
Kelin Polyurea Tile Grous ،هو منتج سيطر جديد. بسبب مقاومة البولي أولي، مقاومة التآكل الممتازة، مقاومة التآكل
المقاومة الصفراء، مقاومة درجات الحرارة العالية وغيرها من األداء المتفوق، يتم استخدامه على نطاق واسع في الصناعة
العسكرية، صناعة الفضاء والسفن. باإلضافة إلى ذلك، فإنه يتصاعد بسرعة، والبناء والحافة النظيفة في نفس اليوم، وتوفير
تكاليف الوقت والعمالة. واألهم من ذلك، يمكن بناءه في سطح فرعي مبلل، مما يحل إلى حد كبير المشكلة التي ال يمكن
بناءها بسبب المناخ وأسباب أخرى. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لتحقيق أداء أفضل، ومن خالل التوجيه الصيني
 .للعلوم مراقبة الجودة اإلستراتيجية، لجعل المنتجات "جودة مستقرة

المكون الرئيسي Polyurrea، مسحوق األلوان الراقية
وظيفة ملء وتجميل فجوة البالط
مدة الصالحية األسهم في مكان بارد وجاف عند 0-37 ℃ لمدة 8 أشهر
الوزن الصافي مل 450
التعبئة مجموعات / الكرتون 30

منتجنا هو المنتج األساسي تماما تماما، يمكن استخدامه بشكل أفضل في مفاصل بالط السيراميك والحجر والزجاج أو بالط
الفسيفساء على الحائط أو الدقيق الداخلي والخارجي. لديها خصائصها الخاصة: دليل على الرطوبة الدائم، أكثر بيئيا، عالج
سريع، وحفظ المخاض وال تلطيخ أبدا، وهو أكبر ميزة لها. مرحبا بكم في االتصال كيلين عامل الخياطة تاجر الجملة
.لمزيد من التفاصيل

.أصناف من األلوان الختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة

https://ae.tilegroutmanufacturer.com/product/waterborne-epoxy-adhesive-metal-gray.html


توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



عملية بناء موجزة

تنظيف البلاط والحفاظ
.عليها جافة

البولندية مع شمع
البلاط باستثناء البلاط
.المزجج

فتح ومشاهدة، يمكن كلا
الجانبين مقذوف في
.الوقت نفسه

المسمار على فوهة، وضعت
.على بندقية الجص

يميل قطع الجزء العلوي
.من فوهة في 45 درجة



طويل cmضغط من 80-60
.Forepart الجص في

ضغط بالتساوي وكيل
.البلاط على طول الفجوة

مع أدوات Grous اضغط على
.الصحافة المهنية

لا تلمس في 2-4 ساعات
وإزالة الجص الزائد بعد
.ذلك

الحفاظ على البلاط يجف
.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 األفالم المغلفة المواد الحقيقية األسهم مخزون

شهادة




