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Description 
& 

Advantages

NEOFIL F7 TILE ADHESIVE

NEOFIL F7 is a ready mix cement based tile
adhesive. It is composed of grey or white colour
powder and does not contain fiber, asbestos 
or any other harmful components.

- High bond strength
- Water resistant
- Economical
- Eco-friendly
- Tropical grade
- Formulated to suit Middle East conditions

-الصق فعال و محسن للبالط.
-مقاوم للماء بشكل جيًد.

-صديق للبيئة.    - إقتصادي .
-مالئم ألجواء الشرق األوسط.

المواصفات
الصق F7 هو الصق اسمنتي للبالط عالي الجودة  معدل بمادة
  البوليمر،  يتم تعبئته في أكياس بوزن 50 كيلو باللون الرمادي 
           واألبيض، ويتميز هذا المنتج بأنه مقاوم للماء وال يحتوي

                على األلياف واألسبستوس والمكونات الضارة األخرى.
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المواصفات
و المميزات 

المواصفات
الصق F7 هو الصق اسمنتي للبالط عالي الجودة  معدل بمادة
  البوليمر،  يتم تعبئته في أكياس بوزن 50 كيلو باللون الرمادي 
           واألبيض، ويتميز هذا المنتج بأنه مقاوم للماء وال يحتوي

                على األلياف واألسبستوس والمكونات الضارة األخرى.



،ً 
ً
يستخدم الصق NEOFIL F7 لتثبيت البالط داخليا

       وهو مناسب لالستخدام في األغراض التالية:

                        -المطابخ            
                        -الحمامات       

                        -  الغرف العادية
                                           

Instructions
for use

Instructions for Use

NEOFIL F7 is used for permanent fixing of ceramic
tiles for internal applications.

It may be suitable for use in :
- Kitchens
- Bathrooms
- Regular Rooms

 قواعد
اإلستخدام
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Instructions for Use

SURFACE PREPARATION
All surfaces should be sound, clean & uncontaminated.
This preparation should leave an exposed concrete
surface free from dust, loose particles, deletrious
matter, oil, grease, chemical films & other 
contaminant.

Instructions
for use

-يجب أن تكون جميع األسطح سليمة ونظيفة.
-يتم اضافة -10 10.5 لتر من الماء لكل كيس وزن 50 كيلو، 
 بالخالط الكهربائي بسرعة بطيئة 

ً
      ويتم خلطه ميكانيكيا

            لمدة 4-3 دقائق، وباإلمكان خلطه بالطريقة اليدوية،
                     إال الطريقة الميكانيكية هي األفضل للحصول 

                             على خلطة متجانسة بشكل كامل.
                                        - يترك الخليط لمدة 4-3 دقائق

                                                           ثم يتم البدء بتطبيقه.

تعليمات
اإلستخدام 

 و طريقة الخلط 



SURFACE PREPARATION
All surfaces should be sound, clean & uncontaminated.
This preparation should leave an exposed concrete
surface free from dust, loose particles, deletrious
matter, oil, grease, chemical films & other 
contaminant.
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Finishing
 , Cleaning

& Technical
 Data

Finishing
Remove excess adhesive with a 
damp cloth before it dries. Joints 
grouting between tiles may be  
commenced after 10 hours of tiling 
for walls and 24 hours for floors.

Cleaning
Tools and equipment should be 
cleaned with water immediately 
after use. Hardened materials 
should be mechanically removed.

Storage, 
Health

 & Safety



Storage

Store in dry covered place in the original closed bags and shelf life
 is 12 months if stored as recommended.

Health & Safety

Storage, 
Health

 & Safety

F7 can be harmful to skin as it contains cement
powders which may releases alkalis when
mixed with water.
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