
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 
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الكثافھ 

صفحة(2-1)

900-1000 كجم/م3

•

قوة الترابط

المزایا

•

اجھاد االنضغاط

انتشار اللھب
انبعاث الدخان

االنكماش %

29 نیوتن/مم2

•
•

تأخیر الحریق

21 نیوتن/مم2

Class 1A

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

بروبیرل فایربروف
بیاض اسمنتي مقاوم ومؤخر للحریق 

بیاض اسمنتي یحتوي علي البیرالیت و مواد 
مالئھ واضافات خاصھ علي شكل بودره تحتاج 
للماء النقي فقط النتاج بیاض مقاوم للحریق و 

عازل للحراره و الصوت یستخدم للمنشأت 
المعدنیھ و الخرسانیھ. یعطي مقاومة تأخیر 

للحریق حتي 4 ساعات. مطابق للمواصفات 
االمریكیھ و العالمیھ

 ASTM E-136, E-119, E-84
 UL Fire Resistance Y-726, P-743

D-787

 . المنشأت المعدنیھ (أعمده و كمرات و خالفھ)
الحوائط و االسقف.1

الخرسانھ.

جاھز لإلستخدام.    1
صدیق البیئھ.1

غیر سام.1
مقاوم للحریق و مؤخر حتي زمن 4 ساعات.  

عازل للحراره.1
عازل للصوت.1

أقل معامل للتمدد الحراري.1
كثافھ عزل حراري 4 مرات اكبر من البیاض 

التقلیدي.

•
•
•
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ال یتم التطبیق في درجھ حرارة اقل من +5م°

یتم خدمھ السطح بالبروه للتنعیم.

تجھیز السطح:
• یجب ان یكون السطح ثابت و سلیم و نظیف 

وخالي من الزیوت والشحوم واالتربھ وایة مواد.

المطلوب.

یتم التطبیق بالرش بضغط (0.14 میجا 
بسكال) وبإستخدام فونیات مناسبة لحجم 

•

½- 4 ساعات

األسطح المعدنیھ یتم ترمیلھا طبقاً للمواصفات 
SA2½ إلزالة الصدأ والوصول السویدیھ

للمعدن االبیض.
یدھن وجھ تحضیري (برایمر) من نوعیة كیم 
برایم M للحمایة من الصدأ فور نھو الترمیل.

•

•

التطبیق: 

•

أقل من 0.5 %

لألسطح فائقة النعومھ و المزججھ یتم استخدام 
مادة رابطھ كیم بوند EP بعد الصنفره.

الخلط:

•
التنظیف: ش

یتم غسیل االدوات و المعدات فور نھو العمل 
بالمیاه

•
•
•

Class 1A

•

لألسطح الخرسانیھ یستخدم وجھ تحضیري من 
مادة بوندنج برایمر.

یتم تثبیت أیة وصالت تخترق البیاض المقاوم 
للحریق قبل التطبیق.

•

•

ال یتم تركیب المواسیر و المعدات اال بعد نھو 
العمل.

•

. یتم الخلط میكانیكاً
یضاف الماء النظیف أوال ثم المادة (بودرة) و 
الخلط بسرعة بطیئھ حتي الحصول علي خلیط 

متجانس القوام.

•
•

الحبیبات أو بالطرق التقلیدیة للبیاض. 
•یتم التطبیق علي طبقات للوصول للسمك 

•

یتم الخلط بنسبة (7-8 لتر ماء الي كل شكارة 
15 كجم.)

•

درجة االنصھار  1260 -1340 م°
درجة التلیین       850-1100 م°
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صفحة(2-2)

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات 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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التخزین والصالحیھس:
أثنتا عشر شھراً من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ. 

العبوات: 
شكایر 15 كجم

معدل األستھالك: 
9-10 كجم/م 2لسمك 1 سم.

أقل سمك 10 مم.
اكبر سمك 84 مم.

تأخیر الحریق (½-4 ساعات) حسب السمك.

•
•
•
•

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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