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صفحة 1

اإلستخدامات 

 المزایا

الموصفات الفنیة
الشكل

.

معدل اإلستھالك النظرى:  
  2.0 – 3.0 م² / كجم / 2 وجھ.

كیم رست
مزیل فعال للصدأ والحدید

ماده ذات أساس حامض مركز تستخدم ألزالھ 
الصدأ بكل اشكالھ من االسطح الحدیدیھ وال 

.تؤثر سلبا علي المعادن  األخري مثل النحاس
ص  واأللومنیوم والرصا

مزیل للصدأ  و األكسده من السطح 
   الحدیدیھ والصلب .

  

األس الھیدروجیني 
الكثافة النوعیة
درجة الغلیان

سائل عدیم اللون

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
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MIL-C -10578-Type III 

مزیل فعال للصدأ     
سریع وسھل التطبیق .

أقتصادي.
یمكن تخفیف بالمیاه.

0.3 ±1

.(WB كیم دیجریزر ) یجب أزالھ الزیوت والشحوم بأستخدام مزیل الشحوم . 
.
 .

.  یجب أزالھ  قشور الصدأ میكانیكیا
 تخفیف الماده بالمیاه (3:1) بالحجم  الغمر. 

.أو الدھان بالمزیل لمده1– 1/2  ساعة.
.أزالھ الصدأ والغسیل بالمیاه.

.

.

.

 یمكن تكرار العملیھ أكثر من مره حسب عمق الصدأ.  
التسخین لدرجھ  60م̊ والدعك یسرع عملیھ أزالھ الصدأ. 

یفضل حمایھ الحدید بأستخدام البرایمر لمنع تكرار 
الصدأ .

. التنظیف بالمیاه للمعدات واالدوات.
.

التخزین والصالحیھ:
واعام واحد في عبواتھا األصلیة في ظروف 

تخزین مناسبة .

العبوات: 5،20 ، 1كجم

.

.

.

.

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
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