواقية . يجب 
القيام باجتناب متاس املواد باجللد والعيون . عند 

متاس املادة باجللد قوموا بغسلها باملاء والصابون 
, وعند متاسها بالعيون مباشرة قوموا بغسلها 

باملاء ومن ثم قوموا مبراجعة الطبيب . احفظوها 
في مكان بعيدا عن متناول االطفال . ال تقوموا 
ببلعها , وال تقوموا باستعمال العلب الفارغة 

بهدف تخزين ماء الشرب .

شروط التخزين

• يتم تخزينها مبدة 12 شهرا ما بني درجة حرارة 
مئوية +C 5° الى +C 35° وفي عبوات مغلقة وفي 

أماكن جافة وباردة . يجب وقايتها من اشعة 
الشمس ومن السقيع . ان شروط التخزين الغير 

مناسبة , أو انتهاء مدة االستخدام تؤدي الى 
تغيير في جودة املنتج وفساده .

 
التعبئة والتغليف

• في وعاء بالستيكي 25 كغ
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)C° 23 ومرتبطة برطوبة 50 %( اخلصائص الفنية                                              
املعلومات العامة

30 لون حلشو الدرزات االلوان    
مظهر لياسة بالرش وزخرفة سميكة املظهر    

ذو اساس مستحلب أكرليكي البنية    
ماء اخملفف    

12 شهر في محيط جاف ومختوم غير مفتوح العبوة مدة احلفاظ    
معلومات التطبيق

) C° 35+ ( – ) C° 5+ ( درجة حرارة التطبيق   
ان جفاف السطح تقريبا يحتاج اغلى 24 ساعة مدة اجلفاف    

اجلفاف الكامل 2 – 3 يوم     
املتوسط في الطبقة الواحدة بشكل مر االستهالك    

تبط السطح والشوائب هي  2.8  كغ/م² -2.2       
معلومات االداء

ةيذوفن راخب )SD )m ءاملا
تقريبا 0.100    ) TS EN ISO 7783-2 (

امتصاص املاء  
> 0.100   ) kg/m² h0,5 () TS EN 1062-3 (

 < 2.5  ) AFNOR T 30706 () kg F ( ةمواقم رشقتلا
) 80C°+ ( -) 30C°- ( درجة حرارة اخلدمة   

لوحة ألوان أرديكوكلر
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سائل معدني ديكوري )أبيض(

 تعريف
• Arkim Ardekomin هي مادة تغليف جبهات 

بنسيج حبيبي ديكوري يتم تطبيقها عبر املاليج 
وهي مادة ذو أساس اسمنتي ابيض .

أماكن االستخدام 

• تستخدم في نظام تغليف اجلبهة في االسطح 
ذو اللياسة الناعمة وذو اللياسة اخلشنة 

املعمولة بشكل منتظم .
• يتم استخدامها بشكل تغليف ديكوري على 

اساس لياسة اجلبهة الداخلية واجلبهة اخلارجية .

اخلصائص 

• لقد مت انتاجها بشكل خاص من أجل أنظمة 
التغليف , وهي مقاومة للشروط االقليمية 

القاسية عبر األداء العالي .
• تؤمن مظهر جمالي وديكوري متجانس على 

االسطح املطبقة عليها بسبب البنية التي 
حتتويها .

• ان Arkim Ardekomin له خاصية نفوذية بخار 
املاء .

• فهي تؤمن تهوية وتنفس البناء عبر اخلاصية 
التي متتلكها بإخراج الرطوبة من الداخل الى 

اخلارج .
• عبر اخلاصية العالية للدفع املائي فهو ال يسرب 

املاء الى بنيتها .
• حتتوي على اضافات كيميائية تزيد من أداء 

املنتج , عمله , وتزيد من مقاومته للتشققات .
• سهل التحضير وسهل االستعمال .

• ال يتسخ بسهولة , وأيضا هو سهل التنظيف .

مقاوم للضربات واالهتزازات .

 حتضير السطح
• يجب تنظيف االسطح التي سوف يتم عليها عملية 

التطبيق من اجلزيئات احلرة والناقلة ويجب ان يكون 
السطح جاف , متني , ونظيف .

• يجب القيام بعملية تنظيف الطبقات قبل عملية 
التنفيذ على االسطح والتي تخفض من عملية 
جتانس اخلليط من املواد مثل الدهون , الشحمة , 

االوساخ , الدهان , الترويبة االسمنتية , الصدأ , زيوت 
القالب واالمالح .

• يجب القيام بعملية البرداخ والتنظيف لالسطح 
التي تكون يجب القيام بذلك لالسطح ذو االساس 

الصناعي القدمية وفي االماكن التي يجب القيام بهذه 
العمليات عليها .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على االسطح 
التي يرى فيها املاء أو امللوحات من الطرف السلبي 

• يجب عدم احتواء االسطح التي سوف يتم عليها 
عملية التنفيذ والتطبيق على حفر , كسور , أخطاء 
القالب , تشققات . يجب ان تكون االسطح مستوية 

, ويجب ان ال تكون عليها غبار . وهذه االنواع من 
االخطاء املوجودة يتم تصليحها وتسويتها قبل 

 Arkim التطبيق عبر خليط التصليح املتكون من
. Arrepair

• قبل البدء بعملية التطبيق يجب القيام بعملية 
.  Arkim Arstar تبطني السطح عبر

تعليمات التطبيق

• يجب ان يكون الوعاء الذي سوف يتم حتضير اخلليط 
به نظيف كما يجب تنظيفه من الفضالت املتبقية 

من اخلليط السابق .
• يجب االنتباه على نظافة املاء واملواد املستعملة 

.
• يجب القيام بتحضير اخلليط بنسبة 25 كغ من 

Arkim Ardekomin مع 6.5 – 7.5 لتر من املاء .
• أوال يتم سكب املاء على الوعاء ومن بعده يتم 

اضافة املسحوق برشه على املاء ببطئ , ويتم 
حتريكه لغاية احلصول على خليط متجانس .

• يجب استخدام ألة حتريك بدورات منخفضة من 
أجل احلصول على خليط متجانس .

• بعد احلصول على خليط متجانس , يتم ترك 
اخلليط ملدة 10-5 دقائق لالستراحة . قبل البدء 

بعملية التنفيذ يتم حتريك اخلليط ملدة 1-2 
دقيقة .

• بعد احلصول على خليط متجانس يجب عدم 
اضافة مسحوق , ماء أو أي مادة أخرى .

• يتم مد اخلليط احملضر على السطح بواسطة 
املاليج املعدني ويطبق بابعاد احلشوة  وعبر 

املاليج البالستيكي يتم تسوية السطح باحلركة 
الدائرية .

• يجب استهالك اخلليط احملضر ضمن 3 ساعات .
• في االسطح املرتبطة مع بعضها البعض يتم 

عملية التطبيق ملرة واحدة .
• ال يتم ترك مواد البنية للطبقة االخيرة على 

السطح . من االكيد القيام بطالئها بعد 
جفافها .

• أثناء عملية التطبيق وفي 24 ساعة املتعاقبة 
يجب ان ال تنخفض درجة حرارة السطح املطبق 

 , °C 5+ عليه أقل من
• يجب في درجات احلرارة املرتفعة يتم ترطيب 

السطح قبل عملية التطبيق .

• في االسطح الواسعة وفي فترات االستراحة 
يتم استخدام شريط الصق من أجل عدم وجود 
أي عالمات لألماكن امللحقة أو من دون اي توقف 

في العمل يتم ذلك عبر عاملني بعدد كافي وذلك 
لتأمني تطبيق املواد فوق بعضها قبل جفافها .
• يجب عدم استخدام املادة املتعرضة لهطول 

االمطار في االسطح االفقية .
• يجب القيام برمي اخلليط املنتهية مدة 

صالحيته أو الذي اصبح على شكل قشور .
• بعد عملية التطبيق يجب القيام بغسل االيدي 

واالالت املستخدمة باملاء .

حتذيرات

• يجب االنتباه على نسبة املاء / املسحوق من 
اخلليط . وعكس ذلك فإنه يكون سببا في 

التشققات , االنهيار , االنهدام وتواجد شوائب في 
السطح وتنخفض عملية املقاومة لديه .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق في الشروط 
اجلوية ذو درجات احلرارة املرتفعة , الرياح , واجلفاف 

, الضباب . نتيجة التطبيق والتنفيذ في درجات 
احلرارة املرتفعة تظهر االنهيارات , التشققات 

وسهولة التأكل للسطح .
• يجب االنتباه على شروط تخزين املنتج . يجب 

عدم احلفاظ على املنتج ضمن شروط جوية رطبة 
و ذو درجات حرارة مرتفعة .

• يجب عدم االستخدام في االحوال مثل التحجر 
في ضمن الكيس للمنتج .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على 
االسطح التي ال يوجد فيها منافذ أو في 

االسطح التي لم جتف بشكل كامل .
• أثناء القيام بعملية التطبيق يجب استخدام 

القفازات , النظارات واأللبسة الواقية . يجب 
القيام باجتناب متاس املواد باجللد والعيون . عند 

متاس املادة باجللد قوموا بغسلها باملاء والصابون 
, وعند متاسها بالعيون مباشرة قوموا بغسلها 

باملاء ومن ثم قوموا مبراجعة الطبيب . احفظوها 
في مكان بعيدا عن متناول االطفال . 

شروط التخزين

• أثناء عملية التخزين يجب القيام وبعناية 
وضع أكياس الكرافت فوق بعضها البعض على 

ان يكون كحد أعلى 10 طبقات . يجب القيام 
بعملية التخزين في االماكن املغلقة وفي أماكن 
بعيدة عن أشعة الشمس املباشرة . يجب القيام 

بعملية تخزين االكياس بشكل أن ال تلمس 
االرضية , وان تكون محفوظة من الرطوبة . ان 
شروط التخزين الغير مناسبة , أو انتهاء مدة 

االستخدام تؤدي الى تغيير في جودة املنتج 
وفساده .

 التعبئة والتغليف
• في أكياس كرافت 25
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)C° 23 ومرتبطة برطوبة 50 %( اخلصائص الفنية   
املعلومات العامة

مسحوق حبيبات أبيض اللون الشكل    
12 شهر في محيط جاف ومختوم غير  مدة احلفاظ    

مفتوح العبوة
معلومات التطبيق

) C° 35+ ( – ) C° 5+ ( درجة حرارة التطبيق   
7.5-6.5 لتر من املاء / 25 كغ مسحوق   نسبة اخلليط   

3 ساعة مدة زمن الوعاء   
2.4 – 2.8 كغ /م²  االستهالك    

معلومات االداء
 10,5 N/mm²≥   )TS EN 12808-3( مقاومة امليالن

 4,8 N/mm²≥   )TS EN 12808-3( مقاومة الضغط
 0,62 N/mm²≥   )TS EN 1346( مقاومة اإللتصاق 

E
5

درجة سماكة الفلم اجلاف  
S

4
درجة كبر احلبيبات   

V
1

درجة سرعة جريان بخار املاء  
W

3
درجة سرعة جريان املاء   

A
0

درجة خاصية تغليف التشققات  
C

0
   CO2 درجة نفوذية

K
2

درجة مقاومة تطور العفن  
)C( – )+800 C -300( مقاومة احلرارة   
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خلطة ملونة جاهزة ديكورية )بزركشات سميكة(

التعريف 

• هي لياسة بألوان جاهزة لالستعمال وناعمة 
الزخرفة , باالمكان استخدامها في الداخل وفي 
اخلارج تعطي زخرفة عبر املاليج املستعمل وتتم 

عملية التطبيق والتنفيذ عن طريق املاليج , وهي 
مادة مطاطية , سيليكونية , وهي مبظهر لياسة 

رش وبأساس مستحلب أكرليكي .

أماكن االستخدام 

• يتم القيام بتطبيقها في أنظمة التغليف 
في اللياسة السوداء للجبهات اخلارجية وعلى 

االسطح ذو الدهانات القدمية واالسطح املنرالية 
مثل اللياسة السوداء , اخلرسانة , اللوحات 

االسمنتية , وعند الطلب يتم تطبيقها على 
االسطح الداخلية مبظهر وشكل ديكوري .

اخلصائص 

• هي مادة جاهزة لالستعمال , متتلك خاصية 
فرد ومد على أمتار كبيرة . ويتم تطبيقها عبر 

املاليج .
• بعد القيام بعملية املعاجلة بإكمال التفاعالت 

الكيميائية , فإنها ال تنحل مع اي متاس باملاء 
, وتصل الى املقاومة امليكانيكية العالية , 

وهي مقاومة بشكل كبير للتأثيرات اخلارجية 
وللسقيع والتجمد .

• هي مادة مطاطية , تقوم بعمل رغوة على 
التشققات احلاصلة في البنية التحتية , وال تتأثر 

من احلركات الناجتة أثناء تركيز البناء .
• عبر اخلاصية العالية للدفع املائي فهي تؤمن 
جريان املاء الناجت عن هطول االمطار والساقط 

على السطح بدون تسرب املاء الى السطح .
• بالرغم من عدم تسرب املاء من اخلارج الى 

الداخل , فهي تؤمن تهوية وتنفس البناء عبر 
اخلاصية التي متتلكها بإخراج الرطوبة من الداخل 

الى اخلارج .
 , UV , ال تتأثر بالشروط اجلوية العاتية مثل •

البرد القارس أو احلرارة العالية , االمطار , الثلوج , 
الرطوبة , وال تنتفخ وال حتدث تشققات وال يتغير 

لونها .
• هي مقاومة للقلويات .

• بسبب عدم احتوائها ملادة السولفت فهي ال 
تصدر أي رائحة , وال تقدم أي أضرار للبيئة وال 

لصحة االنسان .

حتضير السطح

• يجب تنظيف االسطح التي سوف يتم عليها 
عملية التطبيق من اجلزيئات احلرة والناقلة ويجب 

ان يكون السطح جاف , متني , ونظيف .
• يجب القيام بعملية تنظيف الطبقات قبل 

عملية التنفيذ على االسطح والتي تخفض من 
عملية جتانس اخلليط من املواد مثل الدهون , 

الشحمة , االوساخ , الدهان , الترويبة االسمنتية 
, الصدأ , زيوت القالب واالمالح .

• يجب القيام بعملية البرداخ والتنظيف 
لالسطح التي تكون يجب القيام بذلك لالسطح 

ذو االساس الصناعي القدمية وفي االماكن التي 
يجب القيام بهذه العمليات عليها .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على 
االسطح التي يرى فيها املاء أو امللوحات من 

الطرف السلبي .
• يجب عدم احتواء االسطح التي سوف يتم 

عليها عملية التنفيذ والتطبيق على حفر , 
كسور , أخطاء القالب , تشققات . يجب ان تكون 
االسطح مستوية , ويجب ان ال تكون عليها غبار 

. وهذه االنواع من االخطاء املوجودة يتم تصليحها 
وتسويتها قبل التطبيق عبر خليط التصليح 

. Arkim Arrepair املتكون من
• قبل البدء بعملية التطبيق يجب القيام 

.  Arkim Arstar بعملية تبطني السطح عبر

تعليمات التطبيق

 Arkim يجب القيام بعملية خلط وحتريك •
Ardekocolour( ) خشن ( لغاية الوصول الى 

خليط متجانس .
• في أحوال فقدان املاء من اللياسة الي سبب 

من االسباب , يجب عدم اضافة اي مواد عدا املاء 
النظيف الذي يتم اضفته لغاية احلصول على 

القوام املطلوب للخليط .
 Arkim بعد جفاف البطانة يتم مد •

Ardekocolour ) خشن (على السطح بسماكة 
متجانسة وبأبعاد متساوية عبر املاليج املعدني 

الذي ال يصدأ , ويتم بعد ذلك تسوية السطح 
عبر املاليج البالستيكي بحركة دائرية .

• أثناء القيام بهذه العملية يجب عدم اعطاء اي 
استراحات ويجب تنظيف املاليج البالستيكي 

بأوقات قصيرة .
• يتم غسل أالت التطبيق بعد االستخدام فورا 

باملاء .
• أثناء عملية التطبيق وفي 24 ساعة املتعاقبة 
يجب ان ال تنخفض درجة حرارة السطح املطبق 

عليه أقل من +C 5° , وال يجب تعرض السطح 
لهطول االمطار .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق والتنفيذ 
في درجات احلرارة املرتفعة , حتت أشعة الشمس 
املباشرة , في الرياح القوية , الضباب , الرطوبة 

العالية أو في الشروط اجلوية احملتمل فيها هطول 
االمطار .

• في االسطح الواسعة وفي فترات االستراحة 
يتم استخدام شريط الصق من أجل عدم وجود 
أي عالمات لألماكن امللحقة أو من دون اي توقف 

في العمل يتم ذلك عبر عاملني بعدد كافي وذلك 
لتأمني تطبيق املواد فوق بعضها قبل جفافها .
• يجب عدم استخدام املادة املتعرضة لهطول 

االمطار في االسطح االفقية .

حتذيرات

• يجب االنتباه على استخدام املنتجات ذو االرقام 
الشاحنة نفسها من أجل الوقاية من فروقات 
الطن املتولدة . في حالة استخدام الشواحن 

اخملتلفة عندئذ يجب القيام بتحريكها وخلطها 
من قبل كل املقادير الالزمة .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق والتنفيذ 
في درجات احلرارة املرتفعة , حتت أشعة الشمس 
املباشرة , في الرياح القوية , الضباب , الرطوبة 

العالية أو في الشروط اجلوية احملتمل فيها هطول 
االمطار .

• يجب االنتباه لشروط تخزين املنتج . يجب 
عدم احلفاظ على املنتجات في االماكن الرطبة 

واالماكن ذو درجات احلرارة العالية .
• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على 

االسطح عدمية املنافذ .
• أثناء القيام بعملية التطبيق يجب استخدام 

القفازات , النظارات واأللبسة الواقية . يجب 
القيام باجتناب متاس املواد باجللد والعيون . عند 

متاس املادة باجللد قوموا بغسلها باملاء والصابون 
, وعند متاسها بالعيون مباشرة قوموا بغسلها 

باملاء ومن ثم قوموا مبراجعة الطبيب . احفظوها 
في مكان بعيدا عن متناول االطفال . ال تقوموا 
ببلعها , وال تقوموا باستعمال العلب الفارغة 

بهدف تخزين ماء الشرب .

شروط التخزين

• يتم تخزينها مبدة 12 شهرا ما بني درجة حرارة 
مئوية +C 5° الى +C 35° وفي عبوات مغلقة وفي 

أماكن جافة وباردة . يجب وقايتها من اشعة 
الشمس ومن السقيع . ان شروط التخزين الغير 

مناسبة , أو انتهاء مدة االستخدام تؤدي الى 
تغيير في جودة املنتج وفساده .

 
التعبئة والتغليف

• في وعاء بالستيكي 25 كغ
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)C° 23 ومرتبطة برطوبة 50 %( اخلصائص الفنية                                              
املعلومات العامة

30 لون حلشو الدرزات االلوان    
مظهر لياسة بالرش وزخرفة سميكة املظهر    

ذو اساس مستحلب أكرليكي البنية    
ماء اخملفف    

12 شهر في محيط جاف ومختوم غير مفتوح العبوة مدة احلفاظ    
معلومات التطبيق

) C° 35+ ( – ) C° 5+ ( درجة حرارة التطبيق   
ان جفاف السطح تقريبا يحتاج اغلى 24 ساعة مدة اجلفاف    

اجلفاف الكامل 2 – 3 يوم     
املتوسط في الطبقة الواحدة بشكل مر االستهالك    

تبط السطح والشوائب هي  3.1  كغ/م² -2.5       
معلومات االداء

ةيذوفن راخب )SD )m ءاملا
تقريبا 0.100    ) TS EN ISO 7783-2 (

امتصاص املاء  
> 0.100   ) kg/m² h0,5 () TS EN 1062-3 (

 < 2.5  ) AFNOR T 30706 () kg F ( ةمواقم رشقتلا
) 80C°+ ( -) 30C°- ( درجة حرارة اخلدمة   



اخلصائص التقنية    )درجة حرارة 23 درجة والرطوبة النسبية %50(
املعلومات العامة

مسحوق ناعم أبيض املظهر    
12 شهر في عبوات غير مفتوحة وفي مكان جاف العمر على الرف   

معلومات االستخدام
ما بني   )+5( – )+35( درجة مئوية درجة حرارة االستخدام 

نسبة اخللط    7-8 لتر ماء/ 20 كغم مسحوق
ساعتان فترة االنتظار في الوعاء 

6 ساعات على االقل مدة بدء االستعمال    
ما يقارب 1.0-1.5 كغم/ متر  االستهالك    

مربع )من أجل سماكة 1 ملم(     
معلومات األداء

أكثر أو ما يعادل 2 ن/ ملم مربع  )TS EN 12808-3( مقاومة االنحراف
أكثر أو ما يعادل 5 ن/ ملم مربع   )TS EN 12808-3( مقاومة الضغط

أكثر أو ما يعادل 0.3 ن/ ملم مربع   )TS EN 1348( مقاومة االنضمام
أقل أو ما يعادل 5 غرام في 30 دقيقة   )TS EN 12808-5( امتصاص املاء

أقل أو ما يعادل 10غرام في 240 دقيقة     
)-30 درجة مئوية(-)+80 درجة مئوية( مقاومة احلرارة   
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الصق ألواح عازل للحرارة مقوى باأللياف

 التعريف
• فصرة سطح ذات أساس إسمنتي مت تطويرها 

من أجل أنظمة عزل احلرارة، ذات قدرة مرونة عالية 
و تتمتع بقدرة عالية على االلتصاق، مضاف اليها 

البوليمير مقواة بفضل نظام التدعيم ميكرو 
بوليبروليالن، مقاومة للماء و للصدمات. 

مجاالت االستخدام

• قصرة تستخدم على في كل االبنية على ألواح 
البوليستيرين )XPS, EPS(. يتم تأمني األداء العالي 

على االسطح التي من املمكن ان تتكون فيها 
اإلنشدادات بفضل ألياف البوليبروبيالن.

 اخلصائص
• حتتوي على مواد كيميائية تزيد من أداء املنتج 

و القدرة على شغله و تزيد ايضا من مقاومة 
التصاقه.

• سهلة اإلعداد و التطبيق في نفس الوقت. 
• ذات قدرة عالية على االلتصاق و عالية املرونة.

• مقاومة للضربات و اإلهتزاز. 
• فترة العمل بها طويلة لذلك فهي تؤمن التوفير 

بالوقت و اجلهد. 

 إعداد السطح
 )XPS, EPS( يجب تنظيف ألواح البوليستيرين •

التي سيتم تطبيق خلطة قصرة بوليسترين 
املدعمة بالليف آرثيم عليها من الغبار و االوساخ و 

الزيوت و غيرها من املواد التي قد متنع االلتصاق.

تعليمات التطبيق

• يجب إعداد اخللطة في وعاء نظيف و خال من 
بواقي مخلفات اخللطة السابقة. 

• يجب االنتباه الى نظافة املاء و املواد األخرى 
املستخدمة في اخللطة. 

• يجب إعداد اخللطة بنسبة 7.5-7 لترات من املاء 
ملقدار 25 كغمم من قصرة بوليسترين املدعمة 

بالليف آرثيم.
• يوضع املاء في الوعاء و من ثم يضاف اليه 

املسحوق بشكل بطيئ و تتم عملية اخللط الى 
حني احلصول على خليط متجانس. 

• لضمان وصول اخلليط الى شكل خليط 
متجانس يستخدم خالط ذو سرعة منخفضة 

في الدوران. 
• بعد احلصول على خليط متجانس يترك اخلليط 

ملدة 10-5 دقائق ليرتاح لضمان نضجه و من ثم 
يجب اعادة خلطه مرة اخرى قبل االستخدام بـ 

2-1 دقيقة مرة اخرى. 
• بعد وصول اخلليط الى مرحلة التجانس ال يجب 
بأي شكل من األشكال اضافة املسحوق او املاء او 

أي مادة اخرى الى اخلليط. 
• يتم تطبيق قصرة بوليسترين املدعمة بالليف 

آرثيم على لوحات العزل بواسطة مسطرين 
فوالذي بشكل مستوي.

• يتم دفن فلتر القصرة )فيبر- ميش( باستخدام 
مسطرين فوالذي و قبل ان جتف اخللطة باضغط 

عليها بشكل خفيف بواسطته. 
• يتم عمل فلتر الفصرة في االماكن اإلضافية 

بحيث يركب على بعضها بحوالي 10 سم. 
• بعد ان متتص الطبقة االولى املاء املوجود فيها 
بشكل خفيف يتم تطبيق الطبقة الثانية من 

القصر قبل جفاف الطبقة االولى.
• بعد تطبيق الطبقة الثانية يتم تسوية 

السطح بواسطة مسطرين فوالذي.
• يجب القيام باستخدام اخللطة املعدة خالل 3 

ساعات من اعداده.
• يجب التخلص من القصرات املنتهية مدة 

صالحيتها في العبوة او املنتفخة برميها. 
• بعد االستخدام يجب غسل االيدي و االدوات 

املستخدم في االعداد و التطبيق بكمية وفيرة 
من املاء. 

• بعد االنتهاء من التطبيق على السطح و 
تشبعه ميكن القيام بأية تطبيقات اخرى. 

حتذيرات 

• يجب االنتباه الى نسبة املاء/ املسحوق في 
اخلليط، و اال فان االختالف في نسبة املاء و 

املسحوق في اخلليط قد يستبب في تساقط 
القصرة و انخفاض املقاومة. 

• ال يجب القيام بعلمية التطبيق في االجواء 
احلارة جدا و في االجواء العاصفة و في حال 

وجود الرياح. التطبيق التي تتم في درجات احلرارة 
العالية تكون عرضة للترهالت و تقل مقاومتها. 
• يجب االنتباه ايضا ً الى شروط حفظ و تخزين 

املنتجات. ال يجب االحتفاظ باملنتجات في أوساط 
رطبة و في االوساط احلارة جدا. 

• في حال حدوث حتجرات و تصالبات داخل العبوة 

ال يجب استخدام هذه املواد على االطالق. 
• عند اضافة االسمنت الى اخلليط ال يجب 

استنشاقه و ال يجب مالمسته للجلد او 
العينني و في حال مالمسته للجلد او العينني 

يجب غسله جيدا ً بكمية وفيرة من املاء. يجب 
االلتزام بارتداء القفازات و االقنعة و مالبس 

العمل اثناء االستخدام. 

 شروط التخزين
• في شروط التخزين يجب االنتباه الى وضع 

10 طبقات من اكياس كرفت كحد اقصى 
فوق بعضها البعض اثناء التخزين. يجب ان 
تتم عملية التخزين في االوساط املغلقة و 

بعيدا عن اشعة الشمس املباشرة. ال يجب ان 
تالمس األكياس االرضية. يجب ان تتم عملية 
التخزين بعيدا عن الرطوبة. املنتجات التي ال 
يتم تخزينها في ظروف التخزين املناسبة او 

التي تتجاوز فترة صالحية استخدامها تفقد 
مواصفاتها. 

العبوة

• 25 كغمم كيس كرفت
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)23 درجة مئوية و %50 رطوبة نسبية(  املوصفات التقنية   
املعلومات العامة 

مسحوق رمادي اللون املظهر     
12 شهر في العبوات املغلقة و في االوساط اجلافة عمره على الرف    

معلومات التطبيق   
)+5 درجة مئوية( – )+35 درجة مئوية( درجة حرارة التطبيق    

7.5-7 لتر ماء/ 25 كغمم مسحوق نسبة اخلليط   
3 ساعات عمره في الوعاء   

30-20 دقيقة مدة اجلفاف    
حوالي 1.5- 1.7 كغمم/م2 )لسماكة 1 ملم( اإلستهالك     

معلومات اإلداء 
متوسطة املرونة    

أكثر أو ما يعادل 0.08 ن/ مم² مقاومة التصاق لوحات العزل احلراري 
أكثر أو ما يعادل 2 ن/ مم²   )TS EN 12808-3(  مقاومة امليالن
أكثر أو ما يعادل 6 ن/ مم²  )TS EN 12808-3(  مقاومة الضغط

اقل أو ما يعادل 5 غم في 30 دقيقة - ≤ 10 غم في 240 دقيقة   )TS EN 12808-5( امتصاص املاء
Sd> 0.3 م    )TS EN 7847( نفاذية بخار املاء

أكثر أو ما يعادل 0.3 ن/ مم²    )TS EN 1346( مقاومة اإللتصاق
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خلطة ساتان ذات أساس إسمنتي )أبيض(

التعريف

• خليط اجلبس الساتيني ذو األساس اإلسمنتي 
يستخدم على واجهات املباني الداخلية واخلارجية 

ومعدل مبواد كيميائية.

 مجاالت اإلستخدام 
• يستخدم املنتج لتغطية الواجهات الداخلية 

واخلارجية في املباني على األسطح التي مت 
استخدام أرتيرم اجلبس اليدوي ذو البرليت.

اخلصائص

• يحتوي على مواد كيميائية تسهل من 
استخدامه وتزيد من مقاومة التشققات.

• سهل التحضير واالستخدام.
• مقاوم للضربات اخلارجية واالهتزازات.

• يقلل من مصاريف الدهان ألن نسبة امتصاصه 
قليلة.

• نسبة احلشو عالية ويستخدم لطبقتني فقط 
كحد أقصى ليجعل السطح خالي من النتوءات.

حتضير السطح

• يجب تنظيف السطح من الغبار واألوساخ 
وبقايا الدهون وما شابه ذلك من األوساخ والبقايا 

التي تعيق متاسك املنتج على السطح.
• يجب أال يكون سطح العمل جاف جدا وغير 

قابل لتعرق.
• عند استخدام معدات ذات نسبة امتصاص 

عالية يجب تبليل فراغات الدرز في الهواء احلار 
والهواء الشديد باملاء النظيف.

تعليمات االستخدام

• يجب أن يكون الوعاء املستخدم لتحضير 
اخلليط نظيفا وخالي من بقايا اخلليط السابق.

• يجب مراعاة نظافة املياه واملعدات املستخدمة.
• يجب حتضير اخلليط بنسبة 7-8 لتر من املاء إلى 

20 كغم من املنتج.
• يوضع املاء في الوعاء أوال ثم يوضع املسحوق 
على مهل بطريقة الذر فوق املاء ويخلط حلني 

انتهاء جميع التكتالت.
• يجب استخدام خالط بسرعة منخفضة لتأمني 

جتانس اخلليط.
• بعد احلصول على خليط منتج يوضع املنتج 

لفترة 4-5 دقائق لالستراحة. ثم يخلط مرة أخرى 
ملدة 1-2 دقيقة قبل االستخدام.

• يجب عدم خلط أي منتجات أخرى أو ماء بعد 
احلصول على اخلليط املتجانس.

• يستخدم اخلليط احملضر بواسطة املالج.
• للحصول على سطح خال من النتوءات يجب 
صنفرة السطح بعد التأكد من صالبة اخلليط. 

• في حني تطلب األمر استخدام املنتج لطبقتني، 
يجب انتظار فترة ساعتني بني الطبقة األولى 

والطبقة الثانية. يجب أن تكون السماكة من 

أجل الطبقة الواحدة ما بني 2-5 ملم.
• يجب استخدام اخلليط خالل ساعتني

• يجب رمي اخلليط الذي انتهت فترة استخدامه 
أو بدأ بالتصلب في الوعاء.

• يجب تنظيف األيدي ومستلزمات العمل باملاء 
جيدا بعد االنتهاء من العمل.

• باإلمكان القيام باستخدام منتجات أخرى 
على السطح الذي مت استخدام املنتج عليه بعد 

انتظار فترة 6 ساعات وفق حرارة املكان.

التحذيرات

• يجب مراعاة نسبة املاء/ املنتج أثناء حتضير 
اخلليط. في حال عدم مراعاة ذلك ستحدث 

تشققات مما يسبب تساقط اجلبس وتراجع نسبة 
املقاومة.

• يجب عدم استخدام املنتج في األجواء املرتفعة 
احلرارة جدا وفي الهواء واألماكن اجلافة. في حال 

استخدام املنتج في األجواء املرتفعة احلرارة 
ستحدث تشققات وحاالت تآكل.

• يجب مراعاة شروط تخزين املنتج. يجب عدم 
تخزين املنتج في األماكن الرطبة واحلارة جدا.

• يجب عدم استخدام املنتج عند التحجر داخل 
الكيس.

• يجب عدم استنشاق املنتج الحتوائه على 
اإلسمنت. وعدم متاسه باجللد والعيون. في حال 

متاسه يجب غسل مكان التماس باملاء جيدا. 

يجب استخدام مالبس العمل وقناع وقفازات 
أثناء العمل.

شروط التخزين

• يحفظ املنتج في مكان جاف وتوضع 10 عبوات 
فوق بعضها البعض كحد أقصى. كما يجب 

تخزين املنتج في مكان مغلق وبعيدا عن أشعة 
الشمس مع مراعاة عدم متاس العبوات لألرض 

وحمايته من الرطوبة. قد تضر شروط التخزين 
غير املناسبة وتخطي فترة االستهالك باملنتج 

وتفقده مميزاته.

العبوات

• أكياس كرافت بسعة 20 كغم

39
w

w
w

.ar
kim

.tc



AR
Kİ

M
 A

RP
LA

ST
 M

AK
71

33
-7

14
خلطة سائلة للماكنة ذات أساس إسمنتي4

 التعريف
• خلطة قصرة املاكنة آرثيم سهلة التطبيق 
من خالل األلة تضمن سرعة التطبيق و تؤمن 

القصرة الناعمة و اخلشنة في نفس الوقت من 
خالل طبقة واحدة من القصرة ذات قدرة عالية 

على االلتصاق و املقاومة.

مجاالت االستخدام

• تطبق على االسطح الداخلية و اخلارجية على 
الطوب و الباطون اجلاهز و الباطون و الباطون 

الكلي و البيمس و اجلدران االسقف.

 اخلصائص 
• حتتوي على مواد كيميائية تزيد من أداء املنتج 

و القدرة على شغله و تزيد ايضا من مقاومة 
التصاقه.

• ذو قدرة على التنفس من خالل قابليته على 
نفاذ البخار. 

• يؤمن تنفس األبنية من خالل السماح للرطوبة 
باخلروج الى خارج اجلدران. 

• تتمتع بخاصية كونها مضادة للبكتيريا، ال 
تسمح بتواجد الفطر و البكتيريا و العفن. 

• سهلة اإلعداد و التطبيق في نفس الوقت. 
• تؤمن التوفير في الوقت و االيدي العاملة من 

خالل إمكانية تطبيقها يواسطة ماكنة الرش و 
تطبيق القصرة اجلاهزة. 

• ذات قدرة عالية على االلتصاق و عالية املرونة.

 إعداد السطح
• يجب تنظيف األسطح التي سيتم تطبيق 

خلطة قصرة املاكنة آرثيم عليها من الغبار و 

االوساخ و الزيوت و غيرها من املواد التي قد متنع 
االلتصاق.

• يتم تعديل األسطح التي سيتم تطبيق 
خلطة قصرة املاكنة آرثيم عليها في حال كانت 

االسطح حتتوي على خراب بواسطة خلطة 
التعمير الناعمة املقواة بالليف من آركيم. 

• يجب االنتباه الى كون السطح قد متت معاجلته 
و الى كونه قويا. 

• إذا كان السطح الذي سيتم التطبيق عليه 
محتويا على مسامات كثيرة فيجب القيام 

بترطيبه . 

تعليمات التطبيق

• يجب أن ماكنة الرش و اعداد اخللطة اجلاهزة 
التي سيتم التطبيق بواسطتها نظيفة و خالية 

من بقايا مخلفات اخللطة السابقة. 
• يجب االنتباه الى نظافة املاء و املواد األخرى 

املستخدمة في اخللطة. 
• يجب إعداد اخللطة بنسبة 11-10 لترات من املاء 

ملقدار 35 كغمم من خلطة قصرة املاكنة آرثيم.
• يوضع املاء في الوعاء و من ثم يضاف اليه 

املسحوق بشكل بطيئ و تتم عملية اخللط الى 
حني احلصول على خليط متجانس. 

• ال يجب ان حتتوي خلطة قصرة املاكنة آرثيم 
على اية مواد غريبة )رمل، لس، حبص و غير ذلك( 

باي شكل من االشكال.
• يجب رش خلطة قصرة املاكنة آرثيم على 
االسطح املراد تطبيقها عليها على شكل 

خطوط افقية و بحيث ال يبقى اية فراغات و 
بنفس الكثافة في كل املناطق. 

• سماكة التطبيق في الطبقة الواحدة ال يجب 
ان تقل عن 8 ملم و ال يجب ان تزيد عن 2.5 سم. 

في حال القيام بتطبيق الطبقة الثانية ال يجب 
القيام بذلك إال بعد جفاف الطبقة االولى. 
• بعد مروو 10-5 دقائق يتم القيام بعملية 

املسطرة. 
• يتم القيام بتعديل القصرة بواسطة املسطرين 

عندما تصبح من الكثافة بحيث ال تتحر عن 
مالمستها باليد. 

• بعد القيام بعلمية التعديل مبدة 30 دقيقة 
يتم القيام بازالة الزوائد عن السطح باستخدام 

اسفنجة مبللة بشكل خفيف.
• لزيادة مقاومة القصر يتم رشها باملاء من فترة 

الخرى خالل االيام السبعة التي تلي عملية 
التطبيق بحسب شروط الوسط الذي متت فيه 

عملية التطبيق.
• يجب استخدام اخللطة املعدة بالكامل و 

ال يجب ترك اخللطة داخل ماكنة اعداد و رش 
القصرة اجلاهزة. 

• يجب التخلص من القصرات املنتهية مدة 
صالحيتها في العبوة او املنتفخة برميها. 

• بعد االستخدام يجب غسل االيدي و االدوات 
املستخدم في االعداد و التطبيق بكمية وفيرة 

من املاء. 

 حتذيرات
• يجب االنتباه الى نسبة املاء/ املسحوق في 

اخلليط، و اال فان االختالف في نسبة املاء و 
املسحوق في اخلليط قد يستبب في تساقط 

القصرة و انخفاض املقاومة. 
• ال يجب القيام بعلمية التطبيق في االجواء 

احلارة جدا و في االجواء العاصفة و في حال 
وجود الرياح. التطبيق التي تتم في درجات احلرارة 
العالية تكون عرضة للترهالت و تقل مقاومتها. 

• يجب االنتباه ايضا ً الى شروط حفظ و تخزين 
املنتجات. ال يجب االحتفاظ باملنتجات في أوساط 

رطبة و في االوساط احلارة جدا. 
• في حال حدوث حتجرات و تصالبات داخل العبوة 

ال يجب استخدام هذه املواد على االطالق. 
• عند اضافة االسمنت الى اخلليط ال يجب 

استنشاقه و ال يجب مالمسته للجلد او العينني 
و في حال مالمسته للجلد او العينني يجب 

غسله جيدا ً بكمية وفيرة من املاء. يجب االلتزام 
بارتداء القفازات و االقنعة و مالبس العمل اثناء 

االستخدام. 

 شروط التخزين
• في شروط التخزين يجب االنتباه الى وضع 

8 طبقات من اكياس كرفت كحد اقصى فوق 
بعضها البعض اثناء التخزين. يجب ان تتم 

عملية التخزين في االوساط املغلقة و بعيدا 
عن اشعة الشمس املباشرة. ال يجب ان تالمس 
األكياس االرضية. يجب ان تتم عملية التخزين 

بعيدا عن الرطوبة. املنتجات التي ال يتم تخزينها 
في ظروف التخزين املناسبة او التي تتجاوز فترة 

صالحية استخدامها تفقد مواصفاتها. 

العبوة

• 35 كغمم كيس كرفت
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)23 درجة مئوية و %50 رطوبة نسبية(  املوصفات التقنية   
املعلومات العامة 

مسحوق رمادي و أبيض اللون  املظهر    
12 شهر في العبوات املغلقة و في االوساط اجلافة  عمره على الرف   

معلومات التطبيق 
)+5 درجة مئوية( – )+35 درجة مئوية( درجة حرارة التطبيق    
12-10 لتر ماء/ 35 كغمم مسحوق نسبة اخلليط   

حوالي 10- 12 كغمم/م2 )لسماكة 10 ملم( اإلستهالك     
معلومات اإلداء 

متوسطة املرونة    
أكثر أو ما يعادل 2.5 ن/ مم²   )TS EN 12808-3(  مقاومة امليالن

أكثر أو ما يعادل 6 ن/ مم²  )TS EN 12808-3(  مقاومة الضغط
أقل أو ما يعادل 5 غم في 30 دقيقة - ≤ 10 غم في 240 دقيقة   )TS EN 12808-5( امتصاص املاء

أكثر أو ما يعادل 0.3 ن/ مم²     )TS EN 1348( مقاومة اإللتصاق
)-30 درجة مئوية( – )+80 درجة مئوية( مقاومة احلرارة   
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الصق ألواح عازل للحرارة

 التعريف
• قصرة إلصاق ذات قدرة أداء عالية، ألواح عزل 

حراري ذات أساس إسمنتي تؤمن سهولة 
التطبيق. 

مجاالت التطبيق

• تستخدم في كل األبنية في إلصاق ألواح 
البوليسترين )XPS, EPS( في عمليات العزل.

 اخلصائص
• حتتوي على مواد كيميائية تزيد من أداء املنتج و 

القدرة على شغله.
• سهلة اإلعداد و التطبيق في نفس الوقت. 

• تستخدم في االسطح األفقية و العمودية. 
• فترة العمل بها طويلة. 

 إعداد السطح
• يجب إعداد اخللطة في وعاء نظيف و خال من 

بواقي مخلفات اخللطة السابقة. 
• يجب االنتباه الى نظافة املاء و املواد األخرى 

املستخدمة في اخللطة. 
• يجب إعداد اخللطة بنسبة 7-6.5 لترات من 

املاء ملقدار 25 كغمم من قصرة اإللصاق أركيم 

بوليسترمي.
• يوضع املاء في الوعاء و من ثم يضاف اليه 

املسحوق بشكل بطيئ و تتم عملية اخللط الى 
حني احلصول على خليط متجانس. 

• لضمان وصول اخلليط الى شكل خليط 
متجانس يستخدم خالط ذو سرعة منخفضة 

في الدوران. 
• بعد احلصول على خليط متجانس يترك اخلليط 

ملدة 10-5 دقائق ليرتاح لضمان نضجه و من ثم 
يجب اعادة خلطه مرة اخرى قبل االستخدام بـ 

2-1 دقيقة مرة اخرى. 
• بعد وصول اخلليط الى مرحلة التجانس ال يجب 
بأي شكل من األشكال اضافة املسحوق او املاء او 

أي مادة اخرى الى اخلليط. 
• يجب تطبيق قصرة اإللصاق أركيم بوليسترمي 

بأسلوب متشيط خلف اللوحات. 
• أثناء القيام بعملية اإللصاق يجب التأكد 

بإستخدام املسطرين و ميزان املاء من ان األلواح 
كلها بنفس املستوى ام ال. 

• يجب القيام باستخدام اخللطة املعدة خالل 
فترة 3 ساعات من اعدادها. 

• يجب التخلص من القصرات املنتهية مدة 
صالحيتها او املنتفخة برميها. 

• بعد االستخدام يجب غسل االيدي و االدوات 

املستخدم في االعداد و التطبيق بكمية وفيرة 
من املاء. 

• يجب القيام عملية التثبيت امليكانيكية 
باملسامير بعد 24 ساعة على االقل بحسب درجة 

حرارة الوسط و خصائص السطح. 

 حتذيرات
• بعد إلصاق األلواح ببعضها البعض عن 

طريق املادة الالصقة يجب تثبيتها ميكانيكيا ً 
باملسامير. 

• يجب االنتباه الى نسبة املاء/ املسحوق في 
اخلليط، و اال فان االختالف في نسبة املاء و 

املسحوق في اخلليط قد يستبب في تساقط 
القصرة و انخفاض املقاومة. 

• يجب االنتباه ايضا ً الى شروط حفظ و تخزين 
املنتجات. ال يجب االحتفاظ باملنتجات في أوساط 

رطبة و في االوساط احلارة جدا. 
• في حال حدوث حتجرات و تصالبات داخل العبوة 

ال يجب استخدام هذه املواد على االطالق. 
• عند اضافة االسمنت الى اخلليط ال يجب 

استنشاقه و ال يجب مالمسته للجلد او العينني 
و في حال مالمسته للجلد او العينني يجب 

غسله جيدا ً بكمية وفيرة من املاء. يجب االلتزام 
بارتداء القفازات و االقنعة و مالبس العمل اثناء 

االستخدام. 

 شروط التخزين
• في شروط التخزين يجب االنتباه الى وضع 

10 طبقات من اكياس كرفت كحد اقصى فوق 
بعضها البعض اثناء التخزين. يجب ان تتم 

عملية التخزين في االوساط املغلقة و بعيدا 
عن اشعة الشمس املباشرة. ال يجب ان تالمس 
األكياس االرضية. يجب ان تتم عملية التخزين 

بعيدا عن الرطوبة. املنتجات التي ال يتم تخزينها 
في ظروف التخزين املناسبة او التي تتجاوز فترة 

صالحية استخدامها تفقد مواصفاتها. 

العبوة

• 25 كغمم كيس كرفت
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)23 درجة مئوية و %50 رطوبة نسبية(  املوصفات التقنية   
املعلومات العامة 

مسحوق رمادي اللون املظهر     
12 شهر في العبوات املغلقة و في االوساط اجلافة عمره على الرف    

معلومات التطبيق    
)+5 درجة مئوية( – )+35 درجة مئوية( درجة حرارة التطبيق    

7-6.5 لتر ماء/ 25 كغمم مسحوق نسبة اخلليط   
3 ساعات عمره في الوعاء   

20-15 دقيقة مدة اجلفاف    
3- 5 كغمم/ م2 اإلستهالك     

معلومات اإلداء 
متوسطة املرونة     

أكثر أو ما يعادل 0.08 ن/ مم 2 مقاومة التصاقها بلوحات العزل احلراري 
أكثر أو ما يعادل 1 ن/ مم²   )TS EN 12808-3( مقاومة امليالن
أكثر أو ما يعادل 7 ن/ مم²   )TS EN 12808-3( مقاومة الضغط

في 30 دقيقة ≤ 5 غم  - في 45 دقيقة ≤ 10 غم    )TS EN 12808-5( امتصاص املاء
مقاومة اإللتصاق 

بعد 20 دقيقة على االقل  ≤ 0.5 ن/ مم²  )TS EN 1346( مدة اإلنتظار مفتوحة -
أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ مم²   )TS EN 1348( السحب اإلبتدائي -
أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ مم²  )TS EN 1348( بعد التغطيس في املاء -
أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ مم²  )TS EN 1348( بعد ترطيبها باحلرارة -
أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ مم² - بعد تقلبات التجمد - االنحالل  

)TS EN 1348(
)-30 درجة مئوية( – )+80 درجة مئوية( مقاومة احلرارة    
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خلطة سائلة يدوية جاهزة برتيلية ذات أساس إسمنتي

التعريف

• قصرة يدوية جاهزة مقواة بالبرتيل ذات اساس 
اسمنتي تؤمن امكانية التطبيق السهل و 

السريع ذات قدرة عالية على االلتصاق و املقاومة. 

مجاالت االستخدام

• تطبق على االسطح الداخلية و اخلارجية على 
الطوب و الباطون اجلاهز و الباطون و الباطون 

الكلي و البيمس و جدران االسقف.

 اخلصائص
• حتتوي على مواد كيميائية تزيد من أداء املنتج 

و القدرة على شغله و تزيد ايضا من مقاومة 
التصاقه.

• ذو قدرة على التنفس من خالل قابليته على 
نفاذ البخار. 

• يؤمن تنفس األبنية من خالل السماح للرطوبة 
باخلروج الى خارج اجلدران. 

• تتمتع بخاصية كونها مضادة للبكتيريا، ال 
تسمح بتواجد الفطر و البكتيريا و العفن. 

• سهلة اإلعداد و التطبيق في نفس الوقت. 
• ذات قدرة عالية على االلتصاق و عالية املرونة.

 إعداد السطح * 
• يجب تنظيف األسطح التي سيتم تطبيق 
خلطة القصرة اجلاهزة اليدوية البرتيلية من 

أرثيم عليها من الغبار و االوساخ و الزيوت و غيرها 
من املواد التي قد متنع االلتصاق.

• يتم تعديل األسطح التي سيتم تطبيق خلطة 
القصرة اجلاهزة اليدوية البرتيلية من أرثيم 

عليها في حال كانت االسطح حتتوي على خراب 
بواسطة خلطة التعمير الناعمة املقواة بالليف 

آركيم. 
• يجب االنتباه الى كون السطح قد متت معاجلته 

و الى كونه قويا. 
• إذا كان السطح الذي سيتم التطبيق عليه 

محتويا على مسامات كثيرة فيجب القيام 
بترطيبه . 

تعليمات التطبيق

• يجب أن تكون االوعية التي تعد فيه خلطة 
القصرة اجلاهزة اليدوية البرتيلية من أرثيم 
نظيفة و خالية من بواقي مخلفات اخللطة 

السابقة. 
• يجب االنتباه الى نظافة املاء و املواد األخرى 

املستخدمة في اخللطة. 
• يجب إعداد اخللطة بنسبة 7-6.5 لترات من 

املاء ملقدار 25 كغمم من خلطة القصرة اجلاهزة 
اليدوية البرتيلية من أرثيم.

• يوضع املاء في الوعاء و من ثم يضاف اليه 
املسحوق بشكل بطيئ و تتم عملية اخللط الى 

حني احلصول على خليط متجانس. 
• لضمان وصول اخلليط الى شكل خليط 

متجانس يستخدم خالط ذو سرعة منخفضة 
في الدوران. 

• بعد احلصول على خليط متجانس يترك اخلليط 
ملدة 10-5 دقائق ليرتاح لضمان نضجه و من ثم 
يجب اعادة خلطه مرة اخرى قبل االستخدام بـ 

2-1 دقيقة مرة اخرى. 
• بعد وصول اخلليط الى مرحلة التجانس ال يجب 
بأي شكل من األشكال اضافة املسحوق او املاء او 

أي مادة اخرى الى اخلليط. 

• يتم تطبيق القصرة على السطح بواسطة 
مسطرين فوالذي و كريك القصرة.

• سماكة التطبيق في الطبقة الواحدة ال يجب 
ان تقل عن 8 ملم و ال يجب ان تزيد عن 2.5 سم. 
في حال القيام بتطبيق الطبقة الثانية ال يجب 

القيام بذلك إال بعد جفاف الطبقة االولى. 
• بعد مرور 10-5 دقائق يتم القيام بعملية 

املسطرة. 
• يتم القيام بتعديل القصرة بواسطة املسطرين 

عندما تصبح من الكثافة بحيث ال تتحر عن 
مالمستها باليد. 

• بعد القيام بعلمية التعديل مبدة 30 دقيقة 
يتم القيام بازالة الزوائد عن السطح باستخدام 

اسفنجة مبللة بشكل خفيف.
• لزيادة مقاومة القصر يتم رشها باملاء من فترة 

الخرى خالل االيام السبعة التي تلي عملية 
التطبيق بحسب شروط الوسط الذي متت فيه 

عملية التطبيق.
• يجب استخدام اخللطة املعدة خالل 3 ساعات 

من اعدادها. 
• يجب التخلص من القصرات املنتهية مدة 

صالحيتها في العبوة او املنتفخة برميها. 
• بعد االستخدام يجب غسل االيدي و االدوات 

املستخدم في االعداد و التطبيق بكمية وفيرة 
من املاء.

 حتذيرات
• يجب االنتباه الى نسبة املاء/ املسحوق في 

اخلليط، و اال فان االختالف في نسبة املاء و 
املسحوق في اخلليط قد يستبب في تساقط 

القصرة و انخفاض املقاومة. 
• ال يجب القيام بعلمية التطبيق في االجواء 

احلارة جدا و في االجواء العاصفة و في حال 
وجود الرياح. التطبيق التي تتم في درجات احلرارة 
العالية تكون عرضة للترهالت و تقل مقاومتها. 
• يجب االنتباه ايضا ً الى شروط حفظ و تخزين 

املنتجات. ال يجب االحتفاظ باملنتجات في أوساط 
رطبة و في االوساط احلارة جدا. 

• في حال حدوث حتجرات و تصالبات داخل العبوة 
ال يجب استخدام هذه املواد على االطالق. 

• عند اضافة االسمنت الى اخلليط ال يجب 
استنشاقه و ال يجب مالمسته للجلد او العينني 

و في حال مالمسته للجلد او العينني يجب 
غسله جيدا ً بكمية وفيرة من املاء. يجب االلتزام 

بارتداء القفازات و االقنعة و مالبس العمل اثناء 
االستخدام. 

 شروط التخزين
• في شروط التخزين يجب االنتباه الى وضع 

10 طبقات من اكياس كرفت كحد اقصى فوق 
بعضها البعض اثناء التخزين. يجب ان تتم 

عملية التخزين في االوساط املغلقة و بعيدا 
عن اشعة الشمس املباشرة. ال يجب ان تالمس 
األكياس االرضية. يجب ان تتم عملية التخزين 

بعيدا عن الرطوبة. املنتجات التي ال يتم تخزينها 
في ظروف التخزين املناسبة او التي تتجاوز فترة 

صالحية استخدامها تفقد مواصفاتها. 

العبوة

• 25 كغمم كيس كرفت
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)23 درجة مئوية و %50 رطوبة نسبية(  املوصفات التقنية   
املعلومات العامة 

مسحوق رمادي و أبيض اللون املظهر     
12 شهر في العبوات املغلقة و في االوساط اجلافة عمره على الرف    

معلومات التطبيق 
)+5 درجة مئوية( – )+35 درجة مئوية( درجة حرارة التطبيق    

7-6.5 لتر ماء/ 25 كغمم مسحوق نسبة اخلليط   
حوالي 10- 12 كغمم/م2 )لسماكة 10 ملم( اإلستهالك     

معلومات اإلداء 
أكثر أو ما يعادل 3 ن/ مم²   )TS EN 12808-3(  مقاومة امليالن
أكثر أو ما يعادل 8 ن/ مم²  )TS EN 12808-3(  مقاومة الضغط

أقل أو ما يعادل 5 غم في 30 دقيقة - ≤ 10 غم في 240 دقيقة   )TS EN 12808-5( امتصاص املاء
أكثر أو ما يعادل 0.3 ن/ مم²    )TS EN 1348(  مقاومة اإللتصاق

)-30 درجة مئوية( – )+80 درجة مئوية( مقاومة احلرارة    

سميكة
رقيقة

لوحة ألوان أرديكوكلر
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لألغراض العامة سيليكون

التعريف 

• هي مادة صمغية ذو أساس سيليكوني 
يستخدم بهدف العزل وحشو الدرزات وباالمكان 

تطبيقه بسهولة ال يعمل جريان , يعالج 
بالرطوبة الهوائية , ذو مركب واحد , وهو 

يستعمل باالماكن االستخدام العامة . يستخدم 
في أماكن اجتماع كل انواع السكون والديناميك 

لعناصر البناء .

أماكن االستخدام 

• يتم استخدام هذه املادة في أعمال التأسيسات 
الصحية وفي اماكن االجتماع اجملالي , حوض 

احلمام , وكابني الدوش .
• هي مادة مناسبة لالستخدام في العزل املائي 

وفي تعبئة أماكن االجتماع وااللتقاء للسيراميك 
املعرض للماء وعناصر ومواد البناء العاملة مثل 

قطع النوافذ , املعادن , البالستيك .
 

اخلصائص 

• يؤمن إلتصاق ممتاز على االسطح اخلالية من 
الثقوب والثغرات وعلى كثير من االسطح في 

البناء .
• باالمكان تطبيق هذه املادة في كل املواسم .

• ال حتدث تشققات وال إصفرار .
• هي مادة مضادة للباكتريا .

• جتف بشكل سريع . وتقي احلالة املطاطية لها 
بشكل دائم بعد عملية املعاجلة .

• متتلك خاصية التمدد العالي واملقاومة احلرارية .
. Uv عمرها طويل . مقاومة للكبر وأشعة •

• هي مادة مقاومة لكل من املنظفات , مواد 
التنظيف وللمحاليل الكيميائية الغير مركزة .

حتضير السطح

• يجب القيام بتنظيف سطح التطبيق من املواد 
املانعة لاللتصاق مثل الغبار , الدهون , الدهان , 

السيليكون , مواد املعاجلة واملنظفات .
• أثناء القيام بعملية التطبيق يوصى بوضع 

شريط على االطراف للمكان الذي سوف يتم 
تعبئته من أجل منع تشعب املنتج .

تعليمات التطبيق 

• يجب القيام بقطع بزاوية 45 درجة بشكل 
مناسب لتمدد السطح املطبق عليه .

• يتم التطبيق على فراغات الدرزات بتركيب 
Arkim Arsilicon على املسدس املناسب .

• نسبة العمق / العرض يجب ان تكون 2/1 .
• بعد 5 دقائق من عملية التطبيق بشكل مباشر 

يجب القيام بتسوية السيليكون املوجود في 
الداخل عبر السباتوال . ان هذه العملية جتعل من 

السيليكون يلتصق بشكل أفضل كما أنها تكون 

سبب بخروج مظهر حشو أفضل .
• يجب القيام بتسوية السطح باملاء والصابون 

قبل بداية التقشر .
• يجب اخراج التقنع من بعد عملية التطبيق 

, يجب القيام بتنظيف Arkim Arsilicon الغير 
معالج من األالت ومن السطح باستخدام املزيل 

مثل الكحول , أستات اإليتيل , واالسيتون .
• بعد االنتهاء من املعاجلة عندها باالمكان 

التنظيف بشكل ميكانيكي .
• اجتناب متاسه باملاء مباشرة طول 24 ساعة ما 

بعد عملية التطبيق .

التحذيرات 

• اجتناب عملية التطبيق في درجات احلرارة حتت 
. °C 40+ وفوق °C 5+

• ليست مالئمة لالستخدام في االحواض
• ال يوصى باستخدامها في االسطح ذو الثغرات 

مثل اخلرسانة , احلجر , والرخام .
• عدم متاسك الدهان عليه .

• أثناء املعاجلة يجب عدم االستخدام في املعادن 
احلساسة واملرآة بسبب تكوين حمض اخلل .

• يجب عدم االستخدام في االماكن املغلقة متاما 
بسبب حاجته للرطوبة املتواجدة في الهواء من 

أجل املعاجلة .
• كما هو موجود في كل املنتجات الكيميائية 
يجب عدم متاسها باملنتجات الغذائية , اجللد , 

العيون والفم أثناء االستخدام . قوموا مبراجعة 
الطبيب مباشرة عند حوادث ابتالع املادة . 

بتماسها مع اجللد قوموا بغسل مكان التماس 
باملاء بشكل كبير . باالمكان ان تسبب أضرار 

عند تنفسها . احفظها بعيدا عن املواد القابلة 
لالشتعال ومن املعدات الكهربائية في حالة 

العمل . يجب القيام بتخزينها بعيدا عن متناول 
االطفال .

شروط التخزين 

• باالمكان حفاظها ملدة 12 شهرا ما بني درجة 
حرارة +C 5° الى +C 30°  في تعبئة مغلقة 

اصلية وفي محيط جاف وبارد  ويجب وقايته من 
التجمد .

التعبئة والتغليف 

• 310 مل قرطوش ) أبيض , شفا
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) C° 23 ومرتبطة برطوبة 50 % ( اخلصائص الفنية   
املعلومات العامة

مادة صمغية سيليكونية ذو لون شفاف وأبيض الشكل    
0.97 غرام / سم³ الكثافة     

12 شهر في محيط جاف ومختوم غير مفتوح العبوة مدة احلفاظ    
معلومات التطبيق

) °40C+ ( – ) °5C+ ( درجة حرارة التطبيق   
8 دقيقة مدة جفاف النسيج   

20 دقيقة مدة حالة القشور   
3 مم / 1 يوم , 10 مم / 7 يوم سرعة اجلفاف   

يتغير وفق سطح التطبيق االستهالك    
معلومات االداء

15   ) DIN 53505 ( Shore A تصلب
N/mm2 0,36  ) % 100 ( )ISO 839 ( القسم املطاطي
 0,6 N/mm²   )ISO 8339 ( متدد االنقطاع

200 %   )ISO 8339 ( الطول في االنقطاع
15 %   )ISO 11600 ( كفاية احلركة

≥ 3 mm   )ISO 7390 ( مقاومة اجلريان
) 100C°+ ( – ) 40C°- ( املقاومة احلرارية   
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رغوة بوليأوريتان أركيم

التعريف

• هي رغوة أيروسول بولي أوريتان تستخدم 
ألهداف معينة ذو اساس بولي أوريتنا مبركب واحد 

يتوسع ويتصلب خالل 4-2 ساعات بالرطوبة 
اجلوية .

أماكن االستخدام 

• يتم استخدامها في العزل وفي تثبيت قالب 
االبواب والنوافذ .

• هي مادة مناسبة لالستخدام في العزل 
والتثبيت ممرات اجلدران ألنابيب املاء البارد والساخن 

وفي التأسيسات الكهربائية .
• يتم استخدامها في تعبئة الفراغات 

والتشققات احلاصلة في اجلدران .
• يتم استخدامها في االسقف واغالق الدرزات .

اخلصائص

• هي مادة مقاومة للبخار ولكل انواع الشروط 
اجلوية .

• غير مضرة بطبقة االوزون , وصديقة البيئة .
• ال تعمل انكماش , جريان وال تتفتت .

• تؤمن إلتصاق ممتاز لكثير من مواد البناء ) بولي 
إيتيالن , بولي بروبيالن , عدا السيليكون 

• والتفلون ( .
• يوجد خاصية العازل املائي واحلرارة العالية .

• ال تسرب املاء , ال تعمل عفن , وباالمكان القيام 
بالدهان فوقها .

حتضير السطح 

• يجب القيام بتنظيف ححححح من املواد 
املانعة لاللتصاق مثل الغبار , الدهون , الدهان , 

السيليكون , مواد املعاجلة واملنظفات .
• أثناء القيام بعملية التطبيق يوصى بوضع 

شريط على االطراف للمكان الذي سوف يتم 
تعبئته من أجل منع تشعب املنتج .

• يجب القيام بترطيب السطح من أجل القيام 
 Arkim باملعاجلة بالتوسع بالشكل املثالي لــ

. Arfoam

تعليمات التطبيق 

• قبل البدء بعملية التطبيق يجب القيام بخض 
االنبوب وبقوة 20 – 30 مرة .

• يجب القيام بتركيب زند اجلرعة على االنبوب .
• بقلب االنبوب بشكل عكسي يجب القيام 

بعصره بزاوية °45 .
• يجب القيام بتعبئة الرغوة ابتداءا من االسفل 

. يتم عيار مقدار الرغوة اخلارجة عبر الضغط 
املطبق على زند اجلرعة . يجب القيام بتعبئة 

الفراغات بشكل كافي من التمدد 2.5 ضعف 
للحجم اخلارج االول .

• يجب القيام بتنظيف الرغوة قبل جفافها و 

التي وصلت الى االماكن الغير مرغوب بها عبر 
املنظف بولي أوريتان أو عبر االسيتون .

• باالمكان تنظيف الرغوة بعد جفافها وتصلبها 
عبر الطرق امليكانيكية .

• بعد القيام بعملية التطبيق يتم اخراج 
الشريط القناعي .

التحذيرات 

• اجتناب عملية التطبيق في درجات احلرارة حتت 
. °C 25+ وفوق °C 5+

• للوصول الى نتائج مثالية يجب تركها في درجة 
حرارة الغرفة قبل 12 ساعة على االقل من عملية 
التطبيق أو وضعها في املاء الفاتر ملدة 20 دقيقة ) 

. ) °C 40+ كحد أعلى
• يجب القيام باالستخدام في االماكن التي مت 

تهويتها بشكل جيد .
• االنبوب هو حتت الضغط ويجب عدم القيام 

بتركه يتعرض الى أشعة الشمس املباشرة 
. °C 50+ ولدرجة حرارة أعلى من

• كما هو موجود في كل املنتجات الكيميائية 
يجب عدم متاسها باملنتجات الغذائية , اجللد , 

العيون والفم أثناء االستخدام . قوموا مبراجعة 
الطبيب مباشرة عند حوادث ابتالع املادة . 

بتماسها مع اجللد قوموا بغسل مكان التماس 
باملاء بشكل كبير . باالمكان ان تسبب أضرار 

عند تنفسها . احفظها بعيدا عن املواد القابلة 

لالشتعال ومن املعدات الكهربائية في حالة 
العمل . يجب القيام بتخزينها بعيدا عن متناول 

االطفال .

شروط التخزين 

• في درجة حرارة الغرفة باالمكان حفاظها ملدة 
12 شهرا . باالمكان انخفاض هذه املدة في حالة 

التخزين بدرجة حرارة حتت +C 5° أو في درجة 
حرارة فوق +C 30° . أثناء التخزين والشحن يجب 

وضعها بشكل قائم .

التعبئة والتغليف

• أنبوب بخاخ 750 مل 
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) C 23° ومرتبطة برطوبة 50 %( اخلصائص الفنية   
املعلومات العامة

رغوة صفراء الشكل    
ثغرات مغلقة , رغوة البنية الفيزيائية ) في حالة التصلب (  

تقريبا 25 كغ / م³ الكثافة ) بالتمدد الكامل (      
12 شهر في محيط جاف ومختوم غير مفتوح العبوة مدة احلفاظ    

معلومات التطبيق
 ) 25C°+ ( – ) 5C°+ ( درجة حرارة التطبيق    

) 22C°+ ( – ) 15C°+( : أنسب فاصل حراري     
تقريبا 150 % التمدد     

10 دقائق تقريبا ) C° 20 و رطوبة 50% (  مدة تكوين السطح                         
20 – 25 دقيقة مدة مسك املسحوق    

60 دقيقة ) 20 مم من أجل الدرزات ( مدة التقطيع                                   
يتغير وفق سطح التطبيق االستهالك    

معلومات األداء
  0,04 W/mK    ) DIN 53455 ( العدد املضاعف للناقل احلراري

N/mm2 0,5 > متدد االنقطاع    
) 100C°+ ( – ) 40C°- ( املقاومة احلرارية   
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بطانة إعداد للسطح11

تعريف

• هي بطانة ميكن استخدامها حتت مواد 

الدهانات ومواد التغليف لكل اجلبهات 
اخلارجية والداخلية وبأساس مائي واساس 

• مستحلب أركليكي .

أماكن االستخدام

• يتم استخدامها بشكل بطانة مواد 
التغليف بأساس مستحلب على اسطح 
الدهانات القدمية واالسطح املنرالية في 

اجلبهات الداخلية واخلارجية مثل اللياسة 
السوداء , اخلرسانات , واللوحات االسمنتية .

 اخلصائص
• تقوم بتعبئة التشققات الناعمة املوجودة 
على السطح , وتؤمن عملية إلتصاق جيدة 

على السطح وذلك بتجهيز أرضية متينة 
من أجل اللياسات امللونة اجلاهزة خصوصا 

والدهانات مؤمنة بذلك متاسك السطح .
• بتوازن عملية االمتصاص للسطح تقوم 

بتخفيض استهالك مواد التغليف التي 
سوف يتم تنفيذها على السطح , كما تؤمن 

امكانية عملية اجلفاف بشكل متجانس 
للغالف , كما متنع من عملية تشكل متوج لون 

السطح وفروق اللمعان للسطح .
• هي مادة جاهزة لالستعمال , كما متتلك 

خاصية تطبيق عالي في تغليف مساحة 
عالية من االمتار .

• ضد تسرب املاء , ولكن هي تسرب بخار املاء , 

ومتنع من تشكل الرطوبة .
• ال يصدر عنها أي رائحة وهي صديقة 

لصحة االنسان والبيئة وذلك بسبب 
تخفيفها باملاء وعدم احتوائها ملادة 

السولفنت .

حتضير السطح

• يجب تنظيف االسطح التي سوف يتم 
عليها عملية التطبيق من اجلزيئات احلرة 
والناقلة ويجب ان يكون السطح جاف , 

متني , ونظيف .
• يجب القيام بعملية تنظيف الطبقات 
قبل عملية التنفيذ على االسطح والتي 

تخفض من عملية جتانس اخلليط من املواد 
مثل الدهون , الشحمة , االوساخ , الدهان 

, الترويبة االسمنتية , الصدأ , زيوت القالب 
واالمالح . يجب القيام بعملية البرداخ 
والتنظيف لالسطح التي تكون يجب 

القيام بذلك لالسطح ذو االساس الصناعي 
القدمية وفي االماكن التي يجب القيام بهذه 

العمليات عليها .
• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على 

االسطح التي يرى فيها املاء أو امللوحات من 
الطرف السلبي .

• يجب عدم احتواء االسطح التي سوف يتم 
عليها عملية التنفيذ والتطبيق على حفر 
, كسور , أخطاء القالب , تشققات . يجب 

ان تكون االسطح مستوية , ويجب ان ال 
تكون عليها غبار . وهذه االنواع من االخطاء 

املوجودة يتم تصليحها وتسويتها قبل 
التطبيق عبر خليط التصليح املتكون من 

. Arkim Arlatex و Arkim Arrepair
• قبل البدء بعملية التطبيق على االسطح 

املنزلية اجلديدة , يجب االنتظار على االقل 
28 يوم من أجل معاجلة السطح املنزلي .

• فيما يتعلق مبياه البناء , يجب القيام بأخذ 

كل تدابير العزل .

تعليمات التطبيق 

• قبل البدء بعملية التطبيق يجب القيام 

 Arkim  بعملية اخللط وبشكل جيد لـــ
. Arstar

• يتم تخفيف حجم Arkim Arstar باملاء 
بنسبية 1/1 , وبعد القيام بعملية اخللط 

وبشكل جيد , يجب عندئذ القيام بعملية 
التطبيق عبر الرولو , الفرشاة أو بنظام 

البخ .
• يجب ان يكون حجم Arkim Arstar بنسبة 

2/1-3 في التطبيقات التي سوف تتم حتت 
الدهانات النصف غير المعة وعلى االسطح 

املعجونية أو اجلبسية .
• بعد التطبيق Arkim Arstar بــ 6 ساعات 

عندئذ يجب القيام باالنتقال لعملية 
تطبيق مادة التغليف للطبقة االخيرة .

• بعد القيام باستخدام أالت التطبيق يجب 
غسلها فورا باملاء .

• أثناء عملية التطبيق وفي 24 ساعة 
املتعاقبة يجب ان ال تنخفض درجة حرارة 

السطح املطبق عليه أقل من +C 5° , وال 
يجب تعرض السطح لهطول االمطار .

• يجب القيام بعملية ترطيب السطح قبل 
البدء بعملية التطبيق وذلك في درجات 

احلرارة املرتفعة .
• يجب عدم استخدام املادة املتعرضة 

لهطول االمطار في االسطح االفقية .
 

حتذيرات 
• يجب عدم القيام بعملية التطبيق 

والتنفيذ في درجات احلرارة املرتفعة , حتت 
أشعة الشمس املباشرة , في الرياح القوية 
, الضباب , الرطوبة العالية أو في الشروط 

اجلوية احملتمل فيها هطول االمطار .
• يجب االنتباه لشروط تخزين املنتج . يجب 

عدم احلفاظ على املنتجات في االماكن 
الرطبة واالماكن ذو درجات احلرارة العالية .
• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على 

االسطح عدمية املنافذ .
• أثناء القيام بعملية التطبيق يجب 

استخدام القفازات , النظارات واأللبسة 
الواقية . يجب القيام باجتناب متاس املواد 

باجللد والعيون . عند متاس املادة باجللد قوموا 
بغسلها باملاء والصابون , وعند متاسها 

بالعيون مباشرة قوموا بغسلها باملاء ومن 
ثم قوموا مبراجعة الطبيب . احفظوها في 

مكان بعيدا عن متناول االطفال . ال تقوموا 
ببلعها , وال تقوموا باستعمال العلب 

الفارغة بهدف تخزين ماء الشرب .

شروط التخزين 

• يتم تخزينها مبدة 12 شهرا ما بني درجة 
حرارة مئوية +C 5° الى +C 35° وفي عبوات 

مغلقة وفي أماكن جافة وباردة . يجب 
وقايتها من اشعة الشمس ومن السقيع . 

ان شروط التخزين الغير مناسبة , أو انتهاء 
مدة االستخدام تؤدي الى تغيير في جودة 

املنتج وفساده .

التعبئة والتغليف 

• في وعاء بالستيكي 20 كغ .
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اخلصائص الفنية                         ) C 23° ومرتبطة برطوبة 50 % (
املعلومات العامة

سائل ذو لون أبيض الشكل   
تقريبا 1.75 غرام/ سم³ الكثافة   

ذو اساس مستحلب أكرليكي البنية   
ماء اخملفف   

12 شهر في محيط جاف ومختوم غير مفتوح العبوة مدة احلفاظ   
معلومات التطبيق

) C° 35+ ( – ) C° 5+ ( درجة حرارة التطبيق  
6 ساعة مدة اجلفاف     

تزيد فترة اجلفاف بالرطوبة املر      ) اجلفاف من أجل تطبيق مواد     
 التغليف للطبقة النهائية (          تفعة أكثر ودرجة احلرارة املنخفضة اكثر من ذلك      

املتوسط في الطبقة الواحدة بشكل       االستهالك          
مرتبط بامتصاص السطح والشوائب هي 0.250 كغ/م²    

معلومات االداء
) 80C°+ ( -) 30C°- ( درجة حرارة اخلدمة     
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خلطة تصليح رقيقة مقواة باأللياف

التعريف

• خليط لتسوية األسطح ذو أساس إسمنتي 
مدعوم باأللياف والبوليمار.

مجاالت اإلستخدام 
 

• يستخدم املنتج لترميم التساقطات واحلفر 
والتكسرات املوجودة على األسطح اإلسمنتية 

والغازية والطوب وما شابه ذلك من األسطح.
• كما يستخدم أيضا قبل كسو األسطح 

بالسيراميك وقبل العزل في أعمال الترميم 
لتأمني أسطح مستوية. 

اخلصائص

• يستخدم في األماكن الداخلية واخلارجية.
• سهل االستخدام ومرن وغير قابل لالنكماش.

• ميتلك قوة انضمام عالية لإلسمنت.
• مينح إمكانية االستخدام حتى سماكة 3 سم.

• مقاوم للتغيرات املتعلقة بالتجمد واالنحالل.

حتضير السطح

• يجب تنظيف السطح من الغبار واألوساخ 
وبقايا الدهون وما شابه ذلك من األوساخ والبقايا 

التي تعيق متاسك املنتج على السطح.

• يجب إزالة القطع املتحركة وذات نسبة انضمام 
منخفضة.

• يجب معاجلة السطح ويجب أن يكون متينا.
• يجب ترطيب السطح قبل االستخدام.

تعليمات االستخدام

• يجب أن يكون الوعاء املستخدم لتحضير 
اخلليط نظيفا وخالي من بقايا اخلليط السابق.

• يجب مراعاة نظافة املياه واملعدات املستخدمة.
• يجب حتضير اخلليط بنسبة 7-7.5 لتر من املاء 

إلى 25 كغم من املنتج.
• يوضع املاء في الوعاء أوال ثم يوضع املسحوق 
على مهل بطريقة الذر فوق املاء ويخلط حلني 

انتهاء جميع التكتالت.
• يجب استخدام خالط بسرعة منخفضة لتأمني 

جتانس اخلليط.
• بعد احلصول على خليط منتج يوضع املنتج 
لفترة 5-10 دقائق لالستراحة. ثم يخلط مرة 

أخرى ملدة 1-2 دقيقة قبل االستخدام.
• يجب عدم خلط أي منتجات أخرى أو املاء بعد 

احلصول على اخلليط املتجانس.
• يستخدم اخلليط احملضر بواسطة املالج املعدني 

ويتم ملء األماكن املتساقطة واملتشققة 
واملتكسرة مع تطبيق الضغط الالزم.

• يجب تلميع السطح باستخدام إسفنج رطب.
• يجب ترطيب السطح خالل أوقات متفاوتة في 

الفترة 24 ساعة تلي استخدام املنتج.
• يجب استخدام اخلليط خالل 30 دقيقة.

• يجب رمي اخلليط الذي انتهت فترة استخدامه 
أو بدأ بالتصلب في الوعاء.

• يجب تنظيف األيدي ومستلزمات العمل باملاء 
جيدا بعد االنتهاء من العمل.

التحذيرات

• يجب مراعاة نسبة املاء/ املنتج أثناء حتضير 
اخلليط. في حال عدم مراعاة ذلك ستحدث 

تشققات مما يسبب تساقط اجلبس وتراجع نسبة 
املقاومة.

• يجب مراعاة شروط تخزين املنتج. يجب عدم 
تخزين املنتج في األماكن الرطبة واحلارة جدا.

• يجب عدم استخدام املنتج عند التحجر داخل 
الكيس.

• يجب عدم استخدام املنتج على األسطح 
التي لم يتم تنظيفها ولم يجف الالصق عليها 

بشكل تام.
• يجب عدم استنشاق املنتج الحتوائه على 

اإلسمنت. وعدم متاسه باجللد والعيون. في حال 
متاسه يجب غسل مكان التماس باملاء جيدا. 

يجب استخدام مالبس العمل وقناع وقفازات 
أثناء العمل.

شروط التخزين

• يحفظ املنتج في مكان جاف وتوضع 10 عبوات 
كرافت فوق بعضها البعض كحد أقصى. كما 
يجب تخزين املنتج في مكان مغلق وبعيدا عن 
أشعة الشمس مع مراعاة عدم متاس العبوات 
لألرض وحمايته من الرطوبة. قد تضر شروط 

التخزين غير املناسبة وتخطي فترة االستهالك 
باملنتج وتفقده مميزاته.

العبوات

• أكياس كرافت بسعة 25 كغم
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)درجة حرارة 23 درجة والرطوبة النسبية %50( اخلصائص التقنية    
املعلومات العامة

مسحوق بلون رمادي املظهر    
12 شهر في عبوات غير مفتوحة وفي مكان جاف العمر على الرف   

معلومات االستخدام  
ما بني )+5( – )+35( درجة مئوية درجة حرارة االستخدام   

7-7.5 لتر ماء/ 25 كغم مسحوق نسبة اخللط   
1.5- 2 ساعة فترة االنتظار في الوعاء   

8 ساعات فترة االستهالك   
تتغير هذه النسبة وفق عمق الفجوة وحجمها االستهالك     

معلومات األداء
أكثر أو ما يعادل 4 ن/ ملم مربع  )TS EN 12808-3( مقاومة االنحراف

أكثر أو ما يعادل 11 ن/ ملم مربع   )TS EN 12808-3( مقاومة الضغط
أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ ملم مربع   )TS EN 1348( مقاومة االنضمام

أقل أو ما يعادل 5 غرام في 30 دقيقة    )TS EN 12808-5( امتصاص املاء
أقل أو ما يعادل 10غرام في 240 دقيقة     

)-30 درجة(-)+80 درجة( مقاومة احلرارة   

ARKİM
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n
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بطانة لزيادة اإللتصاق 

التعريف

• جبس ذو راتينج صناعي مشتت للبطانة 
يستخدم على األسطح اإلسمنتية )اجلدران 

واألسقف( ذو أساس إسمنتي أو جبسي 
يستخدم قبل اجلبس لزيادة نسبة انضمام 

األسطح وفترة العمل.

 مجاالت اإلستخدام
• يستخدم املنتج باستخدامات أفقية 
وعمودية على السيراميك واإلسمنت 

واإلسمنت الغازي وحجار الرمل والرخام 
والكلينكر والبالي وود وما شابه ذلك من 

األسطح املستوية لزيادة نسبة االنضمام 
في األسطح اخلشبية واإلسمنتية واجلبسية 

واخلشب املثبت وما شابه ذلك من األسطح 
التي تتميز بنسبة امتصاص عالية.

اخلصائص

• ذو أساس مائي، يستخدم في األماكن 
الداخلية بأمان.

• يؤمن نسبة انضمام عالية.
• يزيد من نسبة االستخدام.

• يستخدم على األسطح ذات نسبة 
االمتصاص العالية قبل استخدام املواد ذات 
األساس اإلسمنتي أو اجلبسي مما مينع فقدان 

اخلليط للماء بشكل سريع.
• يؤمن مقاومة عالية ضد الرطوبة.

• ذو ألوان ويؤمن سهولة في االستخدام.

حتضير السطح

• يجب معاجلة السطح وحتضيره 
لالستخدام.

• يجب تنظيف السطح من الغبار واألوساخ 
وبقايا الدهون وما شابه ذلك من األوساخ 

والبقايا التي تعيق متاسك املنتج على 
السطح.

تعليمات االستخدام

• يتم إضافة 3-4 لتر من املاء إلى عبوة املنتج 
12 كغم وخلطها باستخدام خالط بسرعة 

منخفضة حلني احلصول على خليط متجانس. 
• يجب استخدام اخلليط اخملفف الناجت بواسطة 

رولو ذات ملمس ناعم.
• يجب إعادة عملية اخللط أثناء االستخدام.

• باإلمكان البدء بعملية فرش اجلبس ذو 
األساس اإلسمنتي أو اجلبسي بعد استخدام 

اخلليط بفترة 24 ساعة.

التحذيرات

• يجب احلذر من العمل في األماكن املتجمدة 
أو التي قد تتعرض للتجمد أو املعرضة ألشعة 

الشمس مباشرة أو التي تعاني من تيارات 
الهواء.

• يجب خلط اخلليط أثناء العمل خالل فترات 
قصيرة.

• يجب مراعاة عدم متاس املنتج للجلد والعيون. 
في حال متاسه يجب الغسل باستخدام املاء.

• يحفظ بعيدا عن متناول األطفال.

• يحفظ في عبوته احملكمة اإلغالق.

شروط التخزين

• يحفظ املنتج في مكان جاف ومحمي من 
الصقيع بعبواته األصلية دون فتحها وتوضع 5 
عبوات فوق بعضها البعض كحد أقصى. كما 

يجب تخزين املنتج في مكان مغلق وبعيدا 
عن أشعة الشمس. قد تضر شروط التخزين 

غير املناسبة وتخطي فترة االستهالك باملنتج 
وتفقده مميزاته.

العبوات

• عبوات بالستيكة بسعة 12 كغم.
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)درجة حرارة 23 درجة والرطوبة النسبية %50( اخلصائص التقنية   
املعلومات العامة

معجون سائل بلون القرميد املظهر    
راتينج صناعي مشتت التركيبة    

ما يقارب 1.4 غرام/ سم مكعب الكثافة    
)+5 درجة مئوية( – )+35 درجة مئوية( درجة حرارة االستخدام والتخزين  

12 شهر في عبوات غير مفتوحة وفي مكان جاف العمر على الرف   
معلومات االستخدام

3-4 لتر ماء/ 12 كغم من املنتج نسبة اخللط   
60-120 دقيقة فترة اجلفاف   

24 ساعة فترة االنتظار بعد االستخدام  
ما يقارب 150-250 غرام/ متر مربع االستهالك    

     )من أجل سماكة 0.2-0.4 ملم(
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مادة إضافية للخلطة ذات أساس إسمنتي مرنةمانعة للنفاذية و مكسبة للمقاومة11

تعريف 

• هي مادة سائلة مساهمة ذو أساس كاوتشوكي 
صناعي يزيد من أداء املواد مثل اخلليط , اللياسة , 

الترويبة اخلرسانية باساس اسمنتي .

أماكن االستخدام 

• يتم استخدامه بشكل مساهم يزيد من عدم 
نفوذية املاء ومن عملية االنسجام ومتدده في انتاج 

الرش قبل اللياسة , وفي خليط التصليح , وفي 
لواصق السيراميك , البالط , الرخام , ويستعمل 

في اللياسة ذو االساس االسمنتي / الكلسي , وفي 
اخلليط ذو االساس االسمنتي .

اخلصائص 

• مالئم لنماذج االسمنت املعياري .
• يقوي من اخلليط االسمنتي املضاف اليه , ويسهل 

من تطبيق اخلليط .
• مينع من اجلفاف السريع عبر زيادة الطاقة 

االنتاجية لسعة حفظ ماء اخلليط , ويقف امام 
التشققات املتأخرة .

• يرفع من انسجام االرضيات املطبقة , يرفع من 
املقاومة ضد املواد العدوانية , ويطور من مقاومتها 

امليكانيكية .
• يرفع من مقاومة التآكل للخليط , مينع من 

التفسخ في الترويبات االسمنتية .
• يرفع من مقاومة التجمد واالنحالل , يرفع من 
املقاومة الكيميائية ضد الدهون , املياه املاحلة , 

واحملاليل احلمضية والقلوية .

 حتضير السطح 
• يجب تنظيف السطح الذي مت معاجلته من 

اجلزيئات احلرة وان يكون نظيف , واالنتباه على ان 
يكون سليم .

• يجب القيام بعملية التنظيف الكاملة قبل 
البدء بعملية التطبيق من الطبقات التي تخفض 

من االنسجام والتجانس مثل الدهون , الشحوم 
, االوساخ , الدهان , الترويبة االسمنتية , الصدأ , 

واالمالح .

تعليمات التطبيق 

• يجب عدم خض Arkim Arlatex أكثر من الالزم 
من أجل منع تداخل الهواء .

• يجب القيام باستخدام Arkim Arlatex باالضافة 
الى ماء اخلليط .

• يجب القيام بتحريك Arkim Arlatex في وعاء 
مناسب مع املاء وفق مناسيب اخلليط املوصى من 

أجل أهداف استخدام مختلفة .
• يجب وضع اخلليط احملضر على خالط اخلرسانة , 
ويجب اضافة االسمنت واحلشوات عليه . يقترح 

بتحريك االسمنت مع احلشوة مع بعضها البعض 
في مكان أخر من أجل منع تكون التكتالت .

• يتم حتريك اخليط لغاية احلصول على خليط 
متجانس .

• االستخدام في خليط اللياسة : بالنسبة 
للخليط االسمنتي مبقدار كافي واخمللوط مع الرمل 

ذو احلبيبات املناسبة , يتم احلصول على خليط 
لياسة باضافة مقدار كافي من ماء اخلليط احملضر 

 Arkim : ) 5/1 - ¼ : بنسبة ) نسبة اسمنت / الرمل
Arlatex / ماء : 4 / 1 .

• االستخدام في خليط التصليح : في خليط 
املسحوق احملضر ) نسبة االسمنت / الرمل : 3 / 1 

– Arkim Arlatex : ) 1 / 4 / ماء : 3 / 1 يتم احلصول 
على خليط التصليح باالضافة الكافية من ماء 

اخلليط احملضر في هذه النسبة . 
• االستخدام في الترويبة : أوال من أجل حتضير 

اخلليط الذي سوف يتم استخدامه بشكل طبقة 

تزيد من أداء اإللصاق , يتم القيام باالضافة 
لغاية الوصول الى قوام لزج وذلك من اخلليط 
السائل احملضر بنسبة Arkim Arlatex / ماء : 

2/1 , ) اسمنت / رمل : 3 / 1 ( للخليط املسحوق 
.يتم دهن اخلليط اجملهز بالفرشاة على االرضية 

بسماكة 2 مم . يجب القيام بتطبيق الترويبة على 
هذه الطبقة وهي رطبة . يتم االضافة وبشكل 

 Arkim كافي من ماء اخلليط احملضر بنسبة
Arlatex / ماء : 4 /1 , ) نسبة االسمنت / الرمل 

: 3/ 1 – 4/ 1 ( للخليط الذي يحتوي على رمل 
واسمنت كافي من أجل حتضير الترويبة .
• يجب القيام برمي اخلليط املنتهية مدة 

استعماله والذي اصبح على شكل قشور من 
الوعاء .

• يجب القيام بغسل االيدي وأالت العمل باملاء من 
بعد عملية التطبيق .

 Arkim يجب االنتباه ملعاجلة اخلليط احملضر مع •
Arlatex في التطبيقات املنفذة في شروط 

احمليط الغير مناسبة مثل درجات احلرارة العالية , 
الرطوبة املنخفضة , والرياح .

حتذيرات 

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق والتنفيذ 
في درجات احلرارة املرتفعة , حتت أشعة الشمس 
املباشرة , في الرياح القوية , الضباب , الرطوبة 

العالية أو في الشروط اجلوية احملتمل فيها هطول  
االمطار .

• يجب االنتباه لشروط تخزين املنتج . يجب 
عدم احلفاظ على املنتجات في االماكن الرطبة 

واالماكن ذو درجات احلرارة العالية .
• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على 

االسطح عدمية املنافذ .
• أثناء القيام بعملية التطبيق يجب استخدام 

القفازات , النظارات واأللبسة الواقية . يجب 
القيام باجتناب متاس املواد باجللد والعيون . عند 

متاس املادة باجللد قوموا بغسلها باملاء والصابون 
, وعند متاسها بالعيون مباشرة قوموا بغسلها 

باملاء ومن ثم قوموا مبراجعة الطبيب . احفظوها 
في مكان بعيدا عن متناول االطفال . ال تقوموا 
ببلعها , وال تقوموا باستعمال العلب الفارغة 

بهدف تخزين ماء الشرب .

شروط التخزين 

• يتم تخزينها مبدة 12 شهرا ما بني درجة حرارة 
مئوية +C 5° الى +C 35° وفي عبوات مغلقة وفي 

أماكن جافة وباردة . يجب وقايتها من اشعة 
الشمس ومن السقيع . ان شروط التخزين الغير 

مناسبة , أو انتهاء مدة االستخدام تؤدي الى 
تغيير في جودة املنتج وفساده .

التعبئة والتغليف 

• في وعاء بالستيكي 20 كغ
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) °C ومرتبطة برطوبة % 50( اخلصائص الفنية    
املعلومات العامة

سائل أبيض الشكل           
الكثافة                                   تقريبا 1.03 ± 0.03 غرام/ سم³

10 - 8      PH قيمة
مدة احلفاظ                                      12 شهر في محيط جاف ومختوم غير مفتوح العبوة

معلومات التطبيق
) C° 35+ ( – ) C° 5+ ( درجة حرارة التطبيق       

1/1 – 4/ 1 ) وفق مكان وهدف االستخدام (      نسبة اخلليط     
يتغيير وفق مكان وهدف االستخدام االستهالك        
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مركب سائل مواد عزل ماء ثنائي املركب  مرن بالكامل

تعريف 

• هي مادة عازل مائي مبركبني اثنني يؤلف حاجز 
مؤثر ضد االمالح وهو مطاطي أكثر وذو أساس 

اسمنتي واكريليكي . يجب القيام بخلط املركبني 
مع بعضهم البعض من أجل تأمني عملية 

العزل .
• مركب مسحوق : هو مركب عبارة عن مسحوق 

يحتوي على اضافات كيميائية تزيد من عدم 
نفوذية املاء وعمله , وهو حشو بأبعاد حبيبات 

خاصة وبأساس اسمنتي .
• مركب سائل : هي مادة بوليمير مستحلب .

أماكن االستخدام 

• يتم استخدامه في التطبيق االفقي والعامودي 
في االماكن الداخلية واخلارجية .

• في االماكن الرطبة مثل االحواض .
• في خزانات املياه , وفي االماكن الرطبية ) احلمام 

, املطبخ , دورات املياه ( .
• في امللحق , البرندات .

• في اجلدران االساسية , الستارية وجدران 
االستناد .

• في االسطح املتعرضة للحركة ) املشاة , 
احلموالت الثقيلة , التمددات ( .

• في أقنية مياه البحر .
• في االماكن التي يطلب فيها احلماية ضد املياه 

املاحلة .
• في االماكن القريبة للبحر وطرق املشاة .
• كما يتم استخدامه في االسطح مثل 

اخلرسانات , اللياسة , ترويبة اخلرسانة .

اخلصائص

• هي مادة عزل مائي في تغليف السيراميك أوز 
مادة عزل مائي جيد ما قبل الترويبة اخلرسانية .

• غير سامة , وتكون مناسبة لالستخدام في 
خزانات مياه الشرب لالماكن الداخلية .

• متتلك خاصية عالية باملقاومة ضد جزيئات 
الكلور .

• متتلك قوة التماسك العالية والتمدد الكبير . ال 
تؤدي لالنكماش وال للتشققات .

• يتم تطبيقها بسهولة عبر الفرشاة أو عبر 
الرولو .

• تؤمن عزل مائي بدون نقصان وبدون درزات .
• تؤمن تنفس اخلرسانة بالرغم من عدم تسريبها 

للماء .

حتضير السطح 

• يجب القيام بتنظيف االسطح التي سوف يتم 
عليها عملية التطبيق من الفضالت مثل الغبار 
, االوساخ , والدهون ومن الطبقات التي تخفض 

من عملية االنسجام .
• يجب ان تكون االسطح متينة وقد مت معاجلتها .

• يتم تصليح وتسوية السطح اخلرب قبل 
 Arkim التطبيق عبر خليط التصليح املتكون من

. Arkim arlatex واملقوى  Arrepair
• يجب تشبيع السطح الذي سوف يتم التطبيق 

عليها باملاء ويجب تأمني ان يكون رطب أثناء 

 Arkim عملية التطبيق . يجب القيام باستخدام
Arastar من أجل احلصول على نتيجة أفضل .

تعليمات التطبيق 

• يتم وضع 7 كغ من املركب ب على وعاء بالستيكي 
نظيف . ومن ثم يتم اضافة 20 كغ من املركب ) أ ( 
ببطئ على السائل ويتم ترجيح ألة خالط بدورات 

منخفضة لغاية احلصول على خليط متجانس 
. يجب القيام بعمل اخلليط عبر خالط ذو دورات 

منخفضة . 
• يتم اراحة اخلليط ملدة 5 دقائق من أجل أخذ قوامه 

. قبل البدء بعملية التطبيق يتم حتريكه وخلطه 
مرة ثانية .

• يجب القيام بعملية تطبيق اخلليط احملضر 
بشكل طبقتني على االقل بشكل عمودي مع 

بعضهم البعض وذلك عبر الرولو أو الفرشاة . يجب 
االنتظار ما بني الطبقات مدة 6-5 ساعات وذلك 

بشكل مرتبط بدرجة احلرارة , وهذه املدة يجب ان ال 
تتخطى 24 ساعة .

• يجب القيام بتطبيق الطبقة الثانية قبل جفاف 
الطبقة االولى بشكل تام , اذا كالنت الطبقة 
االولى قد جفت , يتم ترطيب السطح بشكل 

خفيف قبل البدء بتطبيق الطبقة الثانية . سوف 
تكون سماكة التطبيق مجموعها 3-2 مم كافية .
• أثناء عملية التطبيق ومن بعد تطبيق الطبقة 

االولى يجب القيام بفرك الزوايا وفيما بعد يتم 
تطبيق الطبقة الثانية على املناطق التي مت فيها 

عملية الفرك .
• بعد القيام بتنفيذ الطبقة الثانية يتم حماية 

السطح طيلة 3 أيام من الشمس , االمطار , 
الغبار ومن اجلفاف السريع للسطح . يجب عدم 

القيام بعملية التطبيق حتت أشعة الشمس 
املباشرة .

• أثناء القيام بعملية التطبيق يوصى استخدام 
شبكة ما بني الطبقتني .

• يجب استهالك واستخدام اخلليط املوجود في 
الوعاء خالل 3 ساعات , واذا اجتازت املدة هذه 

يجب عدم القيام باستخدام هذا اخلليط .
• ان املنتج املطبق بشكل ناعم يجب تغليفه 
وتغطيته مبادة التغليف الواقية مثل الترويبة 

اخلرسانية والسيراميك . يجب االنتظار على االقل 
3 – 7 أيام قبل القيام باالستخدام أو بالتغليف 

لالماكن املطبقة عليها .

حتذيرات 

• يجب االنتباه على نسبة املاء / املسحوق من 
اخلليط . وعكس ذلك فإنه يكون سببا في 

التشققات , االنهيار , االنهدام وتواجد شوائب في 
السطح وتنخفض عملية املقاومة لديه .

• يجب عدم اضافة أي مواد عدا املركب السائل 
للخليط املسحوق .

• يجب االنتباه على شروط تخزين املنتج . يجب 
عدم احلفاظ على املنتج ضمن شروط جوية رطبة 

و ذو درجات حرارة مرتفعة .
• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على 

االسطح التي ال حتوي منافذ .
• أثناء القيام بعملية التطبيق يجب استخدام 

القفازات , النظارات واأللبسة الواقية . يجب 
القيام باجتناب متاس املواد باجللد والعيون . عند 
متاس املادة باجللد قوموا بغسلها باملاء . ومن ثم 
قوموا مبراجعة الطبيب , احفظوها بعيدة عن 

متناول االطفال . ال قوموا بابتالعها , وال تقوموا 
باستخدام العبوات الفارغة بهدف تخزين ماء 

الشرب .

شروط التخزين

• املركب املسحوق : أثناء عملية التخزين يجب 
القيام وبعناية وضع أكياس الكرافت فوق بعضها 

البعض على ان يكون كحد أعلى 10 طبقات . 
يجب القيام بعملية التخزين في االماكن املغلقة 

وفي أماكن بعيدة عن أشعة الشمس املباشرة 
. يجب القيام بعملية تخزين االكياس بشكل 
أن ال تلمس االرضية , وان تكون محفوظة من 

الرطوبة . 
• باالمكان تخزينه مبدة 12 شهرا في درجة حرارة 

ما بني +C 5° الى +C 35° وفي وعاء مغلق وفي 
مكان جاف وبارد . يجب حماية املنتج من الشمس 

ومن السقيع .ان شروط التخزين الغير مناسبة 
, أو انتهاء مدة االستخدام تؤدي الى تغيير في 

جودة املنتج وفساده .

التعبئة والتغليف

• املركب املسحوق ) أ ( : في أكياس كرافت 20 
كغ .

• املركب السائل )ب( : بيدون بالست
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) C° 23 ومرتبطة برطوبة 50  % ( اخلصائص الفنية   
املعلومات العامة

املركب ) أ (: مسحوق رمادي اللون . الشكل    
املركب ) ب ( : سائل ذو لون أبيض     

12) املسحوق والسائل ( شهر في محيط  مدة احلفاظ    
جاف ومختوم غير مفتوح العبوة     

معلومات التطبيق   
) C° 35+ ( – ) C° 5+ ( درجة حرارة التطبيق   

7 كغ سائل / 20 كغ مسحوق  نسبة اخلليط   
3 ساعات مدة زمن الوعاء   

) C° 20 5 – 6 ساعات ) في درجة حرارة مدة االنتظار ما بني الطبقات  
7-3 يوم مدة البدء باالستخدام   

متوسط 2-1.5 كغ / م² ) من اجل سماكة 1 مم ( االستهالك    
معلومات االداء

جيد جدا التمدد     
 0,75 mm≥   ) pr EN 14891 ( رغوة التشققات

≥200 Coulomb  ) ASTM C1202 ( مرور شوارد الكلور
7 بار عدم نفوذية املاء   

> 0,1 kg/m² قيمة امتصاص املاء من الثقوب  
) TS ISO 1062-3 (

 1,50 N/mm²≥ مقاومة اإللتصاق   
) 80C°+ ( -) 30C°- ( درجة حرارة اخلدمة   

Arkim ARLATEX
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مادة عزل ماء مرنة جدا ً 

تعريف

• هي مادة عازل مائي مبركب واحد وأساس 
أكرليكي .

أماكن االستخدام 

• يتم استخدامها بشكل عازل للملحق 
واالسقف املائلة املغلفة باخلرسانة , اللياسة , 

اللوحات االسمنتية , اجمللفنة , الزنك , االملنيوم , 
PVC , بوليستسر , واالخشاب .

اخلصائص 

• جاهز لالستعمال , باالمكان تطبيقه بسهولة 
عبر الفرشاة أو الرولو .

• هي مادة مطاطية 600 % .
• متتلك خاصية النفوذية املمتازة لبخار املاء .

• هي مادة عازل مائي مقاومتها عالية ألشعة 
. UV

 
 حتضير السطح 

• يجب تنظيف االسطح التي سوف يتم عليها 
عملية التطبيق من الغبار واالوساخ والدهون 

ومن الطبقات الرخوة التي تخفض من عملية 
االنسجام . يوصى بجعل السطح مؤمن ومتني 

بسكب ترويبة اسمنتية على االسطح التي لم 
تستطيع االذهاب عنها الغبار .

• يجب االنتباه على ان يكون السطح متني 
وسليم ومعالج .

• يجب ان تكون االسطح مستوية , ويجب ان 
ال تكون عليها غبار . وهذه االنواع من االخطاء 

املوجودة يتم تصليحها وتسويتها قبل التطبيق 
 Arkim Arrepair عبر خليط التصليح املتكون من

أو عبر خليط من Akrim Arseal مع الرمل 
الناعم بنسبة 1 الى 3 وخلطهم لغاية احلصول 

على خلطة من املعجون وعليه يتم التسوية 
للسطح .

• قبل البدء بعملية التطبيق على االسطح يتم 
دهن مادة Akrim Arseal اخملففة باملاء بنسبة 1 

الى 4 بشكل طبقة بطانة .

تعليمات التطبيق

• يجب القيام بعملية حتريك مواد العزل قبل 
البدء بعملية التطبيق . ويجب القيام بالتطبيق 

بالفرشاة أو الرولو أفقيا 3 طبقات وعموديا 
2 طبقة . يتم االنتظار ملدة 4 ساعات ما بني 

الطبقات بشكل مرتبط بدرجة احلرارة .
• يجب اغالق عبوات مواد العازل في أوقات 

االستراحة من التطبيق .

• بتعبئة الرغوة في التشققات وأماكن االجتماع 
مثل قاع املدخنة , االضاءات , الزوايا وفي تقوية 

االسطح العريضة , ومع هذه التطبيقات يجب 
القيام بعملية التطبيق هذه مع شبكة عازل خاص 

لـ Akrim Arseal . وهذه العملية يجب القيام بها 
بعد تطبيق طبقة البطانة .

• ان االسطح املتعرضة للمشاة واحلموالت الثقيلة 
, الترويبة , والسيراميك يجب القيام بتغليفها مبادة 

تغليف واقية .

حتذيرات 

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق والتنفيذ 
في درجات احلرارة املرتفعة , حتت أشعة الشمس 
املباشرة , في الرياح القوية , الضباب , الرطوبة 

العالية أو في الشروط اجلوية احملتمل فيها هطول 
االمطار .

• يجب االنتباه لشروط تخزين املنتج . يجب عدم 
احلفاظ على املنتجات في االماكن الرطبة واالماكن 

ذو درجات احلرارة العالية .
• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على االسطح 

عدمية املنافذ .
• أثناء القيام بعملية التطبيق يجب استخدام 

القفازات , النظارات واأللبسة الواقية . يجب 
القيام باجتناب متاس املواد باجللد والعيون . عند 

متاس املادة باجللد قوموا بغسلها باملاء والصابون 
, وعند متاسها بالعيون مباشرة قوموا بغسلها 

باملاء ومن ثم قوموا مبراجعة الطبيب . احفظوها 
في مكان بعيدا عن متناول االطفال . ال تقوموا 
ببلعها , وال تقوموا باستعمال العلب الفارغة 

بهدف تخزين ماء الشرب .

شروط التخزين 

• يتم تخزينها مبدة 12 شهرا ما بني درجة حرارة 
مئوية +C 5° الى +C 35° وفي عبوات مغلقة وفي 

أماكن جافة وباردة . يجب وقايتها من اشعة 
الشمس ومن السقيع . ان شروط التخزين الغير 

مناسبة , أو انتهاء مدة االستخدام تؤدي الى 
تغيير في جودة املنتج وفساده .

التعبئة والتغليف

• في وعاء بالستيكي 20 كغ .
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) C° 23 ومرتبطة برطوبة % 50( اخلصائص الفنية   
املعلومات العامة

سائل ذو لون أبيض الشكل      
تقريبا 1.75 غرام/ سم³ الكثافة         

ذو اساس مستحلب أكرليكي البنية          
ماء اخملفف           

12 شهر في محيط جاف ومختوم غير مفتوح العبوة مدة احلفاظ        
معلومات التطبيق

) C° 35+ ( – ) C° 5+ ( درجة حرارة التطبيق     
)C° 20 4 ساعات ) في درجة حرارة مدة االنتظار ما بني الطبقات   

3 – 7 يوم مدة أخذها لالستخدام      
عدد الطبقات 2 السماكة االجمالية 0.75 – 1 مم التطبيق ) في االسطح العامودية (  

عدد الطبقات 3 السماكة االجمالية 1 – 1.5 مم التطبيق ) في االسطح االفقية (  
≤ 0,75 mm      ) pr EN 14891 ( جسور التشققات

جيد جدا التمدد       
املتوسط هو 1.5 كغ/م² ) من أجل سماكة 1 مم ( االستهالك    

معلومات االداء
0,050 kg/m² h0,5 امتصاص املاء    

ARKİM
 ARSEAL SET

3211

مركب مسحوق مواد عزل ماء ثنائي املركب 

تعريف 

• هي مادة عازل مائي مبركبني اثنني وهو مطاطي 
وذو أساس اسمنتي واكريليكي . يجب القيام 
بخلط املركبني مع بعضهم البعض من أجل 

تأمني عملية العزل .
• مركب مسحوق : هو مركب عبارة عن مسحوق 

يحتوي على اضافات كيميائية تزيد من عدم 
نفوذية املاء وعمله , وهو حشو بأبعاد حبيبات 

خاصة وبأساس اسمنتي .
• مركب سائل : هي مادة بوليمير مستحلب .

أماكن االستخدام

• يتم استخدامه في التطبيق االفقي والعامودي 
في االماكن الداخلية واخلارجية .

• في االماكن الرطبة مثل االحواض .
• في خزانات املياه , وفي االماكن الرطبية ) احلمام 

, املطبخ , دورات املياه ( .
• في املقاييس الصغيرة في امللحق , البرندات .

• في اجلدران االساسية , الستارية وجدران 
االستناد .

• كما يتم استخدامه في االسطح مثل 
اخلرسانات , اللياسة , ترويبة اخلرسانة .

اخلصائص

• هي مادة عزل مائي في تغليف السيراميك أوز 
مادة عزل مائي جيد ما قبل الترويبة اخلرسانية .

• غير سامة , وتكون مناسبة لالستخدام في 
خزانات مياه الشرب لالماكن الداخلية .

• متتلك قوة التماسك العالية والتمدد الكبير . 
• يتم تطبيقها بسهولة عبر الفرشاة أو عبر 

الرولو .
• تؤمن عزل مائي بدون نقصان وبدون درزات .

• تؤمن تنفس اخلرسانة بالرغم من عدم تسريبها 
للماء .

حتضير السطح

• يجب القيام بتنظيف االسطح التي سوف يتم 
عليها عملية التطبيق من الفضالت مثل الغبار 
, االوساخ , والدهون ومن الطبقات التي تخفض 

من عملية االنسجام .
• يجب ان تكون االسطح متينة وقد مت معاجلتها .

• يتم تصليح وتسوية السطح اخلرب قبل 
 Arkim التطبيق عبر خليط التصليح املتكون من

. Arkim arlatex واملقوى  Arrepair
• يجب تشبيع السطح الذي سوف يتم التطبيق 

عليها باملاء ويجب تأمني ان يكون رطب أثناء 
 Arkim عملية التطبيق . يجب القيام باستخدام

Arastar من أجل احلصول على نتيجة أفضل .

تعليمات التطبيق 

• يتم وضع 7 كغ من املركب ب على وعاء 
بالستيكي نظيف . ومن ثم يتم اضافة 20 كغ 

من املركب ) أ ( ببطئ على السائل ويتم ترجيح 
ألة خالط بدورات منخفضة لغاية احلصول على 

خليط متجانس . يجب القيام بعمل اخلليط عبر 
خالط ذو دورات منخفضة . 

• يتم اراحة اخلليط ملدة 5 دقائق من أجل أخذ 
قوامه . قبل البدء بعملية التطبيق يتم حتريكه 

وخلطه مرة ثانية .
• يجب القيام بعملية تطبيق اخلليط احملضر 

بشكل طبقتني على االقل بشكل عمودي مع 
بعضهم البعض وذلك عبر الرولو أو الفرشاة . 

يجب االنتظار ما بني الطبقات مدة 6-5 ساعات 
وذلك بشكل مرتبط بدرجة احلرارة , وهذه املدة 

يجب ان ال تتخطى 24 ساعة .
• يجب القيام بتطبيق الطبقة الثانية قبل جفاف 

الطبقة االولى بشكل تام , اذا كانت الطبقة 
االولى قد جفت , يتم ترطيب السطح بشكل 

خفيف قبل البدء بتطبيق الطبقة الثانية . سوف 
تكون سماكة التطبيق مجموعها 3-2 مم كافية .
• أثناء عملية التطبيق ومن بعد تطبيق الطبقة 

االولى يجب القيام بفرك الزوايا وفيما بعد يتم 
تطبيق الطبقة الثانية على املناطق التي مت فيها 

عملية الفرك .
• بعد القيام بتنفيذ الطبقة الثانية يتم حماية 

السطح طيلة 3 أيام من الشمس , االمطار , 
الغبار ومن اجلفاف السريع للسطح . يجب عدم 

القيام بعملية التطبيق حتت أشعة الشمس 
املباشرة .

• أثناء القيام بعملية التطبيق يوصى استخدام 
شبكة ما بني الطبقتني .

• يجب استهالك واستخدام اخلليط املوجود في 
الوعاء خالل 3 ساعات , واذا اجتازت املدة هذه 

يجب عدم القيام باستخدام هذا اخلليط .
• ان املنتج املطبق بشكل ناعم يجب تغليفه 

وتغطيته مبادة التغليف الواقية مثل الترويبة 
اخلرسانية والسيراميك . يجب االنتظار على االقل 

3 – 7 أيام قبل القيام باالستخدام أو بالتغليف 
لالماكن املطبقة عليها .

حتذيرات

• يجب االنتباه على نسبة املاء / املسحوق من 
اخلليط . وعكس ذلك فإنه يكون سببا في 

التشققات , االنهيار , االنهدام وتواجد شوائب في 
السطح وتنخفض عملية املقاومة لديه .

• يجب عدم اضافة أي مواد عدا املركب السائل 
للخليط املسحوق .

• يجب االنتباه على شروط تخزين املنتج . يجب 
عدم احلفاظ على املنتج ضمن شروط جوية رطبة 

و ذو درجات حرارة مرتفعة .
• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على 

االسطح التي ال حتوي منافذ .
• أثناء القيام بعملية التطبيق يجب استخدام 

القفازات , النظارات واأللبسة الواقية . يجب 
القيام باجتناب متاس املواد باجللد والعيون . عند 
متاس املادة باجللد قوموا بغسلها باملاء . ومن ثم 
قوموا مبراجعة الطبيب , احفظوها بعيدة عن 

متناول االطفال . ال تقوموا بابتالعها , وال تقوموا 
باستخدام العبوات الفارغة بهدف تخزين ماء 

الشرب .

شروط التخزين

• املركب املسحوق : أثناء عملية التخزين يجب 
القيام وبعناية وضع أكياس الكرافت فوق بعضها 

البعض على ان يكون كحد أعلى 10 طبقات . 
يجب القيام بعملية التخزين في االماكن املغلقة 

وفي أماكن بعيدة عن أشعة الشمس املباشرة 
. يجب القيام بعملية تخزين االكياس بشكل 
أن ال تلمس االرضية , وان تكون محفوظة من 

الرطوبة . 
• باالمكان تخزينه مبدة 12 شهرا في درجة حرارة 

ما بني +C 5° الى +C 35° وفي وعاء مغلق وفي 
مكان جاف وبارد . يجب حماية املنتج من الشمس 

ومن السقيع .ان شروط التخزين الغير مناسبة 
, أو انتهاء مدة االستخدام تؤدي الى تغيير في 

جودة املنتج وفساده .

التعبئة والتغليف 

• املركب املسحوق ) أ ( : في أكياس كرافت 20 
كغ .

• املركب السائل )ب( : بيدون بالست
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) C° 23 ومرتبطة برطوبة 50 %( اخلصائص الفنية   
املعلومات العامة

املركب ) أ (: مسحوق رمادي اللون . الشكل           
املركب ) ب ( : سائل ذو لون أبيض     

12) املسحوق والسائل ( شهر في محيط جاف  مدة احلفاظ           
ومختوم غير مفتوح العبوة     

معلومات التطبيق
) C° 35+ ( – ) C° 5+ ( درجة حرارة التطبيق   

7 كغ سائل / 20 كغ مسحوق   نسبة اخلليط    
3 ساعات مدة زمن الوعاء    

) C° 20 5 – 6 ساعات ) في درجة حرارة مدة االنتظار ما بني الطبقات   
7-3 يوم مدة البدء باالستخدام    

متوسط 2-1.5 كغ / م² ) من اجل سماكة 1 مم( االستهالك     
معلومات االداء

جيد التمدد      
5 بار  عدم نفوذية املاء   

> 0,1 kg / m² قيمة امتصاص املاء من الثقوب   
) TS ISO 1062-3 (

 1,50 N/mm²≥ مقاومة اإللتصاق   
 10 N/mm²²≥    ) EN 12808-3 ( مقاومة امليالن
 30 N/mm²≥   ) EN 12808-3 (  مقاومة الضغط

) 80C°+ ( -) 30C°- ( درجة حرارة اخلدمة   



ي
ملائ

ل ا
عز

ال

03
Arkim ARSEAL

Arkim ARSEAL SET
Arkim ARSEAL SET PLuS

100 x 100          6  200  400  600

100 x 200          6  200  300  500

100 x 200          9  250  500  750

150 x 150          6  150  270  400

200 x 200          8  170  340  500

200 x 250          9  120  250  360

200 x 300          8  130  250  400

250 x 330          8  100  200  300

300 x 300          9  100  200  300

200 x 200          7  500  620  740

250 x 250          7  400  500  600

300 x 300          8,5  400  500  600

300 x 600          9  320  400  480

330 x 330          7  300  380  450

330 x 500          9  320  400  480

400 x 400          9  315  400  480

600 x 600          12  280  350  420

150 x 300          15  1050  1350  1650
250 x 250          15  850  1050  1250
300 x 300          18  850  1050  1250

AR
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جدول استهالك حشوة الدرز 
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فواصل الدرزات ) مم (

فواصل الدرزات ) مم (

عمق الدرزات
) مم (

عمق الدرزات
) مم (

أبعاد السيراميك 
) مم (

أبعاد السيراميك 
) مم (

جدول استهالك حشو الدرزات

3 مم ) غرام / م² (

6 مم ) غرام / م² (

2 مم ) غرام / م² (

5 مم ) غرام / م² (

1 مم ) غرام / م² (

4 مم ) غرام / م² (
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مواد حشوة درز ذات أساس إسمنتي مرنة ذات إضافات سيليكونية )6-0 ملم(33

تعريف

• هي مادة حشو درزات متتلك خاصية متطورة 
لدفع املاء , وذو أداء عالي متنع تشكل العفن 

والفطر , ومبساهمة سيليكونية وأساس 
اسمنتي .

أماكن االستخدام 

• تستخدم في االماكن اخلارجية والداخلية 
للتطبيق على فراغات الدرزات ما بني 6-0 مم 

للسيراميك , البالط , احلجر الطبيعي , الغرانيت 
, الرخام وما شابهها من مواد التغليف .

• تعطي نتائج ممتازة في التطبيق االفقي 
والعامودي في االماكن القابلة لالتساخ مثل 

املطبخ واالحجام املبللة مثل احلمام ودورات املياه .

اخلصائص

• حتتوي على اضافات كيميائية تزيد من أداء 
املنتج , وعمله وتزيد من مقاومته للتشققات .

• سهل التحضير وسهل االستعمال .
• ال يتسخ بسهولة , وأيضا هو سهل التنظيف .

• ال يقوم بتسريب املاء .
• متدده مرتفع .

• يؤمن سطح مستوي خالي من الشوائب .
• ال يتشكل عليه الفطور , البكتريا والعفن 

بسبب اخلاصية ضد البكتريا .
• مقاوم للمنظفات .

• مقاوم للضربات واالهتزازات .
• مدة عمله تكون طويلة .

• ألوانه ال تبهت .
• كما أنه ميتلك 30 من االلوان اخملتلفة .

 
حتضير السطح 

• يجب القيام بتنظيف االسطح التي سوف يتم 

عليها عملية حشو الدرزات من الفضالت مثل 
الغبار , االوساخ , الدهون وما شابه ذلك .

• يجب القيام مبعاجلة الالصق قبل القيام بتطبيق 
عملية حشو الدرزات .

• ال يجب ان يكون السطح الذي سوف يتم 
التطبيق عليه جاف جدا وال بحالة تعرق .

• عند استعمال مواد التغليف عالية االمتصاص , 
يجب القيام بترطيب ما بني الدرزات باملاء النظيف 

وذلك أثناء القيام بالتطبيق في الشروط اجلوية 
احلارة وذو الرياح .

• اذا كانت درجة حرارة اجلو مرتفعة جدا فان بعد 
التطبيق باالمكان حصول انهدام , وتشققات 

وذلك بسبب فقان املاء بشكل أني .

تعليمات التطبيق

• يجب ان يكون الوعاء الذي سوف يتم حتضير 
اخلليط به نظيف كما يجب تنظيفه من 

الفضالت املتبقية من اخلليط السابق .
• يجب االنتباه على نظافة املاء واملواد املستعملة.
• يجب القيام بتحضير اخلليط بنسبة 20 كغ من 

Arfill Flex مع 7.5 – 8.5 لتر من املاء .
• أوال يتم سكب املاء على الوعاء ومن بعده يتم 

اضافة املسحوق برشه على املاء ببطئ , ويتم 
حتريكه لغاية احلصول على خليط متجانس .

• يجب استخدام ألة حتريك بدورات منخفضة من 
أجل احلصول على خليط متجانس .

• بعد احلصول على خليط متجانس , يتم ترك 
اخلليط ملدة 5-4 دقائق لالستراحة . قبل البدء 

بعملية التنفيذ يتم حتريك اخلليط ملدة 1-2 
دقيقة .

• بعد احلصول على خليط متجانس يجب عدم 
اضافة مسحوق , ماء أو أي مادة أخرى .

• يتم مد اخلليط احملضر على السطح بواسطة 
املاليج املطاطية  ويتم تعبئة فراغات الدرزات 

بشكل جيد أوال بشكل موازي ومن ثم بشكل 
تقاطعي .

• يتم تنظيف املواد من السطح عند بدء مادة 
حشو الدرزات باجلفاف وذلك بحركة دائرية عبر 

إسفنجة رطبة .
• بعد جفاف السطح وبشكل كامل يتم تنظيف 

السطح كامال عبر قطعة من القماش اجلافة .
• يجب استهالك اخلليط احملضر ضمن ساعة 

واحدة 1 .
• يجب رمي ما تبقى من اخلليط املنتهية مدة 

صالحيته او التي أصبح على شكل قشور .
• بعد االنتهاء من عملية التطبيق والتنفيذ يتم 

غسل االيدي واألالت املستخدمة في التنفيذ 
باملاء الكثير .

• عند تنفيذ Arfill Flex في الشروط اجلوية احلارة 
واجلافة والرياح , يوصى برش املاء من بعد التطبيق 
بعدة ساعات وذلك لرفع وحتسني من أداء النهاية .
• يجب فتح مكان التنفيذ لالستخدام بعد 24 – 

48 ساعة على االقل من التطبيق .

حتذيرات

• يجب االنتباه على نسبة املاء / املسحوق من 
اخلليط . وعكس ذلك فإنه يكون سببا في 

التشققات , االنهيار , االنهدام وتواجد شوائب في 
السطح وتنخفض عملية املقاومة لديه .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق في الشروط 
اجلوية ذو درجات احلرارة املرتفعة , الرياح , واجلفاف 

. نتيجة التطبيق والتنفيذ في درجات احلرارة 
املرتفعة تظهر االنهيارات , التشققات وسهولة 

التأكل للسطح .
• يجب ان تكون اسفنجة تنظيف السطح 

املستخدمة غير مبللة بشكل كبير . ألن تسرب 
املاء الى حشوة الدرزات تسبب فقان في املقاومة , 

عدم التجانس , االنهيار وتدرج في االلوان .

• يجب االنتباه على شروط تخزين املنتج . يجب 
عدم احلفاظ على املنتج ضمن شروط جوية رطبة 

و ذو درجات حرارة مرتفعة .
• يجب عدم االستخدام في االحوال مثل التحجر 

في ضمن الكيس للمنتج .
• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على 
االسطح التي ال يوجد فيها منافذ أو في 

االسطح التي لم جتف بشكل كامل .
• يجب عدم تنفس املسحوق من احتوائه 

لالسمنت . يجب عدم مسه باجللد والعني . في 
حاالت التماس مع اجللد والعني يجب القيام 

بغسل املنطقة التي متت فيها عملية التماس 
باملاء بشكل جيد . أثناء القيام بعملية التطبيق 

يجب القيام باستخدام ألبسة العمل مثل القناع 
والقفازات .

شروط التخزين

• أثناء عملية التخزين يجب القيام وبعناية 
وضع أكياس الكرافت فوق بعضها البعض على 

ان يكون كحد أعلى 10 طبقات . يجب القيام 
بعملية التخزين في االماكن املغلقة وفي أماكن 
بعيدة عن أشعة الشمس املباشرة . يجب القيام 

بعملية تخزين االكياس بشكل أن ال تلمس 
االرضية , وان تكون محفوظة من الرطوبة . ان 
شروط التخزين الغير مناسبة , أو انتهاء مدة 

االستخدام تؤدي الى تغيير في جودة املنتج 
وفساده . 

التعبئة والتغليف 

• في أكياس كرافت 20 كغ ,, 1-5 بولي إيتيالن

) C° 23 ومرتبطة برطوبة 50 ) % اخلصائص الفنية   
املعلومات العامة

مسحوق ناعم أبيض اللون وبألوان أخرى الشكل           
12 شهر في محيط جاف ومختوم غير مفتوح العبوة مدة احلفاظ           

معلومات التطبيق
) C° 35+ ( – ) C° 5+ ( درجة حرارة التطبيق       

نسبة اخلليط                                    8.5-7.5  لتر من املاء / 20 كغ مسحوق , 1.8-2.2 
لتر من املاء / 5 كغ مسحوق , 0.42-0.38 لتر ماء / 1 كغ مسحوق      

1 ساعة مدة زمن الوعاء          
1 يوم مدة أخذ االستخدام          

جدول استهالك حشو الدرزات االستهالك           
معلومات االداء

≥ 3,5 n/mm²   ) TS EN 12808-3 ( مقاومة امليالن
≥ 15 n/mm²  ) TS EN 12808-3 ( مقاومة الضغط
≥1000 mm³   ) TS EN 12808-2 ( مقاومة التآكل

≥2 mm/m   ) TS EN 12808-4 ( االنكماش
 30 dk.da ≥ 2 gr – 240 dk.da ≥ 5 gr   ) TS EN 12808-5 ( امتصاص املاء

)C( – )+800 C -300( مقاومة احلرارة    
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أصفر

أصفر باسكيل

أصفر صناعي

أزرق غامق

وردي

أحمر

أسود

أزرق حوضي

كرمي

بيج سونتا

بيج تشرميك

بيج هازار

أخضر برتاك

قهوة أورجيك

كحلي

ARFILL

لوحة ألوان حشوة الدرز 
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االبيض

الرمادي

كروم رمادي

فضي رمادي

بيج

بيج هاربوت

عاجي

قهوة جديني

بني

قهوة تركية

قهوة بحليب

أزرق فاحت

أزرق هازار

أخضر

أخضر فاحت
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Arfill FLEX

ARFILL
2211- 2122 - 2133

مواد حشوة درز ذات أساس إسمنتي )6-0 ملم(

التعريف

• منتج حلشو الدرز، ذو أساس إسمنتي وإضافات 
بوليمرية ومطور خصيصا لدفع املاء ومينح 

السطح ملمسا خالي من النتوءات ويتألف من 
عنصر واحد.

 مجاالت اإلستخدام 
• يستخدم املنتج على السيراميك واألحجار 

الطبيعية والغرانيت والرخام وما شابه ذلك من 
األسطح في األماكن الداخلية واخلارجية حلشو 

فراغات الدرز بسماكة 0-6 ملم.

اخلصائص

• مردود املنتج ممتاز جدا ويحتوي على مواد 
كيميائية تسهل من استخدامه وتزيد من 

مقاومة التشققات.
• سهل التحضير واالستخدام.

• ال يسرب املاء.
• مرونة عالية.

• مينع تكون الفطريات والبكتريا والعفن على 
السطح كونه يتميز مبميزة مقاومة البكتريا.

• مقاوم ملسحوق الغسيل.
• مقاوم للكدمات واالهتزازات.

• فترة االستهالك طويلة.
• األلوان غير قابلة للتغير والبهتان.

• يحتوي على 30 لون مختلف.

حتضير السطح

• يجب تنظيف السطح من الغبار واألوساخ وبقايا 
الدهون وما شابه ذلك من األوساخ والبقايا التي 

تعيق متاسك املنتج على السطح.

• يجب أال يكون سطح العمل جاف جدا وغير 
قابل لتعرق.

• عند استخدام معدات ذات نسبة امتصاص 
عالية يجب تبليل فراغات الدرز في الهواء احلار 

والهواء الشديد باملاء النظيف.
• عند ارتفاع درجة حرارة املكان قد حتدث 

تشققات وتصدعات في السطح بسبب فقدان 
املاء بشكل مفاجئ.

تعليمات االستخدام

• يجب أن يكون الوعاء املستخدم لتحضير 
اخلليط نظيفا وخالي من بقايا اخلليط السابق.

• يجب مراعاة نظافة املياه واملعدات املستخدمة.
• يجب حتضير اخلليط بنسبة 7.5-8 لتر من املاء 

إلى 20 كغم من املنتج.
• يوضع املاء في الوعاء أوال ثم يوضع املسحوق 
على مهل بطريقة الذر فوق املاء ويخلط حلني 

انتهاء جميع التكتالت.
• يجب استخدام خالط بسرعة منخفضة 

لتأمني جتانس اخلليط.
• بعد احلصول على خليط منتج يوضع املنتج 

لفترة 4-5 دقائق لالستراحة. ثم يخلط مرة أخرى 
ملدة 1-2 دقيقة قبل االستخدام.

• يجب عدم خلط أي منتجات أخرى بعد احلصول 
على اخلليط املتجانس.

• يتم استخدام اخلليط على األسطح 
باستخدام املالج أو البسط البالستيكي بشكل 

متواز ثم بشكل متقاطع وملء فراغات الدرز 
بشكل جيد.

• عند بدء جفاف اخلليط على السطح يجب 
مسحه بإسفنج رطب بحركات دائرية وتنظيف 

السطح.

• يتم تنظيف السطح باستخدام قطعة قماش 
مبللة بعد جفاف اخلليط على السطح متاما.

• ثم يتم تلميع السطح باستخدام قطعة 
قماش.

• يجب استخدام اخلليط خالل ساعة.
• يجب رمي اخلليط الذي انتهت فترة استخدامه 

أو بدأ بالتصلب في الوعاء.
• يجب تنظيف األيدي ومستلزمات العمل باملاء 

جيدا بعد االنتهاء من العمل.
• يجب فتح مكان العمل بعد االنتهاء بفترة 

24-48 ساعة على األقل.

التحذيرات

• يجب مراعاة نسبة املاء/ املنتج أثناء حتضير 
اخلليط. في حال عدم مراعاة ذلك ستحدث 
تشققات مما يسبب تساقط اجلبس وتراجع 

نسبة املقاومة.
• يجب عدم استخدام املنتج في األجواء املرتفعة 

احلرارة جدا وفي الهواء واألماكن اجلافة. في حال 
استخدام املنتج في األجواء املرتفعة احلرارة 

ستحدث تشققات وحاالت تآكل.
• يجب االنتباه لعدم تبليل إسفنج التنظيف 

كثيرا باملاء. تسبب نسبة التبليل الكثيرة وصول 
املاء للدرز وتراجع نسبة مقاومة املنتج وتكون 

النتوءات ومتوج األلوان. 
• يجب مراعاة شروط تخزين املنتج. يجب عدم 

تخزين املنتج في األماكن الرطبة واحلارة جدا.
• يجب عدم استخدام املنتج عند التحجر داخل 

الكيس.
• يجب عدم استخدام املنتج على األسطح 

التي لم يتم تنظيفها أو التي لم يجف الالصق 
عليها.

• يجب عدم استنشاق املنتج الحتوائه على 
اإلسمنت. وعدم متاسه باجللد والعيون. في حال 

متاسه يجب غسل مكان التماس باملاء جيدا. 
يجب استخدام مالبس العمل وقناع وقفازات 

أثناء العمل.

شروط التخزين

• يحفظ املنتج في مكان جاف وتوضع 10 عبوات 
فوق بعضها البعض كحد أقصى. كما يجب 

تخزين املنتج في مكان مغلق وبعيدا عن أشعة 
الشمس مع مراعاة عدم متاس العبوات لألرض 

وحمايته من الرطوبة. قد تضر شروط التخزين 
غير املناسبة وتخطي فترة االستهالك باملنتج 

وتفقده مميزاته.

العبوات

• أكياس كرافت بسعة 20 كغم، أكياس 
بوليبروبيالن بوزن 5-1 كغم

اخلصائص التقنية    )درجة حرارة 23 درجة والرطوبة النسبية %50(
املعلومات العامة

مسحوق ناعم جدا أبيض وباأللوان املظهر    
12 شهر في عبوات غير مفتوحة وفي مكان جاف العمر على الرف   

معلومات االستخدام
ما بني )+5( – )+35( درجة مئوية درجة حرارة االستخدام   

7.5-8 لتر ماء/ 20 كغم مسحوق، 1.8-2 لتر ماء/ 5 كغم مسحوق، نسبة اخللط   
0.38-0.4 لتر ماء/ 1 كغم مسحوق     

ساعة واحدة فترة االنتظار في الوعاء   
يوم واحد فترة البدء بالعمل   

انظر إلى جدول استهالك حشو الدرز االستهالك    
معلومات األداء

أكثر أو ما يعادل 3.5 ن/ ملم مربع  )TS EN 12808-3( مقاومة االنحراف
أكثر أو ما يعادل 15 ن/ ملم مربع   )TS EN 12808-3( مقاومة الضغط

أقل أو ما يعادل 2000 ملم مكعب   )TS EN 12808-3( مقاومة التآكل
أقل أو ما يعادل 2ملم/ متر   )TS EN 12808-2( االنكماش

أقل أو ما يعادل 5 غرام في 30 دقيقة   )TS EN 12808-5( امتصاص املاء
أقل أو ما يعادل 10غرام في 240 دقيقة     

)-30 درجة مئوية(-)+80 درجة مئوية( مقاومة احلرارة   

17
w

w
w

.ar
kim

.tc

لوحة ألوان حشوة الدرز 



AR
Kİ

M
 A

RB
Lo

cK
13

11

باطون جاهز و خلطة جدارية ذات أساس إسمنتي

التعريف

• منتج عملي خلليط اجلدران واإلسمنت الغازي ذو 
أساس إسمنتي يحتوي على مواد كيميائية لزيادة 
األداء ويتميز مبميزة االلتصاق للقوية بفضل مميزة 

االنضمام التي مت تقويتها.

مجاالت اإلستخدام 
 

• يستخدم املنتج لتغطية األسطح التي تتميز 
بامتصاص املاء بنسبة عالية كاإلسمنت الغازي 

والقرميد.

اخلصائص

• يحتوي على مواد كيميائية تسهل من 
استخدامه وتزيد من األداء.

• ميتلك املنتج مقاومة االلتصاق العالية.
• سهل التحضير واالستخدام.

• يوفر من الوقت و اإليدي العاملة.

حتضير السطح

• يجب تنظيف السطح من الغبار واألوساخ 
وبقايا الدهون وما شابه ذلك من األوساخ والبقايا 

التي تعيق متاسك املنتج على السطح.
• يجب ترطيب سطح العمل في حال تطلب 

األمر ذلك.

• يجب تسوية األعطال املوجودة على األسطح 
باستخدام اخلليط التقليدي. ال داعي لهذه العملية 

عند في املراحل األخرى.

تعليمات االستخدام

• يجب أن يكون الوعاء املستخدم لتحضير اخلليط 
نظيفا وخالي من بقايا اخلليط السابق.

• يجب مراعاة نظافة املياه واملعدات املستخدمة.
• يجب حتضير اخلليط بنسبة 6.5-7 لتر من املاء إلى 

25 كغم من املنتج.
• يوضع املاء في الوعاء أوال ثم يوضع املسحوق على 

مهل بطريقة الذر فوق املاء ويخلط حلني انتهاء جميع 
التكتالت.

• يجب استخدام خالط بسرعة منخفضة لتأمني 
جتانس اخلليط.

• بعد احلصول على خليط منتج يوضع املنتج لفترة 
5-10دقائق لالستراحة. ثم يخلط مرة أخرى ملدة 2-1 

دقيقة قبل االستخدام.
• يجب عدم خلط أي منتجات أخرى بعد احلصول 

على اخلليط املتجانس.
• يجب توزيع اخلليط الالصق على السطح باستخدام 

مشط قياس 10×10×10 ملم بذات السماكة.
• يجب مراعاة ترك فراغات درز بعرض 3 ملم كحد 

أقصى أثناء التمشيط األفقي والعمودي، كما يجب 
مراعاة ملء فراغات الدرز بالالصق جيدا. 

• يجب القيام بعملية اللصق فوق الطبقة املمشطة 

خالل 10-15 دقيقة.
• يجب استخدام اخلليط خالل 5 ساعات.

• يجب رمي اخلليط الذي انتهت فترة استخدامه 
أو بدأ بالتصلب في الوعاء.

• يجب تنظيف األيدي ومستلزمات العمل باملاء 
جيدا بعد االنتهاء من العمل.

التحذيرات

• يجب مراعاة نسبة املاء/ املنتج أثناء حتضير 
اخلليط. في حال عدم مراعاة ذلك ستحدث 

تشققات مما يسبب تساقط اجلبس وتراجع نسبة 
املقاومة.

• يجب عدم استخدام املنتج في األجواء املرتفعة 
احلرارة جدا وفي الهواء واألماكن اجلافة. في حال 

استخدام املنتج في األجواء املرتفعة احلرارة 
ستحدث تشققات وحاالت تآكل.

• يجب مراعاة شروط تخزين املنتج. يجب عدم 
تخزين املنتج في األماكن الرطبة واحلارة جدا.

• يجب عدم استخدام املنتج عند التحجر داخل 
الكيس.

• يجب عدم استنشاق املنتج الحتوائه على 
اإلسمنت. وعدم متاسه باجللد والعيون. في حال 

متاسه يجب غسل مكان التماس باملاء جيدا. 
يجب استخدام مالبس العمل وقناع وقفازات 

أثناء العمل.

شروط التخزين

• يحفظ املنتج في مكان جاف وتوضع 10 عبوات 
فوق بعضها البعض كحد أقصى. كما يجب 

تخزين املنتج في مكان مغلق وبعيدا عن أشعة 
الشمس مع مراعاة عدم متاس العبوات لألرض 

وحمايته من الرطوبة. قد تضر شروط التخزين 
غير املناسبة وتخطي فترة االستهالك باملنتج 

وتفقده مميزاته.

العبوات

• أكياس كرافت بسعة 25 كغم

)درجة حرارة 23 درجة والرطوبة النسبية %50( اخلصائص التقنية   
املعلومات العامة

مسحوق بلون رمادي املظهر           
12 شهر في عبوات غير مفتوحة وفي مكان جاف العمر على الرف   

1 ملم كحد أعظمي أكبر حجم احلبيبات املوجودة  
معلومات االستخدام

ما بني )+5( – )+35( درجة درجة حرارة االستخدام   
6.5-7 لتر ماء/ 25 كغم مسحوق نسبة اخللط   

5 ساعات فترة االنتظار في الوعاء   
انظر إلى جدول استهالك خليط اجلدار واإلسمنت  االستهالك       

الغازي اجلاهز ذو األساس اإلسمنتي      
معلومات األداء

أكثر أو ما يعادل 2 ن/ ملم مربع  )TS EN 12808-3( مقاومة االنحراف
أكثر أو ما يعادل 7 ن/ ملم مربع   )TS EN 12808-3( مقاومة الضغط

أقل أو ما يعادل 5 غرام في 30 دقيقة   )TS EN 12808-5( امتصاص املاء
أقل أو ما يعادل 10غرام في 240 دقيقة     

35/15   )TS EN 7847( تسريب بخار  املاء
أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ ملم مربع   )TS EN 1346( مقاومة االلتصاق

)-30 درجة مئوية(-)+80 درجة مئوية( مقاومة احلرارة   
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< 5 cm

5 - 10 cm

10 - 20 cm

20 - 40 cm

> 40 cm

3 mm

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

2 kg/m2

2-3 kg/m2

4 kg/m2

5-6 kg/m2

7-8 kg/m2

مقياس املشط وجدول االستهالك

جدول استهالك خليط اخلرسانة الغازية واجلدران واجلاهزة بأساس اسمنتي

20 50 20              5 - 8

20 70 20              5 - 7

30 50 15              3 - 5

30 70 15              3 - 4

30 50 20              4 - 6

30 70 20              4 - 6

B

A

c

A ) سم (B ) سم (C ) سم (متوسط االستهالك ) كغ/م² (
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خلطة الصقة للرخام و اجلرانيت ذات أساس إسمنتي 

) C° 23 ومرتبطة برطوبة 50  %( اخلصائص الفنية    
املعلومات العامة

مسحوق رمادي اللون  الشكل    
12 شهر في محيط جاف ومختوم غير مفتوح العبوة مدة احلفاظ    

معلومات التطبيق
) C° 35+ ( – ) C° 5+ ( درجة حرارة التطبيق   

7.5-7 لتر من املاء / 25 كغ مسحوق   نسبة اخلليط   
5 ساعات مدة زمن الوعاء   

8 ساعات في اجلدران – يوم 1 في االرضيات مدة البدء باالستخدام   
مقياس املشط وجدول االستهالك االستهالك    

معلومات االداء
≥ 0,5 mm    ) TS EN 1308 ( االنزالق

مقاومة اإللتصاق
N/mm² 0,5 ≤ بعد 20 دقيقة على االقل  )TS EN 1346 ( مدة االنتظار املفتوح

≥ 0,5 N/mm²   )TS EN 1348 ( السحب بالبدء
≥ 0,5 N/mm²   )TS EN 1348 ( بعد الغمس باملاء
≥ 0,5 N/mm²  )TS EN 1348 ( بعد الرفع مع احلرارة
≥ 0,5 N/mm² بعد حتويلها من السقيع واالنحالل   

)TS EN 1348 (
) 80c°+ ( -) 30c°- ( مقاومة احلرارة   

تعريف 

• هو خليط الصق يخفض من خاصية االنزالق وهو 
بأساس اسمنتي .

أماكن االستخدام 

• يستخدم في االماكن اخلارجية والداخلية وفي 
تنفيذها على االسطح مثل اخلرسانة واللياسة 

والترويبة اخلرسانية بشكل افقي للمواد مثل 
السيراميك , الغرانيت , الغرانيت الطبيعي , 
والسيراميك باالبعاد الكبيرة , والسيراميك 

البورسالني , الرخام والطوب املضغوط .
• يتم استخدامها في التصليحات والصيانة وفي 

تغليف الغرانيت والرخام والسيراميك .
• كما يتم استخدامه في االماكن املزدحمة 
باملشاة واملرور باحلموالت الثقيلة مثل اماكن 

التسوق , مراكز العمل , املستشفيات واملدارس .

اخلصائص

• حتتوي على اضافات كيميائية تزيد من أداء املنتج 
, عمله , وتزيد من مقاومته للتشققات .

• سهل التحضير وسهل االستعمال .
• ال يتشكل عليه فطور , باكتريا وعفن بسبب 

خاصية ضد البكاتريا الذي ميتلكها .
• يتم تطبيقه على االسطح االفقية .

• مقاومته عالية ضد املنظفات .
• مقاوم للضربات واالهتزازات .

• مدة عمله تكون طويلة .
• ال يقوم بالتسرب وال بالتهدل .

حتضير السطح 

• يجب القيام بتنظيف االسطح التي سوف يتم 

عليها تطبيق Arkim agranit من الفضالت مثل 
الغبار , االوساخ , والدهون 

• يجب ان تكون االسطح معاجلة ومتينة .
• يتم تصليح وتسوية السطح اخلرب قبل 

 Arkim التطبيق عبر خليط التصليح املتكون من
. Arrepair

• اذا كانت االسطح التي سوف يتم عليها عملية 
التطبيق يوجد عليها فتحات عندئذ يتم تبليلها 

وترطيبها باملاء .
• يجب ان تكون االسطح التي سوف يتم عليها 
عملية التطبيق متينة وناقلة واضافة الى ذلك 

يجب االهتمام بامليزان العائد لها .

تعليمات التطبيق 

• يجب ان يكون الوعاء الذي سوف يتم حتضير 
اخلليط به نظيف كما يجب تنظيفه من 

الفضالت املتبقية من اخلليط السابق .
• يجب االنتباه على نظافة املاء واملواد املستعملة.
• يجب القيام بتحضير اخلليط بنسبة 25 كغ من 

Arkim agranit مع 7 – 7.5 لتر من املاء .
• أوال يتم سكب املاء على الوعاء ومن بعده يتم 

اضافة املسحوق برشه على املاء ببطئ , ويتم 
حتريكه لغاية احلصول على خليط متجانس .

• يجب استخدام ألة حتريك بدورات منخفضة من 
أجل احلصول على خليط متجانس .

• بعد احلصول على خليط متجانس , يتم ترك 
اخلليط ملدة 10-5 دقائق لالستراحة . قبل البدء 

بعملية التنفيذ يتم حتريك اخلليط ملدة 1-2 
دقيقة .

• بعد احلصول على خليط متجانس يجب عدم 
اضافة مسحوق , ماء أو أي مادة أخرى .

• من أجل احلصول على سطح الصق أفضل , من 

بعد مد اخلليط على السطح بالقسم املستوي 
للماليج عندئذ يجب القيام بتمشيط عبر ماليج 

مختارا ذو مسننات وفق ألبعاد البالط .
• يجب القيام بعملية إلصاق البالط على اخلليط 

املمتد على السطح خالل 20 دقيقة وذلك 
باستخدام مطرقة بالستيكية واستعمال القوة 

في االلصاق . باالماكن خفض هذه املدة في 
التطبيق ضمن الشروط الغير مناسبة للتطبيق 

مثل درجة احلرارة املرتفعة , الرطوبة املنخفضة 
, والرياح .

• يجب عدم القيام بعملية االلصاق على 
اخلليط املنتهية مدته . ويجب اقتالع اخلليط من 

السطح .
• يجب استهالك اخلليط احملضر ضمن 5 ساعات .

• يجب القيام برمي اخلليط املنتهية مدة 
صالحيته أو الذي اصبح على شكل قشور .

• يجب القيام برمي اخلليط املنتهية مدة 
صالحيته أو الذي اصبح على شكل قشور .

• بعد عملية التطبيق يجب القيام بغسل االيدي 
واالالت املستخدمة باملاء .

 Arkim agranit ان البالط امللصق عبر مادة •
يجب جتنبه من متاسه من املاء على االقل ملدة 

24 ساعة .
• أما بالنسبة لعملية حشو الدرزات فيجب 

القيام بهذه العملية على اجلدران بعد 8 ساعات , 
وعلى االرضية بعد 1 يوم .

حتذيرات 

• يجب االنتباه على نسبة املاء / املسحوق من 
اخلليط . وعكس ذلك فإنه يكون سببا في 

التشققات , االنهيار , االنهدام وتواجد شوائب في 
السطح وتنخفض عملية املقاومة لديه .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق في الشروط 
اجلوية ذو درجات احلرارة املرتفعة , الرياح , واجلفاف 

, الضباب . نتيجة التطبيق والتنفيذ في درجات 
احلرارة املرتفعة تظهر االنهيارات , التشققات 

وسهولة التأكل للسطح .
• يجب االنتباه على شروط تخزين املنتج . يجب 

عدم احلفاظ على املنتج ضمن شروط جوية رطبة 
و ذو درجات حرارة مرتفعة .

• يجب عدم االستخدام في االحوال مثل التحجر 
في ضمن الكيس للمنتج .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على 
االسطح التي ال يوجد فيها منافذ أو في 

االسطح التي لم جتف بشكل كامل .
• أثناء القيام بعملية التطبيق يجب استخدام 

القفازات , النظارات واأللبسة الواقية . يجب 
القيام باجتناب متاس املواد باجللد والعيون . عند 

متاس املادة باجللد قوموا بغسلها باملاء .

شروط التخزين :

• أثناء عملية التخزين يجب القيام وبعناية 
وضع أكياس الكرافت فوق بعضها البعض على 

ان يكون كحد أعلى 10 طبقات . يجب القيام 
بعملية التخزين في االماكن املغلقة وفي أماكن 
بعيدة عن أشعة الشمس املباشرة . يجب القيام 

بعملية تخزين االكياس بشكل أن ال تلمس 
االرضية , وان تكون محفوظة من الرطوبة . ان 
شروط التخزين الغير مناسبة , أو انتهاء مدة 

االستخدام تؤدي الى تغيير في جودة املنتج 
وفساده .

 
التعبئة والتغليف 

• في أكياس كرافت
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خلطة الصقة للرخام و اجلرانيت ذات أساس إسمنتي عالية الكفاءة

التعريف

• منتج للصق الرخام والغرانيت ذو أساس 
إسمنتي، مت تقليل نسبة االجنراف وذو أداء عالي.

 مجاالت اإلستخدام 
• يستخدم املنتج في األماكن الداخلية واخلارجية 
للصق السيراميك والغرانيت والغرانيت الطبيعي 

والسيراميك ذو األحجام الكبيرة وبورسالن 
السيراميك والرخام والطوب املضغوط وما 

شابه ذلك من املستلزمات بشكل عمودي على 
األسطح اجلبسية واإلسمنتية وما شابه ذلك 

من األسطح.
• كما يستخدم أيضا للصق السيراميك على 

الغرانيت القدمي الرخام وعمليات الترميم.
• ويستخدم هذا املنتج في األماكن املزدحمة 

كمراكز التسوق ومراكز العمل واملستشفيات 
واملدارس.

اخلصائص

• مردود املنتج ممتاز جدا ويحتوي على مواد 
كيميائية تسهل من استخدامه وتزيد من قوة 

االلتصاق.
• سهل التحضير واالستخدام.

• ال يسمح بتكون الفطريات والبكتريا والعفن 
بفضل مميزة مقاومة البكتريا.

• يستخدم على األسطح عموديا وأفقيا.
• مقاوم ملساحيق الغسيل.

• مقاوم للكدمات واالهتزازات.
• فترة االستهالك طويلة.

• ال يتسبب بالسيولة والتساقط.

حتضير السطح

• يجب تنظيف السطح من الغبار واألوساخ 
وبقايا الدهون وما شابه ذلك من األوساخ والبقايا 

التي تعيق متاسك املنتج على السطح.
• يجب معاجلة السطح قبل االستخدام وأن 

يكون السطح متينا.
• في حال وجود أماكن تعيق العمل على السطح 

يجب معاجلتها وترميمها باستخدام أركيم 
خليط الترميم املدعوم باأللياف.

• يجب ترطيب السطح في حال كان يحتوي على 
املسامات.

• كما يجب أن يكون السطح متينا ومعايرا جيدا.

تعليمات االستخدام

• يجب أن يكون الوعاء املستخدم لتحضير 
اخلليط نظيفا وخالي من بقايا اخلليط السابق.

• يجب مراعاة نظافة املياه واملعدات املستخدمة.
• يجب حتضير اخلليط بنسبة 7-7.5 لتر من املاء 

إلى 25 كغم من املنتج.
• يوضع املاء في الوعاء أوال ثم يوضع املسحوق 
على مهل بطريقة الذر فوق املاء ويخلط حلني 

انتهاء جميع التكتالت.
• يجب استخدام خالط بسرعة منخفضة لتأمني 

جتانس اخلليط.
• بعد احلصول على خليط منتج يوضع املنتج 
لفترة 5-10 دقائق لالستراحة. ثم يخلط مرة 

أخرى ملدة 1-2 دقيقة قبل االستخدام.
• يجب عدم خلط أي منتجات أخرى بعد احلصول 

على اخلليط املتجانس.

• للحصول على سطح ذو نسبة التصاق عالية 
يجب توزيع اخلليط على السطح باستخدام 

الطرف املستوي من املالج ومتشيطه باستخدام 
مالج التمشيط املربع )انظر إلى مقاييس املشط 

وجدول االستهالك(.
• يجب لصق املربعات على اخلليط خالل 20 دقيقة 
باستخدام مطرقة مطاطية مع ضغط مناسب. 

قد تقلل الشروط املناخية اخملتلفة من احلرارة 
املرتفعة والرطوبة املنخفضة والرياح وما شابه 

ذلك من املؤثرات املناخية على هذه الفترة.
• يجب عدم القيام بعملية اللصق على اخلليط 
التي تخطت فترة استهالكه، ويجب إزالة هذا 

اخلليط عن السطح.
• يجب استخدام اخلليط خالل 5 ساعات.

• يجب رمي اخلليط الذي انتهت فترة استخدامه 
أو بدأ بالتصلب في الوعاء.

• يجب تنظيف األيدي ومستلزمات العمل باملاء 
جيدا بعد االنتهاء من العمل.

• يجب مراعاة عدم متاس املربعات امللصقة 
باستخدام هذا املنتج مع املاء مباشرة لفترة 24 

ساعة.
• يجب القيام مبلء الدرز على اجلدران بعد فترة 

8 ساعات أم بالنسبة لألسطح األرضية فيجب 
القيام بهذه العملية بعد يوم كامل.

التحذيرات

• يجب مراعاة نسبة املاء/ املنتج أثناء حتضير 
اخلليط. في حال عدم مراعاة ذلك ستحدث 

تشققات مما يسبب تساقط اجلبس وتراجع نسبة 
املقاومة.

• يجب عدم استخدام املنتج في األجواء املرتفعة 

احلرارة جدا وفي الهواء واألماكن اجلافة. في حال 
استخدام املنتج في األجواء املرتفعة احلرارة 

ستحدث تشققات وحاالت تآكل.
• يجب مراعاة شروط تخزين املنتج. يجب عدم 

تخزين املنتج في األماكن الرطبة واحلارة جدا.
• يجب عدم استخدام املنتج عند التحجر داخل 

الكيس.
• يجب عدم استخدام املنتج على األسطح التي 
لم يتم تنظيفها أو التي لم يجف الالصق عليها.

• يجب عدم استنشاق املنتج الحتوائه على 
اإلسمنت. وعدم متاسه باجللد والعيون. في حال 

متاسه يجب غسل مكان التماس باملاء جيدا. 
يجب استخدام مالبس العمل وقناع وقفازات 

أثناء العمل.

شروط التخزين

• يحفظ املنتج في مكان جاف وتوضع 10 عبوات 
فوق بعضها البعض كحد أقصى. كما يجب 

تخزين املنتج في مكان مغلق وبعيدا عن أشعة 
الشمس مع مراعاة عدم متاس العبوات لألرض 

وحمايته من الرطوبة. قد تضر شروط التخزين 
غير املناسبة وتخطي فترة االستهالك باملنتج 

وتفقده مميزاته.

العبوات

• أكياس كرافت بسعة 25 كغم

)درجة حرارة 23 درجة والرطوبة النسبية 50%( اخلصائص التقنية   
املعلومات العامة

مسحوق بلون رمادي املظهر    
12 شهر في عبوات غير مفتوحة وفي مكان جاف العمر على الرف   

معلومات االستخدام
ما بني )+5( – )+35( درجة درجة حرارة االستخدام   

7.5-7 لتر ماء/ 25 كغم مسحوق نسبة اخللط   
5 ساعات فترة االنتظار في الوعاء   

8 ساعات على اجلدار ويوم كامل على األرض فترة البدء بالعمل   
االستهالك     انظر إلى جدول مقاييس املشط وجدول االستهالك

معلومات األداء   
أقل أو ما يعادل 0.5 ن/ ملم مربع   )TS EN 1308( االنحراف

قوة االلتصاق
بعد 20 دقيقة على األقل أكثر أو ما يعادل 0.5N/ ملم مربع  )TS EN 1346( فترة االنتظار املكشوف

أكثر أو ما يعادل 1ن/ ملم مربع   )TS EN 1348( سحب البدء
أكثر أو ما يعادل 1 ن/ ملم مربع   )TS EN 1348( بعد التغطيس باملاء
أكثر أو ما يعادل 1 ن / ملم مربع   )TS EN 1348( بعد معاجلته حراريا
أكثر أو ما يعادل 1 ن / ملم مربع دعب هرثأت تالاحب دمجتلا   لالحنالاو 

)TS EN 1348(
)-30 درجة مئوية(-)+80 درجة مئوية( 13مقاومة احلرارة   
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خلطة الصقة  عالية القدرة ذات أساس إسمنتي 4

)C° 23 ومرتبطة برطوبة 50 %( اخلصائص الفنية   
املعلومات العامة

مسحوق رمادي  وأبيض اللون  الشكل    
12 شهر في محيط جاف ومختوم غير مفتوح العبوة مدة احلفاظ    

معلومات التطبيق
) C° 35+ ( – ) C° 5+ ( درجة حرارة التطبيق   

8-7 لتر من املاء / 25 كغ مسحوق   نسبة اخلليط   
5 ساعات مدة زمن الوعاء   

8 ساعات في اجلدران – يوم 1 في االرضيات مدة البدء باالستخدام   
مقياس املشط وجدول االستهالك االستهالك    

معلومات االداء
≥ 0,5 mm    ) TS EN 1308 ( االنزالق

مقاومة اإللتصاق
≤N/mm² 0,5  بعد 20 دقيقة على االقل  ) TS EN 1346 ( مدة االنتظار املفتوح

 1 N/mm²≥   ) TS EN 1348 ( السحب بالبدء-
 1 N/mm²≥   ) TS EN 1348 ( بعد الغمس باملاء-
 1 N/mm²≥   ) TS EN 1348 ( بعد الرفع مع احلرارة
 1 N/mm²≥ بعد حتويلها من السقيع واالنحالل   

) TS EN 1348 (
S1 2,5   - متدد mm≥    ) EN 12002 ( التمدد

) 80C°+ ( -) 40C°- ( مقاومة احلرارة   

تعريف

• هو الصق ذو اساس اسمنتي باداء عالي ويحتوي 
على اضافات كيميائية تزيد من خصائص املنتج 
, ويتم استخدام هذا الالصق في مواد التغليف 

مثل السيراميك , والبالط .

أماكن االستخدام

• يستخدم في االماكن اخلارجية والداخلية وفي 
تطبيق على االسطح مثل اخلرسانة واللياسة 
والترويبة اخلرسانية بأحجام مبللة مثل احلمام 

واملطبخ بشكل افقي ملواد التغليف مثل 
السيراميك للحائط واالماكن بابعاد صغيرة 

ومتوسطة , البالط , احلجر الطبيعي , املوزاييك 
الزجاجي , السيراميك البورسالني , الرخام ومواد 

التغليف الديكورية .
• يتم استخدامه في أعمال إلصاق السسيراميك 

على السيراميك والبالط على البالط .
• يتم استخدامه في تطبيق والصاق السيراميك 

على االسطح صعبة االلتصاق مثل اجلس 
والدهان .

• يستخدم في االماكن التي تكون فيها 
التغييرات احلرارية بشكل أني مثل , خزانات 

الهواء الباردة , منشأت التبريد , اجلبهات اخلارجية 
لالفران , وأنظمة التدفئة من االسفل .

اخلصائص

• حتتوي على اضافات كيميائية تزيد من أداء 
املنتج , عمله , وتزيد من مقاومته للتشققات .

• ميتلك قوة االلصاق العالي .

• مقاوم لتمددات السطح واملتكونة بسبب 
التغييرات احلرارية االنية وذلك بسبب خاصية 

. ) S1 التمدد ) درجة
• سهل التحضير وسهل االستعمال .

• يتم تنفيذه على االسطح االفقية والعمودية .
• مقاوم للضربات واالهتزازات .

• مدة عمله تكون طويلة وذلك يوفر بالوقت 
والعمل .

• ال يقوم بالتسرب وال بالتهدل , فرش وتطبيق 
السيراميك يكون مالئم ومناسب من االعلى الى 

االسفل .

حتضير السطح 

• يجب القيام بتنظيف االسطح التي سوف يتم 
عليها تنفيذ Arkim Arfix Plus من الفضالت 

مثل الغبار , االوساخ , والدهون .
• يتم تصليح وتسوية السطح اخلرب قبل 

 Arkim التطبيق عبر خليط التصليح املتكون من
. Arrepair

• يجب ان تكون االسطح متينة وقد مت معاجلتها .
• اذا كانت االسطح التي سوف يتم عليها عملية 
التطبيق يوجد عليها فتحات عندئذ يتم تبليلها 

وترطيبها باملاء .
• يجب ان تكون االسطح التي سوف يتم عليها 
عملية التطبيق متينة وناقلة واضافة الى ذلك 

يجب االهتمام بامليزان العائد لها .

تعليمات التطبيق 

• يجب ان يكون الوعاء الذي سوف يتم حتضير 
اخلليط به نظيف كما يجب تنظيفه من 

الفضالت املتبقية من اخلليط السابق .
• يجب االنتباه على نظافة املاء واملواد املستعملة .
• يجب القيام بتحضير اخلليط بنسبة 25 كغ من 

Arkim Arfix Plus مع 7 – 8 لتر من املاء .
• أوال يتم سكب املاء على الوعاء ومن بعده يتم 

اضافة املسحوق برشه على املاء ببطئ , ويتم حتريكه 
لغاية احلصول على خليط متجانس .

• يجب استخدام ألة حتريك بدورات منخفضة من 
أجل احلصول على خليط متجانس .

• بعد احلصول على خليط متجانس , يتم ترك اخلليط 
ملدة 10-5 دقائق لالستراحة . قبل البدء بعملية 

التنفيذ يتم حتريك اخلليط ملدة 2-1 دقيقة .
• بعد احلصول على خليط متجانس يجب عدم اضافة 

مسحوق , ماء أو أي مادة أخرى .
• من أجل احلصول على سطح الصق أفضل , من بعد 
مد اخلليط على السطح بالقسم املستوي للماليج 
عندئذ يجب القيام بتمشيط عبر ماليج مختارا ذو 

مسننات وفق ألبعاد البالط .
• في تطبيق مواد التغليف بأبعاد x 40 40 سم وأكبر 

من هذه االحجام , يتم ترجيح نظام االلصاق باملزيج 
في التطبيق الذي سوف يتم على االماكن املزدحمة 
باملشاة واماكن احلموالت الثقيلة واماكن التغيرات 

احلرارية االنية .
• يجب القيام بعملية إلصاق البالط على اخلليط 

املمتد على السطح خالل 20 دقيقة وذلك باستخدام 
مطرقة بالستيكية واستعمال القوة في االلصاق 

. باالماكن خفض هذه املدة في التطبيق ضمن 
الشروط الغير مناسبة للتطبيق مثل درجة احلرارة 

املرتفعة , الرطوبة املنخفضة , والرياح .
• يجب عدم القيام بعملية االلصاق على اخلليط 

املنتهية مدته . ويجب اقتالع اخلليط من 
السطح .

• يجب استهالك اخلليط احملضر ضمن 5 ساعات .
• يجب القيام برمي اخلليط املنتهية مدة 

صالحيته أو الذي اصبح على شكل قشور .
• بعد عملية التطبيق يجب القيام بغسل االيدي 

واالالت املستخدمة باملاء .
 Arkim Arfix Plus ان البالط امللصق عبر مادة •

يجب جتنبه من متاسه من املاء على االقل ملدة 
24 ساعة .

• أما بالنسبة لعملية حشو الدرزات فيجب 
القيام بهذه العملية على اجلدران بعد 8 ساعات , 

وعلى االرضية بعد 1 يوم .

حتذيرات 

• يجب االنتباه على نسبة املاء / املسحوق من 
اخلليط . وعكس ذلك فإنه يكون سببا في 

التشققات , االنهيار , االنهدام وتواجد شوائب في 
السطح وتنخفض عملية املقاومة لديه .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق في الشروط 
اجلوية ذو درجات احلرارة املرتفعة , الرياح , واجلفاف 

, الضباب . نتيجة التطبيق والتنفيذ في درجات 
احلرارة املرتفعة تظهر االنهيارات , التشققات 

وسهولة التأكل للسطح .
• يجب االنتباه على شروط تخزين املنتج . يجب 

عدم احلفاظ على املنتج ضمن شروط جوية رطبة 
و ذو درجات حرارة مرتفعة .

• يجب عدم االستخدام في االحوال مثل التحجر 
في ضمن الكيس للمنتج .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على 
االسطح التي ال يوجد فيها منافذ أو في 

االسطح التي لم جتف بشكل كامل .
• أثناء القيام بعملية التطبيق يجب استخدام 

القفازات , النظارات واأللبسة الواقية . يجب 
القيام باجتناب متاس املواد باجللد والعيون . عند 

متاس املادة باجللد قوموا بغسلها باملاء .

شروط التخزين

• أثناء عملية التخزين يجب القيام وبعناية 
وضع أكياس الكرافت فوق بعضها البعض على 

ان يكون كحد أعلى 10 طبقات . يجب القيام 
بعملية التخزين في االماكن املغلقة وفي أماكن 
بعيدة عن أشعة الشمس املباشرة . يجب القيام 

بعملية تخزين االكياس بشكل أن ال تلمس 
االرضية , وان تكون محفوظة من الرطوبة . ان 
شروط التخزين الغير مناسبة , أو انتهاء مدة 

االستخدام تؤدي الى تغيير في جودة املنتج 
وفساده .

التعبئة والتغليف

• في أكياس كرافت 
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مركب سائل خلطة الصق مرن عالي الكفاءة ثنائي املركب  

) °C ومرتبطة برطوبة 50 %( اخلصائص الفنية    
املعلومات العامة

Arkim Arfix Set : مسحوق رمادي اللون . الشكل    
املركب ) ب ( : سائل ذو لون أبيض     

12) املسحوق والسائل ( شهر في محيط جاف ومختوم غير مفتوح العبوة مدة احلفاظ    
معلومات التطبيق

) C° 35+ ( – ) C° 5+ ( درجة حرارة التطبيق   
7 كغ سائل / 25 كغ مسحوق  نسبة اخلليط   

5 ساعات مدة زمن الوعاء   
8 ساعات في اجلدران – يوم 1 في االرضيات مدة البدء باالستخدام   

مقياس املشط وجدول االستهالك االستهالك    
معلومات االداء

≥ 0,5 mm    ) TS EN 1308 ( االنزالق
مقاومة اإللتصاق

≤N/mm² 0,5  بعد 20 دقيقة على االقل  ) TS EN 1346 (مدة االنتظار املفتوح
 2 N/mm²≥   ) TS EN 1348 ( السحب بالبدء
 2 N/mm²≥   ) TS EN 1348 ( بعد الغمس باملاء
 2 N/mm²≥  ) TS EN 1348 ( بعد الرفع مع احلرارة
 2 N/mm²≥ بعد حتويلها من السقيع واالنحالل   

) TS EN 1348 (
S2 5   - متدد mm≥    ) EN 12002 ( التمدد
) 80C°+ ( -) 40C°- ( مقاومة احلرارة   

تعريف 

• هو الصق مؤلف من مركبني ميتلك مدة عمل طويلة 
ويخفض من خاصية االنزالق , يتمدد بشكل كبير , ذو 

أداء عالي , واساس اسمنتي وأكرليكي .

Arkim Arfix Set : مركب مسحوق •
• مركب سائل : هي مادة مضافة ذو أساس بوليمير 

مستحلب ومطاطي .

أماكن االستخدام 

• يستخدم في عملية االلصاق بكل ثقة على االسطح 
مثل اخلرسانة , اللياسة , ترويبة اخلرسانة ملواد التغليف 
مثل السيراميك , الغرانيت , الرخام ولغاية ارتفاع 30 م 

في اجلبهات اخلارجية للبناء .

• يجب عدم استخدامه في إلصاق مواد التغليف أكثر 
من االبعاد 40 سم x 40 سم لغاية ارتفاع 30 م , و 60 

سم x 60 سم لغاية ارتفاع 15 م في اجلبهات اخلارجية .

• يتم استخدامه في إلصاق السيراميك على اللوحات 
اجلبسية وفي أنظمة التدفئة من االسفل .

• يستخدم في الصاق تغليف السيراميك على الغرانيت 
القدمي وعلى الرخام .

• يتم استخدامه في تطبيق والصاق السيراميك على 
االسطح صعبة االلصاق مثل الدهان .

• يستخدم في االماكن التي تكون فيها التغييرات 
احلرارية بشكل أني مثل , خزانات الهواء الباردة , منشأت 

التبريد , اجلبهات اخلارجية لالفران , وأنظمة التدفئة 
من االسفل .

• كما يتم استخدامه في االماكن مثل املتعرضة 
إلزدحام املشاة واحلموالت الثقيلة , مراكز التسوق , 

املشافي واملدارس .

اخلصائص

• حتتوي على اضافات كيميائية تزيد من أداء املنتج , 
عمله , وتزيد من مقاومته للتشققات .

• ميتلك قوة االلصاق العالي .
• مقاوم لتمددات السطح واملتكونة بسبب التغييرات 
. ) S2 احلرارية االنية وذلك بسبب خاصية التمدد ) درجة

• هي مادة مقاومة لكل أنواع الشروط االقليمية .
• ال يعمل أي انزالق في التطبيقات العمودية واالفقية .

• مدة عمله تكون طويلة وذلك يوفر بالوقت والعمل .
• سهل التحضير والتطبيق .

حتضير السطح 

• يجب القيام بتنظيف االسطح التي سوف يتم عليها 
تطبيق Arkim Arfix Set من الفضالت مثل الغبار , 

االوساخ , والدهون .

• يتم تصليح وتسوية السطح اخلرب قبل التطبيق عبر 
. Arkim Arrepair خليط التصليح املتكون من

• يجب ان تكون االسطح متينة وقد مت معاجلتها .
• اذا كانت االسطح التي سوف يتم عليها عملية 
التطبيق يوجد عليها فتحات عندئذ يتم تبليلها 

وترطيبها باملاء .

• يجب ان تكون االسطح التي سوف يتم عليها عملية 
التطبيق متينة وناقلة واضافة الى ذلك يجب االهتمام 

بامليزان العائد لها .

تعليمات التطبيق 

• يجب ان يكون الوعاء الذي سوف يتم حتضير اخلليط 
به نظيف كما يجب تنظيفه من الفضالت املتبقية من 

اخلليط السابق .

• يجب االنتباه على نظافة املاء واملواد املستعملة .
• يتم وضع 7 كغ من املركب ب على وعاء بالستيكي 

 Arkim Arfix نظيف . ومن ثم يتم اضافة 25 كغ من مادة
Set ببطئ على السائل ويتم ترجيح ألة خالط بدورات 
منخفضة لغاية احلصول على خليط متجانس . يجب 

القيام بعمل اخلليط عبر خالط ذو دورات منخفضة . 
يجب عدم القيام باضافة ماء الى السائل .

• بعد احلصول على خليط متجانس , يتم ترك اخلليط 
ملدة 10-5 دقائق لالستراحة . قبل البدء بعملية التنفيذ 

يتم حتريك اخلليط ملدة 2-1 دقيقة .

• في عملية التطبيق على اجلبهات اخلارجية يرجح نظام 
االلصاق املركب .

• من أجل احلصول على سطح الصق أفضل , من بعد 
مد اخلليط على السطح بالقسم املستوي للماليج 
عندئذ يجب القيام بتمشيط عبر ماليج مختارا ذو 

مسننات وفق ألبعاد البالط .

• يجب القيام بعملية إلصاق البالط على اخلليط املمتد 
على السطح خالل 30 دقيقة وذلك باستخدام مطرقة 

بالستيكية واستعمال القوة في االلصاق . باالماكن 
خفض هذه املدة في التطبيق ضمن الشروط الغير 

مناسبة للتطبيق مثل درجة احلرارة املرتفعة , الرطوبة 
املنخفضة , والرياح . يجب عدم القيام بعملية االلصاق 

على اخلليط املنتهية مدته . ويجب اقتالع اخلليط من 
السطح .

• يجب القيام بإلصاق مواد التغليف بأبعاد كبيرة 
بالشكل االفقي , وال يجب االنتقال الى الصف االخر 
قبل أخذ املقاومة للصف املبني . أثناء القيام بعملية 

التطبيق على اجلبهات التي ال توجد بها تفاصيل النوافذ 
يجب ترك درزات مبسافات  على كل 5-4 متر .

• يجب استهالك اخلليط احملضر ضمن 5 ساعات .
• يجب القيام برمي اخلليط املنتهية مدة صالحيته أو 

الذي اصبح على شكل قشور . 

• بعد عملية التطبيق يجب القيام بغسل االيدي واالالت 
املستخدمة باملاء . كما يجب تنظيف االسطح عبر 

قماش رطب .

• ان البالط امللصق عبر مادة Arkim Arfix Set يجب 
جتنبه من متاسه من املاء على االقل ملدة 24 ساعة .

أما بالنسبة لعملية حشو الدرزات فيجب القيام بهذه 
العملية على اجلدران بعد 8 ساعات , وعلى االرضية 

بعد 1 يوم .

حتذيرات 

• يجب االنتباه على نسبة املاء / املسحوق من اخلليط . 
وعكس ذلك فإنه يكون سببا في التشققات , االنهيار , 
االنهدام وتواجد شوائب في السطح وتنخفض عملية 

املقاومة لديه .

• يجب عدم اضافة أي مواد عدا املركب السائل للخليط 
املسحوق .

• يجب االنتباه على شروط تخزين املنتج . يجب عدم 
احلفاظ على املنتج ضمن شروط جوية رطبة و ذو درجات 

حرارة مرتفعة .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على االسطح التي 
ال حتوي منافذ .

• يجب عدم القيام بعملية التطبيق على االسطح 
التي ال يوجد فيها منافذ أو في االسطح التي لم جتف 

بشكل كامل .

• أثناء القيام بعملية التطبيق يجب استخدام القفازات 
, النظارات واأللبسة الواقية . يجب القيام باجتناب 

متاس املواد باجللد والعيون . عند متاس املادة باجللد قوموا 
بغسلها باملاء . ومن ثم قوموا مبراجعة الطبيب , 

احفظوها بعيدة عن متناول االطفال . ال قوموا بابتالعها 
, وال تقوموا باستخدام العبوات الفارغة بهدف تخزين 

ماء الشرب .

شروط التخزين 

• املركب املسحوق : أثناء عملية التخزين يجب القيام 
وبعناية وضع أكياس الكرافت فوق بعضها البعض 
على ان يكون كحد أعلى 10 طبقات . يجب القيام 

بعملية التخزين في االماكن املغلقة وفي أماكن بعيدة 
عن أشعة الشمس املباشرة . يجب القيام بعملية 

تخزين االكياس بشكل أن ال تلمس االرضية , وان تكون 
محفوظة من الرطوبة . 

• باالمكان تخزينه مبدة 12 شهرا في درجة حرارة ما بني 
+C 5° الى +C 35° وفي وعاء مغلق وفي مكان جاف وبارد . 
يجب حماية املنتج من الشمس ومن السقيع .ان شروط 
التخزين الغير مناسبة , أو انتهاء مدة االستخدام تؤدي 

الى تغيير في جودة املنتج وفساده . 

التعبئة والتغليف

• املركب املسحوق )Arkim Arfix Set ( : في أكياس 
كرافت 25 كغ .

• املركب السائل )ب( : بيدون بال
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2 خلطة الصقة للسيراميك و الفاينس ذات أساس إسمنتي  

 التعريف
• ذو اساس اسمنتي ، خلطة حتتوي على مواد 

كيميائية اضافية تزيد من مواد احلشوة البينية 
ذات قياسات احلبيبات اخلاصة  كما تزيد ايضا ً من 
خصائص املنتج تستخدم في إلصاق السيراميك 

و بالط الفاينس و ما شابه من مواد التلبيس.

مجاالت االستخدام

• يستخدم في الصاق معدات التلبيس صغيرة 
و متوسطة احلجم من الفايانس في اجلدران 

واالرضيات في االماكن الداخلية واخلارجية من 
الباطون و القصرة و الشب. وبالط الفاينس في 

تلك اجلدران و االرضيات و االحجار الطبيعية 
و موزايك الزجاج و رخام الترافانتني و البالط 

املستخدم الغراض الديكور كما تستخدم في 
املطابخ و احلمامات و غيرها من االماكن املبللة
• و ميكن استخدامها من اجل الصاق الفاينس 
على الفاينس و السيراميك على السيراميك 

أيضا ً

 اخلصائص
• حتتوي على مواد كيميائية تزيد من أداء املنتج 

و القدرة على شغله و تزيد ايضا من مقاومة 
التصاقه.

• سهلة اإلعداد و التطبيق في نفس الوقت. 
• تتمتع بخاصية كونها مضادة للبكتيريا، ال 

تسمح بتواجد الفطر و البكتيريا و العفن. 
• تستخدم في االسطح األفقية و العمودية. 

• مقاومة ملواد التنظيف
• مقاومة للضربات و اإلهتزاز. 

• فترة العمل بها طويلة لذلك فهي تؤمن التوفير 

بالوقت و اجلهد. 
• ال تنقط و ال تترهل. مناسبة لتلبيس 

السيراميك من االعلى لالسفل. 

 إعداد السطح
• يجب تنظيف االسطح التي سيتم تطبيق 

خلطة إلصاق سيراميك و بالط فايانس أركيم 
عليها من الغبار و االوساخ و الزيوت و غيرها من 

املواد التي قد متنع االلتصاق.
• يجب تعديل السطح الذي سيتم تطبيق 

خلطة إلصاق سيراميك و بالط فايانس أركيم 
عليه بإستخدام خلطة اركيم الرقيقة للتعمير 
املضافة اليها االلياف و ذلك في حال وجود خراب 

 على السطح
• يجب االنتباه الى كون السطح قد متت معاجلته 

و لكونه سليما. 
• اذا كان السطح الذي ستتم عليه عمليه 

التطبيق يحتوي على الكثير من املساما فيجب 
القيام بترطيبه قبل التطبيق.

• يجب اإلنتباه الى كون السطح الذي سيتم 
التطبيق عليه قوي و ذو قردة على احلمل كما 

يجب ان يكون مستويا ً. 

تعليمات التطبيق

• يجب إعداد اخللطة في وعاء نظيف و خال من 
بواقي مخلفات اخللطة السابقة. 

• يجب االنتباه الى نظافة املاء و املواد األخرى 
املستخدمة في اخللطة. 

• يجب إعداد اخللطة بنسبة 7.5-7 لترات من 
املاء ملقدار 25 كغمم من قصرة اإللصاق أركيم 

بوليسترمي.

• يوضع املاء في الوعاء و من ثم يضاف اليه 
املسحوق بشكل بطيئ و تتم عملية اخللط الى 

حني احلصول على خليط متجانس. 
• لضمان وصول اخلليط الى شكل خليط 

متجانس يستخدم خالط ذو سرعة منخفضة 
في الدوران. 

• بعد احلصول على خليط متجانس يترك اخلليط 
ملدة 10-5 دقائق ليرتاح لضمان نضجه و من ثم 
يجب اعادة خلطه مرة اخرى قبل االستخدام بـ 

2-1 دقيقة مرة اخرى. 
• بعد وصول اخلليط الى مرحلة التجانس ال يجب 
بأي شكل من األشكال اضافة املسحوق او املاء او 

أي مادة اخرى الى اخلليط. 
• للحصول على سطح افل من اجل عمليه 
االلصاق، يتم اوال نشر اخللطة على السطح 

باستخدام اجلزء املستوي من املسطرين و من 
ثم يتم متشيطه باستخدام اجلزء املستنن من 
املسطرين املناسب الذي يتم اختياره بحسب 

قياسات البالط )أنظر الى قياسات املشط و 
جدول االستهالك(. 

• يتم الصاق البالط على اخللطة املمشطة 
خالل مدة 20 دقيقة و يتم تطبيق الضغط 

عليها بإستخدام مسطرين بالستيكي، عند 
تطبيق هذه العملية في ظل ظروف االجواء 

احلارة و االجواء املنخفضة الرطوبة و في االجواء 
العاصفة و في وجود الرياح فان هذه الفترة 

الزمنية ميكن ان تقل. 
• ال يجب القيام بعملية االلصاق على اخللطات 

املنتهية فترة جفافها و يجب القيام بكشط 

 اخللطة عن السطح
• يجب القيام باستخدام اخللطة املعدة خالل 5 

ساعات من اعداده.
• يجب التخلص من القصرات املنتهية مدة 

صالحيتها او املنتفخة برميها. 
• بعد االستخدام يجب غسل االيدي و االدوات 

املستخدم في االعداد و التطبيق بكمية وفيرة 
من املاء. 

• البالط امللص بإستخدام خلطة إلصاق 
سيراميك و بالط فايانس أركيم يجب جتنب 

مالمسته للماء ملدة 24 ساعة من عملية 
التطبيق. 

• عملية ملئ الفراغات البينية يتم تطبيقها 
بعد 8 ساعات في اجلدران و بعد يوم واحد في 

األرضيات.

حتذيرات

• يجب االنتباه الى نسبة املاء/ املسحوق في 
اخلليط، و اال فان االختالف في نسبة املاء و 

املسحوق في اخلليط قد يستبب في تساقط 
القصرة و انخفاض املقاومة. 

• ال يجب القيام بعلمية التطبيق في االجواء 
احلارة جدا و في االجواء العاصفة و في حال 

وجود الرياح. التطبيق التي تتم في درجات احلرارة 
العالية تكون عرضة للترهالت و تقل مقاومتها. 
• يجب االنتباه ايضا ً الى شروط حفظ و تخزين 

املنتجات. ال يجب االحتفاظ باملنتجات في أوساط 
رطبة و في االوساط احلارة جدا. 

• في حال حدوث حتجرات و تصالبات داخل العبوة 
ال يجب استخدام هذه املواد على االطالق. 

• عند اضافة االسمنت الى اخلليط ال يجب 
استنشاقه و ال يجب مالمسته للجلد او العينني 

و في حال مالمسته للجلد او العينني يجب 
غسله جيدا ً بكمية وفيرة من املاء. يجب االلتزام 

بارتداء القفازات و االقنعة و مالبس العمل اثناء 
االستخدام. 

 شروط التخزين
• في شروط التخزين يجب االنتباه الى وضع 

10 طبقات من اكياس كرفت كحد اقصى فوق 
بعضها البعض اثناء التخزين. يجب ان تتم 

عملية التخزين في االوساط املغلقة و بعيدا 
عن اشعة الشمس املباشرة. ال يجب ان تالمس 
األكياس االرضية. يجب ان تتم عملية التخزين 

بعيدا عن الرطوبة. املنتجات التي ال يتم تخزينها 
في ظروف التخزين املناسبة او التي تتجاوز فترة 

صالحية استخدامها تفقد مواصفاتها. 

العبوة  

• 25 كغمم كيس كرفت

)23 درجة مئوية و %50 رطوبة نسبية(  املوصفات التقنية   
املعلومات العامة 

مسحوق رمادي و أبيض اللون  املظهر    
12 شهر في العبوات املغلقة و في االوساط اجلافة عمره على الرف    

معلومات التطبيق 
)+5 درجة مئوية( – )+35 درجة مئوية(  درجة حرارة التطبيق   

7.5-7 لتر ماء/ 25 كغمم مسحوق نسبة اخلليط   
5 ساعات عمره في الوعاء   

8 ساعات على اجلدار- يوم 1 في االرضيات مدة اجلفاف    
أنظر الى قياسات املشط و جدول االستهالك اإلستهالك     

معلومات اإلداء 
أكثر أو ما يعادل 0.5 مم    )TS EN 1308( امليالن

مقاومة اإللتصاق 
بعد 20 دقيقة على االقل  ≤ 0.5 ن/ مم²  )TS EN 1346( مدة اإلنتظار مفتوحة -

أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ مم²   )TS EN 1348( السحب اإلبتدائي -
أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ مم²  )TS EN 1348( بعد التغطيس في املاء -
أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ مم²  )TS EN 1348( بعد ترطيبها باحلرارة -
أكثر أو ما يعادل 0.5 ن/ مم² - بعد تقلبات التجمد - االنحالل  

 )TS EN 1348(
)-30 درجة مئوية( – )+80 درجة مئوية( 09مقاومة احلرارة    
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مواد الصقة

مواد الصقة

العزل املائي

إضافة  اخللطة 

إعداد  السطح

السيليكون  و الرغوة 

مجموعة   القصرة 

أنظمة  عزل أرثيم 

مجموعة جبس أركيم

مواد خام
جدول إستهالك الباطون اجلاهز و الفاينس 

لوحة ألوان حشوة الدرز 

رقيقة
لوحة  ألوان  أرديكوكلر

أنظمة  العزل  احلراري
لوحة  العزل  احلراري

 مركبات  النظام 
تطبيق

جبس أراجلي الساتني للتلميع
جبس أراجلي للورق املقوى

جبس أراجلي الستخدام القصرة باملاكينة
جبس أراجلي اجلبسي الذي يحتوي على البرليت

ARKİM بروفيل زوايا اللياسة اجلبسي

البيراليت

الكالسيت

سميكة



في عام 2010 قامت شركة ارسالنلي املساهمة بتوسيع انواع منتجاتها و رفع عددها الى ثالثة 
اضعاف عددها في العام السابق و باتت تنتج انواع متعددة من املنتجات التي اضيفت الى منتجاتها 
السابقة. بفضل الفعاليات املتعلقة بالبحث و التطوير و الـ “Know-How” التي قامت بها شركة 
ارسالنلي املساهمة في كيميائيات البناء فقد بات الشركة صاحبة قول ليس فقط مجاالت االنتاج و 
حسب بل في مجال دراسات البحث و التطوير ايضا في هذا القطاع. حتى نتمكن من ان نكون العبا ً 
عامليا في هذا القطاع في نفس الوقنت فقد عملت شركتنا على القيام بدراسات من اجل التصنيع و 
االنتاج في بعض الدول لتأمني التمركز في موقع افضل في االسواق العاملية. قامت شركة ارسالنلي 
باكتساب  بدأ  الذي  احلراري  العزل  مبجال  يتعلق  فيما  هامة  خطوة  بخطو   2010 عام  في  املساهمة 
اهمية خاصة في دولتنا و العالم و عملت الشركة على تأسيس عالمتها التجارية “أرثيم” في هذا 
القطاع. من خالل العالمة التجارية “أرثيم تقوم الشركة بتقدمي احللول املتكاملة للعمالء فيما يتعلق 
بامور العزل احلراري عاملني من خالل ذلك على تقدمي اجلودة و تطبيقها في كل مرحلة من مراحل ذلك.  
من بني االهداف الهامة االخرى لـ شركة ارسالنلي املساهمة توعية الشعب باهمية العزل احلراري 
لتقليص مدى ارتباط دولتنا باخلارج فيما يتعلق مبوضوع الطاقة و العمل على التوفير و االقتصاد في 
وقت  في  اكبر  بسرعة  احلركة  الضروري  من  انه  الى  باالضافة  كبيرة  بسرعة  يتقدم  الوقت  الطاقة. 
بات فيه عدم التقدم رجوعا ً الى اخللف. هنا اريد التذكير مبقولة أعجبت بها “نحن نعيش في عصر 
العجائب، لقد بات العالم قرية صغير وباتت األحاد ألفاً ” نعم ففي السابق كانت العقود هامة و اليوم 
باتت السنوات و حتى السنة الواحدة على درجة كبيرة من االهمية. نسعى خلدمة العمالء  أنطالقا ً 

من وعينا لهذه احلقيقة.

بات عام 2011 يبهر ابصارنا من اآلن. 

Veysi Akın KOLOĞLU / رئيس مجلس االدارة

في عام 2005 قمنا كشركة ارسالنلي املساهمة لالنشآت بانتاج اجلبس بإسم العالمة التجارية »ارالتشي« مستفيدين من خبرتنا الطويلة على مدى 
100 عام في قطاعات االنشآت و التعدين و الصناعة و االنتاج.  شركة ارسالنلي املساهمة بدات في عام 2007 باالضافة الى صناعة اجلبس بصناعة مواد 

كيميائيات البناء من العالمة التجارية »أركيم«. رسمت شركة ارسالنلي املساهمة لنفسها طريقا لتكون ريادية في قطاعها و عملت من أجل ذلك على 
التوسع في مجال كيميائيات البناء. نتيجة دراسات البحث و التطوير و اعمال البنية التحتية التي قامت بها شركة ارسالنلي املساهمة داخل بنيتها في عام 
2009-2008 خطت الشركة خطوات هامة من أجل الوصول الى االهداف التي رسمتها لنفسها. قامت الشركة نتيجة اعمال اعادة التنظيم و اعادة التركيبة 
من جديد في داخل الشركة على توسعة قسم كيميائيات البناء, ناجحة من خالل ذلك في توصيل اسمها الى القطاع داخل و خارج البالد كعالمة جتارية في 
هذا اجملال و إتخذت الشركة قرارات هامة في موضوع العالمة التجارية اخلاصة بهذا االمر. و على وجه اخلصوص فقد جنحت الشركة باسماع صوتها في قطاع 

كيميائيات البناء على وجه اخلصوص من خالل العالمة التجارية “اركيم” و جنحت ايضا في الوصول الى املراتب العليا في هذا القطاع. نتيجة عمليات اعادة 
التنظيم التي قامت اركيم بها خالل هذه املرحلة فقد قامت بتجديد تصاميم العبوات جميعها و عملت على تغيير و جتديد وجهها املؤسساتي لتطل على 

العمالء بوجهها اجلديد في عام 2010. 

ARSLAnLI A.Ş.

املشرف أصالن مبعرفته وجتربته و الذي انضم إلينا في عام 
2009 هو بجانب املشرفني واملستهلكني .

ان املنتجات اجلبسية التي اثبتت نفسها بجودتها عي عالمتنا 
املسجلة التي نقدمها للمستهلك .

عالمة الطاقة و والديناميكية في كيماويات البنى املؤسسة في 
عام 2007 .

عالمة العازل احلراري التي قمنا بتكوينها في عام 2010 .
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شركة أرسالنلي املساهمة هي شراكة انشاءات كولني
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التجديد من أجل احلياة
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