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90 دقیقة عند 23°م

إجھاد الشد             5.5 نیوتن/مم 2 بعد 7 یوم
إجھاد اإلنضغاط

•
•
•  

•

• 

• 

• 

•
• 

• 

التنظیف:
  یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

التخزین و الصالحیھ:

معدل اإلستھالك :
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دھان ایبوكسى اسمنتى مانع للصدأ او التاكل وماده رابطھ 

كوروبوند  100عباره عن خلیط من الدائن 
االیبوكسیھ واالسمنت والركام الناعم یعطى 

مونھ تصلح لالستخدام افقیا وراسیا فى اعمال 
الترمیم واصالح الخرسانھ وتعمل كماده رابطھ 

للربط بین الخرسانھ القدیمھ والجدیده وتعطى 
حمایھ لحدید التسلیح من الصدا او التاكل . 

اعمال ترمیم الخرسانھ الضعیفھ والمتاكلھ .
اعمال حمایھ حدید التسلیح من الصدأ والتاكل.0
ماده رابطھ لربط الخرسانھ القدیمھ والجدیده .

.

قوه التصاق فائقھ مع الحدید والخرسانھ.  
مونة عدیمھ االنكماش  .0
مانعھ للصدا او التاكل. 0

مقاومھ للعوامل الجویھ واالمالح .0
عالیھ لالحتكاك  .0 مقاومھ 

 اقتصادیھ وسھلھ التطبیق.  0
تستخدم على السطح الجاف او الرطب  

             جم/سم3 

28 نیوتن/مم 2بعد 7 یوم 

تكسیر وازالھ الخرسانھ الضعیفھ والمتھالكھ 
والوصول للسطح الخرسانى الثابت .

ازالھ الخرسانھ غیر المتماسكھ مع حدید التسلیح 
بكامل مقطعھا وبقطر كاف .  

تجھیز السطح:

•

•

تنظیف السطح جیدا الزالھ سواقط المونھ 
واالتربھ وماشابھ.

تجھیز حدید التسلیح باسلوب الترمیل او 
. المراشمھ المیكانیكیھ الزالھ الصدأ تماما 

استعواض حدید التسلیح التالف فى حالھ نقص 
المقطع بنسبھ كبیره و طبقا لما یحدده 

االستشارى .
الخلط: 

خلط المادة بالنسب المقرره  . یتم

.

یتم التقلیب جیدا ویفضل التقلیب بالخالط 
الكھربى لمده (2-3) دقیقة حتى الحصول 

على مونھ متجانسھ اللون والقوام   

یتم دھان او طرطشھ المونھ بحیث تغطى 
السطح الخرسانى وحدید التسلیح. 

یراعى التلبیش جیدا حول وخلف اسیاخ حدید 
التسلیح. 

یراعى ملئ الشروخ والفراغات. 

التطبیق: 

• 

الدھان طبقھ واحده او طبقتان . 
2 كجم /م 2/ سمك 1مم  

العبوات:
35  كجم (3 مركبات(

اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا
االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

2 یوم عند 23°مزمن الجفاف

ال یتم التطبیق علي االسفلت أو الخرسانة  •
الضعیفة وال یتم التطبیق في درجات حرارة 

اقل من +10م° و اكبر من +45م°

اجھاد الشد

35 نیوتن/مم 2بعد 28 یوم 

8.9 نیوتن/مم 2بعد  28یوم 
5.5 نیوتن/مم 2بعد  7یوم 

وم فقد الوزن           2.6% بعد 7 ی
%3.8 بعد 28 یوم
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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.  

•
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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




