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المواصفات الفنیة
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الكثافھ النوعیھ

صفحة(2-1)

1.7

قوة اإللتصاق مع 
الخرسانة

24 ساعة اإلستخدامات 

%المواد الصلبة

زمن الجفاف األبتدائي
60 نیوتن/مم2اجھاد اإلنضغاط

عند 23م°

•

•

•

•

 

 

•

100%
عند 23م°7 أیام

30 نیوتن/مم2

اقصي صالبھ

الخلط:

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح: 

•
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معجون ایبوكسى جاھز من مركبین لتسویة وٕاستعدال األسطح األفقیة والراسیة 
وحشو الشروخ والثقوب 

معجون ایبوكسى خالى من المذیب یتكون من 
مركبین ذا قوام متماسك متوسط اللزوجة 

ألعمال تسویة واستعدال االسطح سواء أفقیا او 
راسیا دون تسبیل ولملء الشروخ والثقوب .

یستخدم المعجون قبل أعمال الدھانات 
االیبوكسیة .

ترمیم واصالح زوایا األعمدة والكمرات 
والساللم .

ملء وحشو الشقوق والثقوب والشروخ .
لحام ولصق معظم أنواع المواد مثل الخرسانة 

. والحدید والخشب والسیرامیك
تسویة واستعدال األسطح الخرسانیة أفقیا 

وراسیا .
عمل معجون لألسطح المعدنیة وقواعد 

الماكینات ولحوامل المواسیر ولحام ألواح  
الصاج وخط الزیرو كما فى مستودعات 

البترول. 

خالى من المذیب .
لزوجة متوسطة.

. مقاومة عالیة للكیماویات
غیر قابل للتسییل.1

سھولة التشغیل.
سھولة االستخدام.

قوة التصاق عالیة.
(BS 5980 -1980)مقاوم لتكون العفن والفطریات

اقتصادي .

•

المزایا
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اجھاد الثني
2.5 نیوتن/مم2

یجب ان یكون السطح الخرسانى صلب 
ونظیف وجاف خالى من الشحوم والزیوت 

. والمواد العالقة
یجب إزالة الزبدة األسمنتیة الضعیفة ان 

وجدت للوصول للسطح الخرسانى الثابت 
. لألسطح المعدنیة

یتم ترمیل السطح لدرجة  ½ Sa 2 طبقا 
للمواصفات السویدیة إلزالة الصدأ مع 

ضرورة إزالة الشحوم والزیوت واالتربة ان 
وجدت على أن یتم دھان برایمر للحمایة من 

.M الصدأ من نوعیة كیم برایم

•

•

یضاف المركب (ب) المصلب للمركب 
األساسي (أ) بالكامل .

یتم تقلیب وخلط المركبین (أ ، ب) جیدا 
میكانیكیا او یدویا إذا لزم األمر حتى الحصـول 

علـى خلـیط متماسـك متجانس القوام واللون .
الخلط طبقا للنسب المعتمده على العبوات .

•

•

•

زمن التطبیق عند  
23

1 ساعة
م◦
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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.  

•

التخزین والصالحیھ:
من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا   إثنتا عشر شھراً

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.
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0.5-0.6 كجم/م2 طبقاً للسمك بعد الجفاف 
و حالة لسطح (الخرساني و المعدني).

العبوات:
 عبوات 5,20 كجم من مركبیین (أ,ب).

التطبیق: 

التنظیف: ش
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

معدل اإلستھالك: 

یتم استخدام المعجون بواسطة البروة او 
المسطرین او سكینة المعجون الصلب  .

یفضل العمل في درجة حرارة ما بین 
م◦ . +10م◦، + 30 

یراعى عدم خلط كمیات كبیرة من المعجون 
إال على قدر المساحة والحرارة والظروف 

الجویة المحیطة .

 •

 •

 •

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
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