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یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
التنظیف:

1.50±0.2  كجم/لتر
1.8 - 1.9 نیوتن /مم²

االستطالھ

•

•
•

التطبیق:•

الخلط: 

•

••

•

بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف  المونة  
تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن 

معدل اإلستھالك النظري : 3 م2 / كجم/ للوجھ 
الواحد لسمك بعد الجفاف 200 میكرون.

  عدد اوجھ الدھان (3-2)
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 AC - بروكوت
دھان ایملشن (بالستیك) ذا اساس اكریلیك  مقاوم للكربنھ خارجى وداخلى 

دھان ایملشن (بالستیك) ذا اساس اكریلیك فائق الجودة 
خارجى وداخلى قابل للغسیل ومقاوم  للعوامل الجویة 

ذا ملمس ناعم غیر المع یناسب االستعماالت الخارجیة 
كالواجھات ویصلح أیضا للدھانات الداخلیة ومقاوم 

لغاز ثاني اكسید الكربون والكلوریدات

أعمال الدھان على أسطح البیاض والخرسانة 
والطوب وقواطیع الجبس.1

أعمال الدھان على األسطح المعدنیة. 
یصلح لالستخدام على الدھانات القدیمة. 

أعمال الدھان الخرسانة للحوائط واألحواض. 
أعمال الدیكور والز خرفة.

أعمال الحمایة ضد المیاه والرطوبة.

صفحة2-1

.

.

.

مقاومة للعوامل الجویة.
مقاوم للمیاه والرطوبة وغاز ثاني اكسید الكربون والكلوریدات 

قابل للغسیل.
مقاوم للبرى واالحتكاك  

ألوان ثابتة وجذابة. 
غیر قابل لالصفرار وال یتأثر باالشعة فوق البنفسجیة (اللون 

. االبیض)
ذا قوة التصاق عالیة.

سریع الجفاف ولھ قوة تغطیة فائقة  

•
•
•
•

•

•
•

•

نسبة المواد الصلبة 
نفاذیھ بخار المیاه

% 10 - 11

زمن الجفاف االبتدائي
زمن الجفاف النھائي

%60 ± %5 بالحجم
3.21 جم /م².یوم 

 4 - 6 ساعات عند 23°م 

زمن اعادة الدھان
 7 ایام 

 10-12ساعات 

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح:

یجب التاكد من تمام نظافة األسطح قبل الدھان 
وخلوھا تماما من األتربة والمواد العالقة 

والزیوت والشحوم واى اثار لمواد معالجة 
األسطح ومواد فصل الشدات. 

یجب تقلیب الدھان داخل عبوتھ جیدا اما بالخالط 
الكھربى او یدویا اذا لزم االمر لضمان تجانس 

القوام واللون .

لالسطح المسامیة یدھن وجھ تحضیري (بطانة) 
 . (A بروسیلر) من نوعیة

یراعى تجھیزالسطح وتسویتھ واستعدالھ مع ملء 
الشروخ والفراغات بالمعجون من نوعیة 

)

الالھوائى عند تطبیق الدھان . 1
یمكن تخفیف المادة بالماء حتى نسبة 20 % 

لالستخدام كبرایمر او بطانة لالسطح المسامیة 
وعند درجات الحرارة المرتفعةو بنسبة 10% للوجھ النھائي .1

الدھان للوجھ الثانى بعد10- 12 ساعة من دھان الوجھ •
االول و الدھان ال یقل عن عدد 2 وجھ للتغطیة 

المناسبة
م◦ . اقل درجة حرارة لالستخدام السطح +5

أعلى درجة حرارة لالستخدام السطح +30 م◦ .

•

بریفكس فلكس) ثم الصنفرة والتنعیم. 
•یمكن استخدام الفرش او الرولھ او الرش 

•

•

•
•

مقاوم لعامود میاه ارتفاعھ 1 متر بدون تسریب طبقا للمواصفات العالمیة 
BS-EN1928

•مقاوم للغازات الملوثة للجو كعادم السیارات.
•مقاوم للشحوم و الزیوت (تعرض غیر مستمر)

النفاذیة للمیاه             115.7 جم/م2 .یوم
النفاذیة لبخار المیاه      3.21 جم/م2 .یوم

قوة االلتصاق            1.31 نیوتن/مم2
سعة الحركة              0.5 مم

 ASTM D-412, D-4060, C-1305,مطابق للمواصفات العالمیة 
E-96,  EN 1062 

تغلغل ثاني اكسید 
الكربون لطبقة بسمك 

300 میكرون
3.84*510 (115.2 م)
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صفحة(2-2)

 

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
•
•
•

•

•

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  
یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى .یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال.

والمصارف المائیة او التربة.  
یجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

المعمول بھا في ج .م.ع.  
ال خطورة أثناء النقل.  

•
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التخزین والصالحیھ:1
إثنتا عشر شھراً من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات: ش 
معلومات إضافیة عبوات 5,20 كجم.

 •

 •

 •

•

لمزید من المعلومات والتفاصیل یرجى االتصال 

إال إذا تم تطبیقھا تبعا لطریقة وظروف االستخدام 
الموضحة بالنشرات. 

 الشركة تضمن العبوات من حیث النوعیة والمكونات 
فقط.  

بالمكتب الفنى للشركة.  
المعلومات الواردة بالنشرة الفنیة صحیحة على حسب 

أقصى معرفة للشركة والمواد صالحة 
تماما لألغراض المعلن عنھا.  

الشركة    ال تضمن النتائج المترتبة على استخدام المواد 

لشركة بروكیم الحق فى أى وقت أن تقوم باجراء
 التعدیالت على النشرات الفنیة و المواصفات لمنتجاتھا

 •

كافة المعامالت مع عمالء الشركة التى یتم اجرائھا •
یسرى علیھا شروط الشركة فى البیع و االستالم

على عمالء الشركة التقید بكل المعلومات الفنیة و •
 أسلوب التطبیق الواردة فى النشرات الفنیة سواء
 األصول أو صور النشرات و التى تسلم لعمالء

 الشركة بناء على طلبھم
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