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معامل التمدد الحرارى
الكثافة

6-10X9

•

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
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180 دقیقھ
زمن الشك النھائى             250 دقیقھ

قوة اإللتصاق مع الخرسانة

•
•
•

  

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

التنظیف:
  یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

  جم/سم3 

         

0.2±2

1.5-2 نیوتن/مم2

تجھیز السطح:

•

•

الخلط: 

التطبیق: 

• 
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دھان ذا اساس اسمنتى بولیمرى لحمایھ الحدید ضد الصدأ و مادة رابطة 

كوروبوند  101عباره عن دھان ذا اساس 
اسمنتى بولیمرى مانع للصدأ او التأكل یستخدم 

لحمایھ حدید التسلیح داخل الخرسانھ وایضا 
یعمل كماده ربط  بین الخرسانھ القدیمھ 

والجدیده ویستخدم فى اعمال اصالح وترمیم 
الخرسانھ والمبانى  .

یستخدم فى اعمال معالجھ وترمیم الخرسانھ 
التالفھ والمتاكلھ والتى تعانى من تدھور حدید 

التسلیح .
یستخدم فى اعمال الترمیم والحمایھ للمنشأت 

الخرسانیھ المعرضھ  للظروف الجویھ 
والصعبھ. 

یستخدم كمانع للصدأ او التاكل لحدید التسلیح 
وماده رابطھ للربط بین الخرسانھ القدیمھ 

والجدیده. 

للصدأ. مانع
مقاوم للعوامل الجویھ.

اقتصادي وسھل التطبیق  .نن
قوه التصاق عالیھ مع الحدید والخرسانھ.  

یسمح بتنفس الخرسانھ  .بب
عدیمھ االنكماش. 

1-2 نیوتن /مم2 قوه االلتصاق مع الحدید 

/م2

تكسیر وازالھ الخرسانھ الضعیفھ والمتھالكھ 
والوصول للسطح الخرسانى الثابت .

ازالھ الخرسانھ الضعیفھ غیر المتماسكھ 
المحیطھ باالسیاخ بقطر كاف. 

تنظیف االسیاخ الزالھ الصدأ باسلوب الترمیل 
او المراشمھ المیكانیكیھ   .

استعواض حدید التسلیح فى حالھ نقص قطر 
االسیاخ بدرجھ كبیره وطبقا لما یحدده المھندس 

المشرف.
 تنظیف السطح جیدا وغسیلھ بالمیاه  .

تخلط الماده مركب (أ) بالسائل مركب 
(ب)بالمیاه ویتم التقلیب لمده 2-3 دقیقھ حتى 

یصیر الخلیط متجانس القوام   . 
 نسبة الخلط (1:4)بالوزن. 

 ϝтмϸт ϱтЯЂϦЮϜ ϸтϸϲм пжϝЂϼ϶ЮϜ ϱАЂЮϜ дϝкϸ
.  ЄϼУЮϝϠ

 ϙЯв Йв ϝлЛАЧв ЬвϝЪϠ ϴϝтЂъϜ йтЂЪϦ дв ϸЪϝϦЮϜ
.  ϤϝОϜϼУЮϜм ϴмϼІЮϜ

 пжϝϪ йϮм дϝкϸ аϦт ϤϝКϝЂ 3 ϼмϼв ϸЛϠ
.  ав 1 ϸмϸϲ пТ ШвЂ пЯК ЬмЊϲЯЮ

 ЄϼϠ пЊмж атвϼϦЮϜ ЬϝвКϜ ϺтУжϦ ϼт϶ϝϦ йЮϝϲ пТ
 ϱАЂЮϜ дтІ϶ϦЮ ЬвϼЮϝϠ ϝлТϝУϮ ЬϠЦ иϸϝвЮϜ ϱАЂ

 .ϜϸтϮ

•

ال یتم التطبیق في درجة حرارة اقل من 5م° •

معامل المرونة              24550 نیوتن/مم2
النتائج بعد 82 یوم عند درجة حرارة 25م° 

و رطوبة نسبیة %5±70
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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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معدل اإلستھالك :
2 كجم /م 2/ سمك 1مم  . 

العبوات:
شیكارة 25 كجم 

التخزین و الصالحیھ:
اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

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




