
 

 

 

 

 703طيبة تايل 

غراء عالى الجودة  للصق السيراميك والبورسلين ذو أساس أسمنتى معالج بالبوليمرالمضاعف. مصنع ليطابق مواصفات 
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 الوصف 

هو غراء أسمنتى فائق الجودة معالج بالبوليمرالمضاعف للصق الرخام والموازيك والبورسلين على  703طيبة تايل 

 األسطح األسمنتية المستوية . يخرج فى شكل بودر يضاف اليه الماء فقط عند التشغيل بالموقع .

او سميكة حسب مدى استواء السطح المراد اللصق علية .ويعتبر مثالى للصق يمكن تطبيقة بطبقة رقيقة  703طيبة تايل 

على الحوائط واألرضيات خاصة فى االماكن الرطبة مثل الحمامات والمطابخ فى المبانى الخاصة والعامة  وأيضا 

 األماكن المغمورة بالماء مثل حمامات السباحة.

طيبة تايل مناسب للصق الرخام والبورسلين والموازيك على جميع األسطح األسمنتية ) الخرسانة ، المحارة ، الطوب 

 األسمنتى ، البلوك الجبسى ،البالط و السيراميك القديم( 

 المكونات

لسيوم صنع من خامات مختارة بعناية  وهى عبارة عن الرمل األبيض الزجاجى وكربونات الكا 703طيبة تايل 

واألسمنت وإضافات كيماوية خاصة لزيادة معدالت التشغيل وقوة الشد ومقاومة الرطوبة ليتوافق المنتج مع الظروف 
 المناخية المختلفة .

 الخواص

 . ذو قوة التصاق وشد عالية لذا فهو مثالى فى تركيب الرخام للحوائط واألرضيات 

   والتقليب الجيد بالموقع .سهل اإلستخدام . يتطلب فقط إضافة الماء النظيف 

 . اختيرت المواد الخام طبقا لمعايير جودة فائقة 

 .تم خلط مكوناتة بحيث تصل الى اعلى درجة من التجانس لضمان إمتزاج اإلضافات الخاصة بكل المكونات 

 . مثالى فى تحمل درجات الحرارة والرطوبة 

 . مناسب لجميع األسطح األسمنتية 

  لى فى تركيب الرخام سيراميك األحواض وحمامات السباحة لما له من قدرة فائقة فى مثا 703يعتبر طيبة تايل

 تحمل الرطوبة .

 المواصفات الفنية 

 اسمنت بورتالندى ، رمل زجاجى ،كربونات كاليسوم ، بعد اإلضافات الخاصة المكونات

 متاح باللون األبيض والرمادى اللون

 مم 10 – 2من  سمك التطبيق

 كجم / اللتر 1.5 الكثافة

 درجة مئوية 25دقيقة تقريبا فى درجة حرارة  30 وقت التشغيل

 درجة مئوية 25ساعتين فى درجة حرارة  زمن الجفاف المبدئى

 ساعة 24 الجفاف النهائى

 كجم 25 العبوة

 2كجم / م   5  -3من    معدل الفرد

 كجم 25% من الماء / عبوة 25 ± 5.25يضاف  معدل الخلط

 



 

 

 

 

 إعداد السطح 

يتطلب أن يكون سطح التطبيق جاف تماما ) متروك لمدة اسبوعين بعد التنفيذ ( لضمان الجفاف الداخلى وخروج األمالح 

 المحتمل وجودها .

 يتم رش السطح بالماء إلزالة أى أتربة عالقة وزيادة زمن التشغيل خاصة فى األجواء الحارة .

 ضمان استواء البالط .يراعى ان يكون السطح مستوى تماما ل

 يجب أن يكون السطح خالى من األتربة والزيوت والشحوم والبقايا الجبسية .وكذا بالنسبة للبالط المراد لصقة .

 تعليمات التشغيل

  يجب خلط  محتوى العبوة جيداً بالماء النظيف وفى اناء مناسب ويراعى التقليب الجيد لضمان امتزاج وتفاعل

 الخاصة الموجوة بالمنتج . يفضل استخدام الدرل ) الشنيور اليدوى ( .اإلضافات الكيماوية 

 .الكميات الصغيرة يمكن خلطها بالمسطرين او اى اداه اخرى مع التقليب المستمر 

  لتر ماء نظيف بارد فى اناء عميق مناسب لحجم العبوة . ثم يضاف محتوى العبوة تدريجيا مع  5.25يتم اضافة

 دقائق . 10 التقليب المستمر لمدة

  مباشرة بعد اإلنتهاء من التقليب وتمام تجانس المادة بفردها على السطح بواسطة اداة  703يبدا تطبيق طيبة تايل

مم تقريبا . وفى كل االحوال  ال يجب فرد  5خاصة بلصق السيراميك حيث تفرد المادة فى شكل خطوط بإرتفاع 

 اثناء التشغيل . اكثر من متر واحد مربع لضمان عدم جفاف المادة

 . يتم تركيب الرخام على المادة مع الضغط لتفريع الهواء واستواء السطح 

  فى حالة صعوبة فرد المادة ال يتم اضافة الماء ولكن يتم تقليب المادة واستعمالها مباشرة 

 . بعد اإلنتهاء من التركيب يتم إزالة البقايا بواسطة اسفنجة منداة بالماء 

  الفواصل بالمادة المخصصة لها .ثم يتم حشو  

 مالحظات هامة

  فوق شروخ متحركة  703ال يجب تطبيق طيبة تايل 

 . يجب استخدام الماء البارد فى خلط المادة لزيادة معدل التشغيل 

  مم . 2يفضل استخدام الفواصل البالستيكية لضبط عراميس الرخام .واال تقل مسافة العرموس عن 

 الصالحية 

 شهر من تاريخ اإلنتاج بشرط التخزين الجيد ) مكان جاف ومغطى ( . 12ة لمدة المادة صالح

 الصحة والسالمة 

 يجب استخدام قفازات ونظارة واقية اثناء التشغيل وفى حالة مالمسة المادة للعين يجب غسلها فورا بالماء النظيف . 

 

اعاة شروط التطبيق الجيد وخبرة القائم بالتطبيق جميع البيانات الموجود ومعدالت الستهالك والنتائج مرتبطة بمر **

 . فى حالة عدم اإللمام الجيد بطريقة تطبيق المادة يجب استشارة قسم الدعم الفنى بالشركة 

 


