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اللون 
%100

•

1.4

•

•

•
•

زمن التشغیل
سعة الحركة

درجة الومیض

45 دقیقة عند 23°م

یتم ملء الفواصل بالحشو األمامي بالمسدس 
. الخاص او یدویاً

یتم تنظیف جوانب الفواصل من بقایا المواد قبل 
جفافھا بسكینة المعجون.1

یتم نزع الشریط الواقي ذاتي اللصق بعد جفاف 
الحشو المطاط.1

درجة حرارة التطبیق 5م° الي 30م°. 

مادة حشو للفواصل مطاطیة مرنة تتكون من 
مركبین ذات أساس ایبوكسى وقطران الفحم 

تستخدم للفواصل األفقیة المعرضة لالحتكاك  
والحركة ومقاومة لتأثیر الكیماویات والوقود. 

تستخدم المادة في حشو الفواصل األفقیة  لكثیر 
من االستخدامات ومنھا 

مرونة فائقة .1
ذاتیة التسویة .1

سھولة االستخدام .1
غیر سامة .1

مقاومة للكیماویات والوقود .

10 % من متوسط عرض الفواصل

•

•

التطبیق: 

یتم خلط المركبین (أ ،ب) والتقلیب جیدا یدویا 
او میكانیكیا لمدة ال تقل عن 3 دقائق لحین 
الحصول على خلیط متجانس اللون والقوام.

•

•

التنظیف:1
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

معدل االستھالك النظرى: 
كجم /لتر     1.4 

ابعاد الفواصل :
مم  اقل عمق للفواصل 5

مم  اكبر عرض للفواصل 35
نسبة (العرض:العمق) من (1:1) وحتى (1:3).

أرضیات مصانع األغذیة والمشروبات. 
أرضیات خزانات المیاه وحمامات  السباحة.  

أرضیات مستودعات ومحطات الوقود.  
أرضیات المخازن والمستودعات.  

العبوات: ش 
عبوات 1 ، 5 كجم من مركبین (أ ، ب).
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مادة حشو للفواصل ایبوكسیة مع قطران الفحم مطاطیة مرنة ومقاومة للكیماویات 
والوقود وتتحمل الحركة واالحتكاك 

•
•

120°م

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام

یجب ان تكون الفواصل نظیفة تماما وخالیھ من 
الشحوم والزیوت والحبیبات المنفصلة.1

یجب حمایة جوانب الفواصل باستخدام الشریط 
ذاتي اللصق. 1

یجب ان تكون الفواصل ذات أبعاد منتظمة 
وحواف سلیمة .0

یجب ضبط عمق الفواصل بإدخال حشو خلفي 
من قضبان البولي ایثلین الرغویة الغیر الصقة. 

تجھیز السطح: 

مقاومة الشد
%68

مقاومة التمزق
نسبة األستطالة

1.82 نیوتن/مم2

زمن الجفاف النھائي
زمن الجفاف األبتدائي

7 أیام    عند 23°مم
24 ساعة    عند 23°م

13.7 نیوتن/مم2 بعد 7 أیام عند 23م◦ 

•

•

•

•

الخلط: 
•

•

•
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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.  

 •

التخزین والصالحیھ:1 
أثنتا عشر شھراً من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا 

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

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




