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TEXTILE 225  كاربو كومب
نسیج من ألیاف الكربون لتدعیم وتقویة المنشآت

نسیج من ألیاف الكربون احادي األتجاه یتم 
تثبیتھا حراریاً بخیوط عرضیة لجعل األلیاف 

ثابتة ومستقرة یستخدم مع التشریب باالیبوكسي 
لتقویة وتدعیم المنشآت.
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تقویة وتدعیم الخرسانة والمباني واإلحجار 
واألخشاب وغیرھا للحصول على:

زیادة األحمال المؤثرة. 
تعدیالت وتغییرات من استخدامات المباني.
إصالح العیوب وأخطاء التصمیم والتنفیذ.

إصالح العیوب الناشئة عن الزالزل وغیرھا.

إجھادات فائقة (الشد والثني والقص) .
مرونة وسھولة في التشغیل.

مقاوم للعوامل الجویة والقلویات.

±300 مم
150 مترالطول

السمك                          0.125 مم
4000 میجابسكالإجھاد الشد
1.6%اإلستطالة

نیوتن/مم310X2312معامل المرونة

یتم دھان الصق االیبوكسي (CFT)على السطح. سس
. یتم وضع نسیج األلیاف الكربونیة وتضغط جیداً

یتم دھان طبقة التشریب بالمعدالت الواردة بالنشرة 
. الفنیة

استخدامالرولة البالستیكیة لمنع حبس الھواء.بب

•

 •

 •

•

یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالمذیب فور نھو العمل وفى حالة جفاف 

المونة تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا .

التنظیف:

التخزین و الصالحیھ:
 غیر محدد المدة بشرط سالمة اللفات و عدم 

التعرض للشمس و التخزین في  ظروف مناسبھ .

العبوات:
روالت بطول 150 متر.

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.  

•

اقل من 0.1% بالوزن نسبة امتصاص المیاه

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

• یجب أال یقل تداخل خیوط النسیج في اتجاه 
األلیاف عن 100 مم ویمكن القص باستخدام 
المقص الخاص أو السكین الحاد مع عدم طي 

أو ثني األلیاف.
• درجة حرارة التطبیق تتراوح من -40°م 

الي +130°م 




