
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المواصفات الفنیة

:الخلط

•
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الكثافة

•

صفحة(2-1)

الطبیعى و أبیض و رمادى 
و الوان أخرى

•
•

 0.2±1.1

•

اللون

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

•

•

 100%نسبة المواد الصلبة

مقاومة الصدمات

الخلط:

المزایا

•
•

جم/سم3

2.5 نیوتن.متر

إجھاد اإلنضغاط
إجھاد الثنى            30-35 نیوتن/مم2

زمن التطبیق 

إجھاد الشد

25 دقیقھ

40-45 نیوتن/مم 2

20 نیوتن/مم2

بالحجم

تجھیز السطح:

یتم تقلیب المواد داخل عبواتھا لمنع الرواسب .
یتم اضافة المركب (ب) للمركب (أ) تدریجیا 

بالنسب المقرره للخلط مع التقلیب میكانیكیا لمدة 

•
•

2-3دقائق و یتم الخلط جیدا للحصول علي 
مونة متجانسة اللون والقوام. 
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دھانات ایبوكسیھ لالرضیات خالیھ المذیب ذات مقاومھ فائقھ للكیماویات 

دھان ایبوكسى نوفوالك من مركبین خالى 
المذیب یعطى دھان لالرضیات ذا مقاومھ فائقھ 

للكیماویات خاصھ االحماض المركزه والقلویات 
 ºوالمذیبات ویتحمل الحراره حتى 100م

ومقاومھ لالحتكاك والحركھ  .

تستخدم ھذه المادة فى اعمال العزل والحمایھ 
ضد تاثیر الكیماویات فى العدید من الصناعات  

مثل :-
الصناعات الكیماویھ. 

البتروكیماویات. 
محطات الطاقھ. 

الصناعات الھندسیھ.

خالى المذیب.مم
قوه التصاق فائقھ مع الحدید والخرسانھ. 

مقاومھ فائقھ للكیماویات.
مقاوم لالحتكاك والحركھ .

اإلجھادات بعد 7 أیام  عند 23م°

یجب ان تكون االسطح الحدیدیھ خالیھ من 
الصدأ تماما. 

یجب تجھیز االسطح الخرسانیھ ثابتھ وسلیمھ 
ونظیفھ وجافھ خالیھ من االتربھ والمخلفات 

والزیوت والشحوم .

ۛۛۛۛۛۛۛۛۛ •

•

التطبیق: 
یتم الدھان بالفرش او الرولر او الرش الالھوائى .
یتم توزیع الدھان على االرضیات بطریقھ منتظمھ.
یتم الدھان على طبقات متتالیھ بفارق زمنى 24 

ساعھ لكل طبقھ .
یراعى الدھان فى درجھ حراره +10مº وحتى
+30مÜ وال تزید الرطوبھ النسبیھ عن %85.

•
•
•

•

التنظیف: 
تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة   یراعى

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

وجھ تحضیري (برایمر) بمعدل 0.15 - 0.2 كجم/م2 

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

معدل األستھالك: 

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

س س: التخزین والصالحیھ

زمن اعادة الدھان        یوم
زمن الجفاف النھائي   7 یوم

                Dالصالدة شور
مقاومة االحتكاك      88 مجم فاقد

82+

•
2 وجھ كیم فلور نوفوالك بمعدل 0.5-0.6 كجم/م2 لسمك  •

0.3-0.4 مم 
للتشطیب الناعم یدھن 2 وجھ كیم فلور نوفوالك 8.0 - 

1كجم/
•

• للتشطیب الخشن یدھن 2 وجھ كیم فلور نوفوالك 2 - 1.6 
كجم/م 2بسمك 1-3 مم)متعدد الطبقات( لألرضیات عدیمة 

االنزالق یرش الفیلر(ركام رقم 1001) بمعدل 8-5 
كجم/م 2سمك الحبیبات 0.3 -0.7مم

•

لسمك 0.5-0.6 ممم2

قوة الترابط مع 
الخرسانة

2-2.5 نیوتن/مم2
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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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