
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المواصفات الفنیة
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الكثافة النوعیة

•

صفحة(2-1)

2 ساعة

•
•

0.02±1.41

•

زمن التشغیل

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

•

نسبة المواد الصلبة

المزایا

•
•

24 ساعة
عند 23 م°

2±69

زمن إعادة الدھان

تجھیز السطح: 

•
•
•

بالحجم%

> 200 م° درجة الومیض

الخلط:

التطبیق:
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دھان ایبوكسى ذا اساس مائى ملون لتشطیب االرضیات الصناعیھ      

دھان ایبوكسى ذا اساس مائى یتكون من 
مركبین تتفاعل لیعطى بعد الجفاف دھان نھائى 

لتشطیب االرضیات ملون غیر سام وقوى 
التحمل وسھل التنظیف.

المستشفیات والمعامل .1
مصانع االغذیھ والمشروبات.  

مصانع االدویھ والمستحضرات الطبیھ. 
البدرومات والجراجات .

وان اقتصادي و متعدد االل
غیر سام او ضار بالصحة العامة

سھل التنظیف و یمكن استخدامھ لألسطح الرطبة
ت قوي التحمل و مقاوم للكیماویا

ل ال یشتعل و ال یساعد علي االشتعا
صدیق للبیئة

یجب ان یكون السطح الخرسانى نظیف وثابت 
وجاف وخالى من االتربھ والزیوت والشحوم 

والزبده االسمنتیھ.1
تترك الخرسانھ الجدیده لمده ال تقل عن 7 أیام.بب

االسطح المعدنیھ یجب تجھیزھا میكانیكیا 
بالترمیل الزالھ الصدأ تماما.

•

•
•

یتم تقلیب المركبین داخل عبواتھا االصلیھ .بب
یضاف المركب (ب) للمركب (أ) بالنسبھ 

المقرره.1
یتم الخلط والتقلیب لمدة 2-3 دقیقة للحصول 

على منتج متجانس القوام واللون.

•
•

•

.
.

نوصى بدھان تحضیرى من الماده بعد تخفیفھا 
.% بالمیاه النظیفھ بنسبھ 15

یتم الدھان بالفرش او الرولر او الرش
الدھان وجھین بفارق زمنى 24 ساعھ للجفاف

درجھ حراره السطح والجو المحیط (+10/
+30م º) والرطوبھ النسبیھ 85 % .

•

•
•
•

ش التنظیف: 
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

معدل األستھالك: 
3.45 م2 / لتر ( بمعدل 0.4 كجم / م2 ) 

بسمك بعد الجفاف 200 میكرون.
یوصي بعمل طبقتین على األقل.

•

•
العبوات: 

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

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ 

عبوات 5,20كجم جاھزة للخلط من مركبین 
(أ ، ب) .

مقاومة االحتكاك طبقا
للمواصفات االلمانیة 

DIN-53109

120 مجم فاقد
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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.  

•
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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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