
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

الموصفات الفنیة
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الكثافة

•

صفحة(2-1)

24 ساعة

•
•

كجم/لتر 2.0

•

زمن الجفاف اإلبتدائى

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

•

•

زمن التطبیق

المزایا

•
•

0.07 جم فاقد

 عند 20م°زمن الجفاف النھائى

60 دقیقة

مقاومة اإلحتكاك

تجھیز السطح: 
•

•

•
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TZ كیم فلور
مونة االیبوكسي تیرازو للتشطیبات الدیكوریة لألرضیات

مونة األیبوكسي تیرازو ثالث مركبات من 
اللدائن األیبوكسیة خالیة المذیب مع مواد مالئة 

منتقاة متدرجة الحبیبات من كسر الرخام 
والزجاج والسیرامیك والكوارتز لعمل مونة یتم 

تجلیخھا بطریقة خاصة ودھانھا لعمل طبقة قویة 
التحمل مستمرة بدون لحامات بسمك (6-9 مم) 

ومتوافر بتصمیمات مختلفة.

المطاعم والمقاھي.
صاالت العرض والموالت.

طبقة دیكور جمالیة مستمرة.  
اجھادات میكانیكیة متمیزة.    

مقاومة لالحتكاك والحركة والبري 
ش عدیمة االنكما

 غیر منفذة للمیاه والسوائل. سس 
. تصمیمات رائعة

سھلة الصیانة والتنظیف.  
مقاومة للكیماویات.

الفنادق.
المستشفیات والمعامل. سس

المطارات ومحطات القطارات والمترو.یي
المباني األثریة والبنوك.

•
•
•
•

 عند 20م°
 عند 20م°

7 ایام

31 نیوتن/مم2

65 نیوتن/مم2إجھاد اإلنضغاط
25 نیوتن/مم2إجھاد الثني

إجھاد الشد

یجب أن یكون السطح ثابت وسلیم ونظیف 
وجاف تماما (الیقل اجھاد االنضغاط للخرسانة  

بعد 28 یوم عن 25 نیوتن/مم2 والمحتوي 
المائى اقل من 4% وقوة الشد 1.5 نیوتنمم2). 

إزالة الزبدة األسمنتیة الضعیفة واألتربة 
والمواد العالقة ومواد فصل الشدات ومواد 

المعالجة السطحیة بالمعالجة المیكانیكیة حسب 
المواصفات.

ترمیم ومعالجة عیوب الخرسانة مثل الشروخ 
والنقر والتعشیش بالمونة االیبوكسیة كیم ریبیر 
. ( EPكیم بوند) و طبقة ربط بأستخدام ( EP

ضبط واستعدال حواف فواصل التمدد.

األسطح المعدنیة یتم ترمیلھا إلزالة الصدأ أو 
الوصول للمعدن األبیض طبقاً للمواصفات 

SA 2½

•

•

•
الخلط:

. خلط المركبین (أ ، ب) جیداً
إضافة المركب (ج) للخلیط والتقلیب جیداً لمدة 

(2-3 دقیقة) للحصول على خلیط متجانس 
القوام.

نسب الخلط طبقاً لما ھو مقرر على العبوات.

•

•
التطبیق:

 التطبیق عند درجة حرارة +10/+30°م
• دھان وجھ تحضیري (سیلر E43) بمعدل  

•

2.0-3.0 كجم/ م2.

رش السطح ببودر الكوارتز حجم حبیباتھ 
. (0.7 -1.2 مم)

یترك البرایمر للجفاف لمدة 24 ساعة.
تنظیف السطح وفرد طبقة مونة االیبوكسي 
تیرازو بالبروة بسمك أكبر قلیًال من السمك 

النھائي المطلوب.

•

•
•

•
•
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صفحة(2-2)

التنظیف: ش
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

العبوات: 
3 عبوات (أ,ب,ج) بوزن إجمالي 30 كجم.

•
التخزین والصالحیھس:س 

اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  
االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ 

معدل األستھالك: 
:       E43 سیلر
:     TZ ایبوكسى

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.  

•

بعد 48 ساعة یتم تجلیخ السطح بالمعدات 
الخاصة بذلك مع تنظیف السطح جیداً إلزالة 

األتربة.
معالجة السطح باألبیوكسي جراوت الشفاف 
لسد الفراغات وملء المسام ویترك للجفاف 

ساعة. لمدة 24-16
تجلیخ السطح (ناعم) ویترك للجفاف بعد 

تنظیفھ.
دھان السطح باألیبوكسي الشفاف لتشطیب 
السطح والحصول على اللمعان الملطوب.  

یترك السطح للجفاف لمدة 24 ساعة للحركة 
الخفیفة.

•

•

•

•

•
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ایبوكسي جراوت :
كیم فلور شفاف   :

0.2-0.3 كجم/م2
21 كجم/م2/ سمك 8 مم

0.1 كجم/م2
0.1 كجم/م2

•
•
•
•

 •

 •

 •

•

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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