
 

 

 

 

 

Pure - Bore 
   

   

   

   
بوليمر مركب كيميائي يستخدم  لحصوتوع ىحتا لتائر طبتر  وياتي للابتر لحخصحتر  لا تو    Pure-Bore الوصف

لهو منالب لاللخدم   في  لاميتم متا  لمو لتل  لختي هو أثتا  انتار  لصبترث يتتوا اوتاد ىتالي للتم   ىحتا 

ية  لمقستمة لطوقتاد  طيتم يمنته فيثتا  ،ماهتة  لفتي إز لة  لوقايا في  نو ع  لخربة  لطينية  ل  لخربتة  لوتدر

 نو ع  لخربة  لمسامية ذ د  لقم    لاالية ىحا نباذ  لسو ئر )كالرمر ل لصوتا لييرهتاح طيتم يتتوا  وقتة 

 مصتمة همنه نباذ  لسو ئرث 

همتا  كما يمتا  لخدم مه كماد  إضافية لحطيا  لصر    لرفه لم هه فتي  نتو ع  لخربتة  لوتاوة ًاأتةل  ل ،

 هص يرهث

 

 لائر طبر لابر لحخصحر  لا و ث  الخصائص

 ذل فاىحية كوير  في ظرلف  لخربة  لداأةث 

 له لزلأة ىالية ل ماا نظافة فائقة لحصبر ث 

 طم مرهبه لحمرلنة للو  لحجر لقم   لووى لولل لنقر  لوقاياث 

 ر ثفي  ألماكا ذ د  لخربة يير  لمخمالتة يتوا د أة ىالية ما  لثواد لحصب 

 يمنه  لرمر ل لصوا ل لودو ث 

 يصم ما  ألضر    لخي هحصق بالختويناد  أل ضيةث 

 يقحر ما هتاليل  ،نخاجث 

 يمتا هنظيبه بالخدم   آالد فور  لرمر  لااديةث 

 

 يير لا ث  المميزات

 يمخاز بسثولة لفاىحية  لخص ير لو رل بالمار  لاذب  ل  لمالحث 

 اابت  انار  لصبرث 

 يمتا إىاد  همليرهث 

  كجم ما  3هتوا لتمPure – Bore  كجم ما  لطمتي  لصتر     06نبس  لحزلأة  لخي هنخج ىا

 كجم ما  لطمي  لصر    ذل  ىحا أود ث 52 لمسخدم  في  لثنملة  لممنية   ل هنخج ىا 

 لابر لحخصحر  لا و   لطوياي )لرفه ىمحية  لخصحر  لا و  يمتا إضافة ماد  مو زنةحث 

 تا  لخدحص منه كيميائيال بإضافة هيووكحو يم  لتالسيو ثيم 

  لخدحص ما  لطتيا  اللخوتاد ل لبوتر  لوقايتا  هترن  لمنتخج يخصحتر ى تويال  ل لتم بتالخدحص منته 

كيميائيال بالخدم   هيووكحو يم  لتالسيو ث لبام فور  لوقايتا يمتنتا  لتخدحص متا  لوتو    لستائحة 

 لورف  بينما هوقا  لوقايا شوه أافةثمنه ىا  ريق مر كز ماالجة مياه  

 

ذ د لم   منالتوةث  لتخمر فتي  لدحتط  Venturiي اف بوطر لبوو   مخسالية بالخدم   مالو   ما نوع  التحضير

 بوو   يير كامحةث Pure – Boreل لخقحيب طخا يذلب 

 

  الكمية

  لودريةح –هتويناد  لخربة  لوحوة ) لطينية 
  لصواح –ة ) لرمر هتويناد  لخربة يير  لوحو

 3كجم / م

 كجم 4 – 5

 كجم 7 – 3

 

التحللللل اليضلللوج لم لللت  

Pure – Bore 

 

 كجم 3 – 1 %ح02هيووكحو يم  لتالسيو  ) لنشط بخركيز 

 كجم 2 كياس باللخيتية لاة  اليبوة

 


