
  

 

الوصف العام 

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 

التطبیق و تعلیمات األستخدام

:الخلط
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•

•

•
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UW /EPكیم انجیكت
مادة ایبوكسیة ذات لزوجة متوسطة وقوة ترابط عالیھ تستخدم 

ألعمال الترمیم والحقن ومعالجة الشروخ تحت المیاه

مادة ایبوكسیة خالیة المذیب متوسطة اللزوجة تتكون من 
مركبین ذات أساس ایبوكسى سائل ومصلب 

یعطى بعد الخلط مادة لھا قوة ترابط عالیة 
وتتغلغل داخل الفجوات والشروخ بغرض حقن و 
ترمیم ومعالجة الشروخ والتصدعات  تحت المیاه
 ASTM C-881, مطابقة للمواصفات العالمیة

 Type II grade I, Class B &C

-:

تستخدم على نطاق واسع لحقن ولحام وملء 
الفراغات و الشروخ بحیث ال تسمح بمرور 

المیاه فى المنشآت ومنھا 

.

محطات میاه الشرب و الصرف الصحي.
 االعمدة والكمرات والبالطات والقواعد. 

الخرسانیة الحوائط الساندة واالرضیات 
الخرسانیة

المنشآت المائیة الخزانات والسدود و الكباري.

عازلة للمیاه و مقاومة للكیماویات .
لھا قوة التصاق عالیة مع الخرسانة والمبانى 

واالسطح المعدنیة
مقاومة للمیاه والعوامل الجویة  

یمكن استخدامھا عند درجات الحرارة 
المنخفضة  

لھا مقاومة عالیة لالنحناء والشد  
قویة وصلدة و عدیمة االنكماش.

المواد الفعالة  
الكثافة 
الصالدة

زمن التشغیل  
مقاومة االنضغاط  38  نیوتن/مم2 

امتصاص المیاه
مقاومة االنحناء ي
قوة االلتصاق مع 
الخرسانة والحدید 

مقاومة الشد س
االستطالة  

100%

70-65
1.25±0.05 جم/سم3

12-20 دقیقة عند 20م°

20 نیوتن/مم2
% 45

% 0.2
31 نیوتن/مم2

3.5 نیوتن/مم2
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مطابقة للمواصفات العالمیة  
ASTM D - 2240, 638, 695,C348, 321 

سریعة الجفاف تحت سطح المیاه. •

زمن الجفاف
 االبتدائي
النھائي

تحت المیاه
4 ساعة
2 ساعة

16-24 ساعة

تجھیز السطح:
االسطح الخرسانیة یجب ان تكون ثابتة و سلیمة ونظیفة و جافة 

و خالیة من الزیوت و الشحوم و االجزاء غیر المتماسكة.
االسطح المعدنیة یجب ترمیلھا لدرجة SA 2 1/2 و 

یجب ان تكون خالیة من الصدأ و القشور غیر 
المتماسكة.

الخلط: 
یتم خلط المركب(ب) المصلب الى المركب (أ) 

 اساس ایبوكسى سائل ویخلط یدویاً أو 
میكانیكیا بخالط ذا سرعة بطیئة 300لفة فى 

الدقیقة لمدة 1-2 دقیقة للحصول على خلیط 
متجانس القوام واللون .

التطبیق: 

•

•

•

• فونیات الحقن یمكن ان تكون فونیات سطحیة او 
فونیات في ثقوب تختلف حسب سمك الخرسانة و 

طبیعة الشروخ (العرض و الطول و العمق).
المسافة بین فونیات الحقن ( 20-50 سم ) علي طول 
الشرخ بعد نھو تجھیز السطح و تثبیت فونیات الحقن 

یتم التنظیف باستخدام الھواء المضغوط الجاف

•

•

•

یتم تثبیت الفونیات السطحیة باستخدام مادة 
(EPOXY ADHESIVE W)

  EPOXY ADHESIVE Wیتم عمل معجون من
علي طول الشرخ بعرض 50 مم و یترك للجفاف لمدة 

8-12 ساعة قبل الحقن
یتم الحقن باستخدام مضخات حقن مناسبة علي ان یتم •

الحقن رأسیاً من اسفل الي اعلي و افقیاً من الجھة اللي 
الجھة المقابلة حتي یتم حقن الشروخ بالكامل

تترك المادة للجفاف لمدة 24 ساعة ثم یتم ازالة فونیات •
الحقن



  

:الخلط

•

pk 
صفحة (2-2)

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالبس الواقیة أثناء االستخدام 

القفازات والنظارات الواقیة) (
•
•
•

•

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة. 
یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال

یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى 
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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التنظیف:
یتم تنظیف االدوات والمعدات فور نھو العمل 

بإستخدام بالمذیب العضوى الخاص 

مركبین (أ + ب) فى عبوات 2.5 ،20 كجم.
العبوات:

معدل االستھالك النظري: سس
6 لتر (7.5 كیلو)

التخزین و الصالحیھ:
اثنتا عشر شھراً من تاریخ االنتاج داخل

عبواتھا االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین
المناسبھ.

PROSOLVE EP

لحقن شروخ بطول 20 متر و عرض 1 مم و 
عمق 30 سم

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


