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 Product Data Sheet 
Edition 02.2022
Identification No. F - 12 PA كیم فلور

دھان من لدائن البولي یوریا األلیفاتیة المع قوي التحمل مقاوم ألشعة الشمس و 
سریع الجفاف و مقاوم للكیماویات

دھان خالي المذیب من مركبین من لدائن البولي 

مصانع األغذیة والمشروبات.
مصانع الورق.

سریع الجفاف.1
الیتأثر بالرطوبة.1

شدید اللمعان مع ثبات األلوان و

ی

قوي األلتصاق.1
صدیق البیئة.1

مقاوم ألشعة الشمس.1
مقاوم للبري واإلحتكاك أعلي من لدائن 

. MMA
قوة تحمل 3 مرات أقوي من اللدائن 

اإلیبوكسیة.1
مكن تطبیقھ بسمك حتي 400 میكرون في 

المرة الواحدة.1
مقاوم للكیماویات.1

غیر ضار بالصحھ العامة.

مصانع الكیماویات.
المطارات والمعارض.

الجراجات و أماكن انتظار السیارات.
المشایات و التراسات.
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1±0.19جم/سم3

-40 +140 م˚

الكثافة

االتحمل الحراري
زمن التطبیق

زمن الجفاف1
8 ساعات

3-2 ساعات

5 أیام

التطبیق وتعلیمات األستخدام
تجھیز السطح:

حركة األقدام
الحركة الخفیفة  عند 25°م

الحركة الثقیلة

یوریا األلیفاتیة (بولي أسبترك) یستخدم كسیلر أو وجھ نھائي منخفضة 
اللزوجة و سریع  ومقاوم ألشعة الشمس و الكیماویات و مقاوم لإلحتكاك 

و البري و الحركة یستخدم للخرسانة و الخشب و فوق اللدائن 
األیبوكسیة و یمكن تطبیقة في درجات حرارة منخفضة.

اإلستخدامات
مخازن التبرید و الثالجات.

الصالدة
(Shore D) 75-70

 2.5-3میجابسكال

یجب ان یكون السطح ثابت و سلیم و نظیف و 
جاف خالي من الزیوت و الشحوم و األتربة و 

الزبدة األسمنتیة و مواد فصل الشدات و 
معالجة األسطح.1

•تترك الخرسانة للجفاف لمدة 28 یوم بحیث ال 
و قوة 

2
یقل إجھاد اإلنضغاط عن 25 نیوتن/مم 

الترابط عن 1.5 میجابسكال . 
یتم تجھیز السطح میكانیكیاً بإسلوب السفع 

المعدني أو اي طریقة أخري معتمدة عالمیاً 
بحیث تعطي درجة (CSP2-3) ودرجة 

خشونة مناسبة.1
للدھانات األیبوكسیة الجدیدة أو القدیمة یتم 

تخشین السطح جیداً بالصنفرة (درجة خشونة 
80) مع التنظیف جیداً.1

ال یستخدم علي دھانات األكریلیك أو البولي 
یورثان اال بعد ازالة اللمعان.

•

•

•

•

•
•

المطاعم ومداخل الفنادق.
معارض السیارات.

شفاف كالماء.

ₒ25م 15

-24  ساعة ص

45
زمن اعادة الدھان

دقیقة عند

ملون )(
1±0.08جم/سم3 )(شفاف

ملون )(
25مₒ)(شفاف 35دقیقة عند

ملون )(
 ساعة

ص

دقیقة
)(شفاف

حركة األقدام
الحركة الخفیفة 
الحركة الثقیلة

4-3 ساعات
ملون )(

)(شفاف

زمن الجفاف1
8 ساعاتعند 25°م

5 أیام
اجھاد الشد

)(ملون
65-60 (Shore D))(شفاف

 2-3میجابسكال
)(ملون
)(شفاف

-24  ساعة

مقاومة االحتكاك
شفاف
ملون

مجم فاقد  66.5
مجم فاقد 38-35

ملون
شفاف

142-15 نیوتن/مم

132-14 نیوتن/مم

ملون
شفاف

% 50-40
% 100-90

االستطالة

مطابقة للمواصفات العالمیة
ASTM D638, D460,D4541
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صفحة(2-2)

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
 •
 •

•یمكن التخفیف بالمذیب العضوي بنسبة  

•

 

•

 

•

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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یدھن وجھ تحضیرى (سیلرE43) أو (ویت 
سیل) للخرسانة الرطبة و تترك 24 ساعة 

للجفاف.1
یتم الدھان یدویاً بالفرش أو الرولر أو الرش 

الالھوائي.1
یراعي توزیع الدھان علي السطح بإنتظام دون 

وجود برك وبسمك  (100-500 میكرون) 
للوجھ الواحد.1

• یستخدم الدھان ملون أو شفاف كوجھ نھائي 
بعد رش القشور الملونة أو بودرة الكوارتز 

الملونة.

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

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ 

العبوات:  1
عبوات 5،1 كجم (أ,ب).

التنظیف: ش
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالمذیب  العضوي فور نھو العمل وفى حالة 

جفاف  المونة  تستخدم الطرق المیكانیكیة 
إلزالتھا. ن

•
•

یتم تقلیب (أ,ب) جیداً داخل عبواتھا.1
یضاف المركب (ب) الي المركب (أ) و یتم 

الخلط جیداً لمدة 2 دقیقة ویفضل الخلط 
المیكانیكي بسرعة بطیئة.1

 0.48 كجم /م2 ( لسمك بعد الجفاف 400 
میكرون).

الخلط:

التطبیق

معدل األستھالك النظري:

 •

 •

•یتم التطبیق عند درجة حرارة -5°م وحتي 
 ( ₒ50  م+

•

معلومات إضافیة 

. Prosolve 5-10% بإستخدام
 •یحذر فقاقیع الھواء داخل الدھان أثناء الخلط.

)

8

)(ملون

)(شفاف

 0.43 كجم /م2 ( لسمك بعد الجفاف 400 
میكرون).

 •

 •

 •

•

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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