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التطبیق: 

تجھیز السطح: 

العبوات:
1 , 5 , 20 , 200 كجم.

معدل اإلستھالك    
0.1 - 0.2 كجم/م2.

:

التخزین و الصالحیھ:
اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.
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 дтЯЪ атЪ 
 ϒϸЊЮϜ РЦмЮ йтϸтϸϲЮϜ ϱАЂыЮ сϚϝЦм дϝкϸ 

دھان واقي من بولیمرات  خاصھ غیر سامة 
وتحمي  الحدید من الصدأ وتحول صدأ الحدید 

لسطح متعادل قابل للدھان  .

تستخدم علي نطاق واسع في حمایة العدید من 
الصدأ وذلك بتحویل الصدأ لسطح متعادل غیر 

قابل للصدأ .
تستخدم مع االسطح الحدیدیھ وغیرالحدیدیھ 

كما في الكباري والخزانات وأبراج الكھرباء 
والمواسیر والمنشات الحدیدیھ المعرضھ للجو 

الساحلي .   

 ϝлжв м ЈϜм϶ЮϜ дв ϸтϸЛЮϝϠ  иϸϝвЮϜ иϺк ϾтвϦϦ  -:
حمایة األسطح الحدیدیة .

س سھولة وسرعة االستخدام.
س غیر سام.

س قابل للدھان بجمیع انواعھ.
س غیر قابل لالشتعال.

تعطي حمایة ضد العوامل الجویھ.س
اقتصادي. س

یراعي ازالة الشحوم و الزیوت وان یكون 
نظیف تماما . السطح

یراعي ازالة  قشور  الصدأ او المواد العالقھ  
یدویا أو میكانیكا .

•

•

یدھن السطح مباشرة  بالفرشاة  او الرولھ  او •
بالغمر  او الرش. 

تترك  المادة للعمل  فترة من الزمن حسب سمك 
طبقة الصدأ حیث یتغیر  اللون الي اللون الداكن. 

•

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.  

•

معلومات إضافیة 
 •

 •

 •

•

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

التنظیف:
  یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

•یمكن دھان أكثر من طبقھ یراعي ان تكون 

.•یتم الغسیل بالمیاه  ویجفف السطح قبل الدھان 
الفترة الزمنیھ بینھما (30-60) دقیقة.




