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اإلستخدامات 

 

المزایا
  

 

  

•

•

المواصفات الفنیة
الكثافة 

•

التطبیق  :
الدھان بالفرش أو الرولر.

التنظیف: 
غسیل األدوات والمعدات فور نھو العمل بالمذیب 

 PROSOLVE EPالعضوي
معدل اإلستھالك النظري:

0.15 كجم/م2 /لسمك بعد الجفاف 100 میكرون.

EP كیم فلور ترافیك
دھان ایبوكسي لتخطیط الطرق

دھان ایبوكسي سریع الجفاف لتخطیط الطرق و العالمات 
االرشادیة مقاوم للبري و العوامل الجویة و اشعة الشمس

األسطح.

دھان لتخطیط الطرق و الدھان الخارجي كما في:
األرصفة الخرسانیة.

األسفلت و الخشب.
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سھل التطبیق بالفرش أو الرولر لألسطح االسمنتیة 
و الخرسانیة.

 

اللون                     حسب الطلب
ᵒالجفاف االبتدائي  60-80 دقیقة عند 25م

زمن الجفاف النھائي    

1.5 جم/سم۳ 

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح: 

السطح یجب ان یكون ثابت و سلیم و جاف و نظیف تماماً خالي 
من االتربة و الشحوم و الزیوت.
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ᵒ24 ساعة عند 25م

% المواد الصلبة
السمك بعد الجفاف

%100

الطرق.

الخلط:
یخلط المركبین أ,ب جیداً للحصول علي خلیط متجانس اللون و 

القوام مباشرة قبل التطبیق.

. مقاوم للمیاه و الملوحة
س. مقاوم للعوامل الجویة و اشعة الشم

ت. مقاومة محدودة للكیماویا
ثبات االلوان

100 میكرون للوجھ الواحد

   • 
   • 
   • 
   • 

•
•

•

•

الدھان 2-3 طبقة بفارق زمني 60دقیقة.
یترك الدھان للجفاف لمدة 24ساعة.

•
•
•

العبوات:
5,1 كجم مركبین أ,ب

التخزین والصالحیھ:
عام كامل داخل عبواتھا االصلیة المغلقة في ظروف تخزین مناسبة
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صفحة(2-2)

معلومات إضافیة  تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفازات 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.  

•
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 •

 •

 •

•

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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