
Kelin Epoxy بالط Intile aducive ،هو منتج جديد تم ترقيته بعد البشرة البالط البالط البولية الملونة من الناحية الملونة
فإنه ال يحتفظ فقط بملمس برصاص البالط البالط المذهل الملون بالماء، وتحديث أداء المنتج، ولكن أيضا يجعل البناء أسهل
وأكثر مالءمة. نسيج ناعم، يظهر إلى حد كبير أسلوبك الزخرفية الفاخرة المنخفضة. أصناف األلوان، وجعل مكان الديكور
تدع منتجك أكثر مقاومة للماء، ومقاومة لالهتراء، والدليل Epoxy Course الصديقة للبيئة SubBase الخاص بك تألق. دورة
على الرطوبة. الرمل الطبيعي المكلس في درجة حرارة عالية يجعل اللون أكثر طبيعية وجميلة وال يتالشى أبدا. أيضا، فهي
مشرقة مثل الخزف بعد الشيح دون اصفرار أو إلهية. باإلضافة إلى ذلك، يبدو السطح المشترك مناسبا تماما للبالط
 .السيراميك، تماما مثل الطبيعة نفسها

المكون الرئيسي راتنج االيبوكسي، مسحوق األلوان الراقية
دور ملء وتجميل فجوة البالط
مدة الصالحية األسهم في مكان بارد وجاف عند 0-37 ℃ لمدة 12 شهرا
الوزن الصافي مل 450
التعبئة مجموعات / الكرتون 30

يمكن استخدام المنتج بشكل أفضل في مفاصل بالط السيراميك والحجر والزجاج أو بالط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق
في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وهلم جرا. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لجعل األداء األفضل، ومن خالل
Kelin China .التوجيه الصيني للعلوم مراقبة الجودة االستراتيجي لجودة مراقبة الجودة، لجعل منتجات الجودة مستقرة
Epoxy Tile Grous الموردين لتزويدك منتجات ذات جودة عالية.

.أصناف من األلوان الختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



 عملية بناء موجزة

تنظيف البالط و
.احتفظ يجف

البولندية مع الشمع البالط
.يستثني البالط المزجج

 فتح ومشاهدة، كالهما
الجانبين تستطيع مقذوف
.وفى الوقت نفسه

المسمار على فوهة،
.وضع على بندقية الجص

يميل قطع الجزء العلوي من
.ال فوهة في 45 درجة



.cmضغط 80-60
 طويل الجص في
forepart.

ضغط بالتساوي خارج
tile وكيل على طول
.الفارق

 اضغط على الجص
الغراء المهنية - الصحافة
.أدوات

ال تلمس في 5-4
 ساعات وإزالة
.الجص الزائد ومن بعد

 الحفاظ على البالط جاف في
.24 ساعة

أداة الضغط المشترك المهنية

ميزة الشركة



نظرة عامة على المصنع

خط كريم آلة آلة اختبار خط إنتاج الخلط إيداع التبريد

ملء خط آلة آلة الأفلام المغلفة المواد الحقيقية الأسهم المخزون

شهادة




