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درجة حرارة السطح
درجة الومیض

•

مط

ال یشتعل

الخلط: 
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%5<

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام

یجب تقلیب محتویات العبوة  جیدا بالخالط 
الكھربي او یدویا اذا لزم االمر لتمام التجانس في 

اللون و القوام. 

تجھیز السطح: 

•
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دھان مطاطي مرن ذا أساس مائي مانع لتكون العفن والفطریات صحي 
وغیر سام ومقاوم للكیماویات 

دھان مطاطي مرن ذا أساس مائي مانع لتكون 
العفن والفطریات وصحي وغیر سام ومقاوم 

لتأثیرالكیماویات و االبخرة حتي درجة
120 م° یصلح للمستشفیات والمعامل 

ومصانع األغذیة .

یستخدم ھذا  الدھان  المانع لتكون  العفن و 
الفطریات  علي نطاق واسع في الدھانات 

الداخلیھ للحوائط واالسقف ومنھا:-
مصانع االغذیھ . 1

االماكن الرطبھ مثل البدرومات .
مصانع االدویھ .

المستشفیات و العیادات .
المطاعم  والمطابخ .        

صاالت الحاسب االلي ومصانع االلكترونیات. •

صحي وغیر سام والیحتوى على مواد سامة 
(المعادن الثقیلة) .

مانع لتكون العفن و الفطریات و الطحالب.  
سھل الغسیل والتنظیف. 1

مطاطي مرن یساعد علي تغطیة الشروخ.  1
مقاوم لتأثیر الكیماویات حتي تركیز%10. 

م°. مقاوم لتأثیر االبخرة حتي 120
یسمح بتنفس السطح المدھون لبخار الماء. 

•ألوان جذابھ و ثابتھ.
•

زمن الجفاف
4.8 جم/م2/یوم نفاذیة السطح لبخار الماء

المقاومة الكیماویة

3-4 ساعات

تحمل الحرارة
نسبة المواد الصلبة

مقاوم لألحماض و 
القلویات المخففة 

حتي تركیز %10

%60
حتي +120م°

یجب ان تكون األسطح خالیة من الزیوت 
والشحوم واألتربة والمواد العالقة.

یجب ان تكون االسطح الخرسانیھ سلیمھ خالیھ 
من عیوب الصناعھ. 

یجب ازالة الزبدة االسمنتیھ الضعیفھ ان وجدت 
وایضا یجب ازالة بقایا مواد فصل الشدات 

ومواد معالجة االسطح ذات االساس الشمعي او 
الزیتي.

یجب معالجة النقر والشروخ بالمونة االسمنتیھ 
الجاھزة عدیمة االنكماش من نوعیة (كیم 

ریبیر).

یتم دھان األسطح بعد تجھیزھا وتنظیف بوجھ 
تحضیري (بوندنج برایمر) بمعدل (0.2-0.15 

كجم/م2) ویترك للجفاف لمدة 8 ساعھ عند 
م° قبل الدھان.  درجة   20

یمكن دھان الماده بالفرش  او الرولة او الرش 
. الالھوائي 

یتم دھان وجھین علي االقل حیث یترك الوجھ 
االول لمدة ال تقل عن 4 ساعات عند 20 م° 

قبل دھان الوجھ الثاني.  1 
یراعي ان تكون درجة حرارة  الجو + 5م° 

وحتي + 30م°.  
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التخزین والصالحیھ:1 

إثنتا عشر شھراً من تاریخ اإلنتاج 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 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.  

•

العبوات: ش
 بستالت 5,20 كجم.
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التنظیف:
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

معدل اإلستھالك النظري: 
•0.22كجم/م 2لسمك بعد الجفاف 100 میكرون.

عدد اوجھ الدھان 2 وجھ•

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




