
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

الموصفات الفنیة

:الخلط
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الكثافة النوعیة

•

صفحة(2-1)

شفاف

0.04±0.89

•

اللون

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

•

نسبة المواد الصلبة

المزایا

•
•

42 م° درجة الومیض

•
•

بالحجم%

زمن التشغیل
24 ساعة
16 ساعة 

عند 23م° 7 أیام
عند 23م°
عند 23م°

تجھیز السطح: ش  

الخلط: 

التطبیق: 
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دھان ایبوكسى یحتوى على مذیب عضوي لتشریب األرضیات الخرسانیة غیر منتج لألتربة 
ومقاومة للبرى واالحتكاك 

مادة ذات اساس ایبوكسى تحتوى على مذیب 
تتكون من مركبین تستخدم لتشریب األرضیات 

الخرسانیة لتجعلھا غیر منتجة لألتربة بفعل 
االحتكاك والحركة 

األرضیات الخرسانیة داخلیا وخارجیا.1
أماكن انتظار السیارات.1

أرضیات المخازن.1
أرضیات ورش السیارات ومحطات الوقود. 

أرضیات مصانع األغذیة والمشروبات. 
أرضیات مصانع الغزل والنسیج.

1.РϝУϯЮϜ ϣЛуϼЃ
1.оϼϡЮϜм ШϝЪϧϳыЮ амϝЧг ϱАЃ пАЛϧ

1. ϣϡϼϧчЮ ϭϧзг ϼуО ϱАЃ пАЛϧ
1 .ЬϛϜмЃЮϜм иϝугЮϜ ϞϼЇϧϡ ϱгЃϧ ъ

1. ϣзϝуЋЮϜм РуДзϧЮϜ ϣЮмлЃ
 амϳЇЮϝϡ ϼϫϓϧϧ ъм ϤϝумϝгуЪЯЮ Ϣϸуϯ ϣгмϝЧг

. ϝлϡϼЇϧϡ ϱгЃϧ ъм ϤмуϾЮϜм

•

•

•
•
•

2±28

زمن الجفاف اإلبتدائى 
زمن الجفاف النھائى

األرضیات یجب ان تكون نظیفة تماما مـن 
الزیوت والشحوم واألتربة والحبیبات المنفصلة 
ویجب إزالة الزبدة األسمنتیة الضعیفة (ویجب 

أال یقل إجھاد االنضغاط عن 25 نیوتن/مم2
وقوة الشد عند 1.5 نیـوتن/مم2) قبـل التشطیب.1

یتم تجھیز األرضیات للحصول على سطح ثابت 
ونظیف بأحد الطرق المیكانیكیة او الكیماویة 

المعتمدة عالمیا – یمكن الرجوع للمكتب الفنى 
بالشركة .4

یجب ان تكون األرضیات مستویة وصلبة 
وجافة. 

•

•

•

یتم خلط المركب (أ)  ویضاف لھ المركب (ب).
یتم التقلیب بالخالط الكھربي او یدویا إذا لزم 

األمر لمدة 2-3 دقیقة بسرعة بطیئة یتم الخلط 
حتى الحصول على خلیط متجانس.

•
•

یتم استخدام الفرشاة في الدھان خاصة للطبقة 
األولى للحصول على ترطیب تام ومتماثل. 1

یتم استخدام الرولة او الفرشاة عند تطبیق 
الوجھ الثاني مع مراعاه الضغط جیدا على 

السطح.
یتم تجنب فقاعات الھواء ومنع تكونھا وال 
یسمح بتراكم الدھان فى الحفر والفجوات .

اقل درجة حرارة للسطح والجو المحیط
+10 م◦.

أقصى درجة حرارة للسطح والجو المحیط 
م◦.  30+

الرطوبة النسبیة 85 %.

•

•

•

•

•

•
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معلومات إضافیة 
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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 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.  

•

التخزین والصالحیھس:س 
اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا   •

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ 

العبوات:
 عبوات 5,20 كجم من مركبین (أ ، ب).

التنظیف: ش
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

بالمذیب فور نھو العمل وفى حالة جفاف  
المونة  تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن

معدل األستھالك:
0.2-0.3 كجم /م2حسب مسامیة السطح 
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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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