
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المواصفات الفنیة
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الكثافة النوعیة

صفحة(2-1)

0.05±0.98

•

نسبة المواد الصلبة

المزایا

•

•

زمن إعادة الدھان
زمن التشغیل

7 ایام

عند 23م°

•
•

28% بالحجم

زمن الجفاف اإلبتدائى 3 ساعات
زمن الجفاف النھائى

الخلط: 

•

•

•

التنظیف: ش
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

معدل األستھالك النظري:

•
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دھان ایبوكسى ذا أساس مائى كبرایمر للدھانات  ذات االساس المائى او المستحلبات أو االیبوكسیات 

برایمر ذا أساس ایبوكسى مائى یتكون من 
مركبین یستخدم كبطانة للدھانات لسد  المسام 
وتثبیت السطح الخرسانى او البیاض وعمل 

وجھ رابط بین الدھانات واألسطح .

یستخدم كبرایمر على األسطح الخرسانیة 
والبیاض لسد المسام وتثبیت السطح وعمل 

وجھ تحضیري الصق بین الدھانات واالسطح 
الخرسانیة او البیاض .

ذا اساس مائى.
یمكن ان تدھن على االسطح الرطبة (المحتوى 

المائى18 %) . 
. سھلة االستخدام

قدرة عالیة على النفاذیة داخل المسام .
ذا قوة التصاق فائقة.

. مقاوم للعوامل الجویة
ال تشتعل وال تساعد على االشتعال. •

•

2 ساعة
2 ساعة  كحد ادني
7 ایام كحد اقصى

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح:  

یجب ان یكون السطح خالى من االتربة 
والشحوم والزیوت .1

یجب إزالة ومواد معالجة األسطح الخرسانیة او 
مواد فصل الشدات .1

یجب إزالة األجزاء الضعیفة الھشة والزبدة 
االسمنتیة للوصول للسطح الثابت .1

یجب ان یكون السطح سلیم وثابت ونظیف.1
في حالة األسطح المدھونة یتم إزالة الدھانات 
غیر الثابتة وصنفرة وتجھیز الدھان الثابت. 
یجب اال یزید المحتوى المائى عن18 % .

یتم تقلیب المواد داخل عبواتھا جیدا .1
یتم اضافة المصلب (ب) الى المركب 

االساسى (أ) ویتم التقلیب بالخالط الكھربى او 
یدویا لو لزم االمر حتى الحصول على خلیط 

متجانس القوام واللون .
التطبیق: 

یتم الدھان باستخدام الفرش او الرولر 
اوالرش 

یتم الدھان وجھ واحد 

 

1

•

•

•
•

0.17 كجم/م2 (لسمك بعد الجفاف) 50 میكرون 
 یتم الدھان وجھ واحد .

•
•

العبوات: 
عبوة 5,20 كجم تتكون من مركبین أ,ب

عند التطبیق علي اسطح سابقة الدھان یتم التأكد من 
قوة التصاقھا مع السطح االصلي.

یتم تطبیق المادة علي البولي یورثان فوم خالل 24 
ساعة من تنفیذه.

یتم تطبیق المستحلبات المائیة خالل 7 یوم من 
تطبیق البرایمر.

•

•
•

•

•
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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:
أثنتا عشر شھراً من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  
االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ. 
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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
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