
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

الموصفات الفنیة

:الخلط

•
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 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

•
 

1.5±0.1الكثافھ  

األنتظار بین الطبقات

•
•
•

3 أیام حد اقصى

ساعة عند 23 م°زمن التطبیق
یوم كحد ادنى

زمن الجفاف النھائى
30-40 نیوتن/مم2

7 أیام

الخلط: 

صفحة(2-1)

مقاومة األنضغاط
مقاومة االنحناء

تجھیز السطح: 

•

 •
•
•

•

•

التطبیق: 

•

•

•

التنظیف: 
تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة   یراعى

بالمذیب فور نھو العمل وفى حالة جفاف  
المونة تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا.
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دھان ایبوكسي ملون لالرضیات الخرسانیھ وموصل للكھربیھ االستاتیكیھ 

 дв сЮϝ϶ ̭ϝϠϼлЪЯЮ ЬЊмв сЂЪмϠтϜ дϝкϸ аϝДж
 ϣЧϠА  аϝДжЮϜ ЬвІт м дтϠЪϼв дв дмЪϦт ϞтϺвЮϜ

  ϣвмϝЧв йтϚϝлжЮϜ йЧϠАЮϜм ϞϝАЦъϜ м ϣЯЊмв
 ϣЊϝ϶ йжϝЂϼ϶ЮϜ Йв ФϝЊϦЮъϜ ϣтмЦм ШϝЪϦϲыЮ
 рϼтЎϲϦ йϮмЪ (E43ϼЯтЂ) Ϣϸϝв аϜϸ϶ϦЂϜ ϸжК

. дϝкϸЮϜ ЬϠЦ

المستشفیات و المعامل. ;
مراكز العرض والصناعات االلكترونیة. 

مخازن الذخیرة و المفرقعات.

موصلة للكھرباء االستاتیكیھ .
. مقاومة للكیماویات و مقاومة میكانیكیھ جیدا

غیر منفذه  للمیاه و السوائل.
عدیمة االنكماش .

20-25 نیوتن/مم2

610-910 أومالمقاومة الكھربیھ  

كجم/لتر

4000 نیوتن/مم2معامل المرونھ   

یجب ان تكون االرضیات ثابتھ و سلیمھ وجافھ 
ونظیفھ تماما خالیھ من الشحوم و الزیوت.

یجب ازالة الزبده االسمنتیھ بالتجھیز المیكانیكي  
مع الحصول علي درجة خشونھ مناسبھ للسطح .

جیدا . تقلیب المركب (أ) 
خلط المركبین جیدا (أ,ب) بالخلط الكھربي  

بسرعة (300 : 500 لفھ / دقیقھ) لمدة 3-2 
دقیقھ للحصول علي خلیط متجانس .

•
•

دھان وجھ تحضیري (سیلرE43) بالفرش أو 
بالرولھ مع تشریب السطح والتوزیع بانتظام 
بمعدل رش بودرة الكوارتز(0.5 - 0.8 مم)

بانتظام لزیادة االلتصاق. 0.3 كجم/م2
تثبیت ووضع االقطاب النحاسیھ علي مسافات 

التزید عن 10 سم مخترقة سطح االرض بعمق   
20 سم مرتفعھ راسیا الي الحوائط حیث یتم ازالة 
البالستیك العازل لمسافة 30 سم وتفرد الشعیرات 
النحاسیھ ثم تثبت بشریط نحاس ذاتي اللصق عند 
نھایة السلك ویجب ان یمتد علي االرض لمسافة 

20-30 سم . 
تسحب النھایات الحرة للشریط النحاس أو السلك  

و توصل للتوصیلھ االرضیھ المناسبھ.
المناطق التي مساحتھا حوالي 200م2 تحتاج الي 

عدد نقطة توصیل واحده.
تطبیق الطبقھ االیبوكسیھ الموصلة والتي  تحتوي 

على الجرافیت والسیلیكا بالفرشاه أوالرولھ .
یتم اختیار طبقة التوصیل بحیث تكون المقاومة  

االرضیھ (1كیلو أوم - 5 كیلو أوم) 
تطبیق الطبقھ النھائیھ من نظام الدھان ( كیم فلور 
AS )علي ان توزع بانتظام بالرولر مع المرور  

بالعجلھ المسننھ الخراج الھواء المحبوس .

•

•

•

•

المقاومة الكھربیة ألرضي الخرسانة ال یقل عن •
4 أوم.

مطابقة للمواصفات العالمیة
ASTM F150, ANSI/ESD-S7.1



 p  k

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.  

•

معلومات إضافیة 
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صفحة(2-2)

•
معدل األستھالك: 

دھان باديء (سیلرE 43)بمعدل 
0.2-0.3 كجم/م2 

الطبقھ االیبوكسیھ الموصلھ بمعدل 0.4-0.3 
میكرون. كجم/م2 بسمك بعد الجفاف 250-200
الطبقھ االیبوكسیھ النھائیھ بمعدل 0.75 كجم/م2 

بسمك بعد الجفاف 500 میكرون .

•

•

 :

العبوات:
عبوات 10,5 كجم مركبین (أ,ب). 

التخزین والصالحیھ 
اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  •

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ 
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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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