
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

الموصفات الفنیة 
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إجھاد القص  
إجھاد الكسر

إجھاد الضغط
30-35 نیوتن/مم2

•

50-60 نیوتن/مم2

•

 •

 

•

 

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
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•

قوة اإللتصاق على الخرسانة

 •

 •

24 نیوتن/مم2
18-20 نیوتن/مم2

•

•

EP كیم بوند

ھ

 

الخلط :

التطبیق :

التنظیف:

 •
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.
الصق ایبوكسى خالي المذیب یتكون من 

مركبین للربط بین الخرسانة القدیمة والجدیدة  
المادة مطابقة للمواصفات األمریكیة 

 ASTM  C- 881-78, TYPE II
GRADE 2 CLASS B+C

.

تستخدم لألسطح األفقیة والراسیة للربط 
بین الخرسانة القدیمة والجدیدة.ب تستخدم 

ایضا كمادة الصقة علـى األسـطح 
الحدیدیـة والمونـة وبالتـالي فھـي تحقـق  

قـوة تـرابط اعلي 

 قویة االلتصاق مع الخرسانھ و االسطح 
المعدنیھ االخري .

تستخدم علي االسطح الخرسانیھ الجافھ 
والرطبھ.

سھولة االستخدام اطالة زمن التشغیلیھ لتناسب 
استكمال عمل الشدات. 

قوة شد عالیھ  .

بعد 7 أیام عند درجة حرارة 23 م° و الرطوبھ 
النسبیھ حوالى  %  50 

اجھاد الشد 
2.5-3 نیوتن/مم2 
18-20 نیوتن/مم2  قوة اإللتصاق على الحدید

زمن التشغیل عند 23 م°     3 - 4 ساعات
زمن الجفاف االبتدائي         1 یوم
زمن الجفاف النھائي           7 ایام

نسبة المواد االصلیة بالحجم   %100 
0.02كجم/لتر ±1.2الكثافة 

تجھیز السطح:
یجب ان یكون السطح الخرساني نظیف تماما 

خالي من الزیوت والشحوم.
یجب إزالة بقایا المواد االسمنتیھ والتالفة من 

السطح قبل االستخدام .
یمكن ان تستخدم المذیبات الخاصھ من بروكیم 

الزالة الرواسب و الشحومات الصعبھ من 
السطح .ي

یضاف المركب (ب) الى المركب (أ) ویقلب 
جیدا یدویا او بالخالط الكھربي سرعة بطیئة 

حتى الحصول على خلیط متجانس القوام 
واللون .س

نسبة الخلط طبقا للعبوات الجاھزة الواردة من 
المصنع. 

•

یدھن الخلیط مباشرة على السطح النظیف 
الثابت السلیم بالفرشاة او الرش او بالرولة 

وذلك خالل الفترة الزمنیة المسموح بھا  خالل 
3 ساعات عند درجة حراره 23 °م وساعھ 
واحدة فقط عند درجة حراره 40 °م قبل ان 
یجف الدھان یتم تطبیق بالمونة او الخرسانة 

الجدیدة لضمان قوة الترابط .

یتم تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة فور 
االنتھاء من  العمل بالمذیب. 
 معدل االستھالك النظري: مم

 0.3 – 0.5 كجم/متر2 حسب حالة السطح

العبوات: 
20كجم  و 5 كجم  عبوة من مركبین (أ ، ب)
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صفحة(2-2)

 

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

االصلیھ  المغلقھ  في  ظروف التخزین المناسبھ 

   

 

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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•

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




