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الكثافة النوعیة

المواصفات الفنیة

60 دقیقة عند 23°م
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زمن التشغیل
18 ساعة عند 23°م

•

0.1±1.95

•

•
•
•

•
•

اجھاد الشد
اجھاد األنضغاط

7 أیام زمن الجفاف النھائي

15 نیوتن/مم2

عند 23°م

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام

الخلط:  
یتم خلط المركبین السائلین (أ، ب) ویتم التقلیب 
جیدا للوصول الى خلیط متجانس القوام واللون.

یتم دھان وجھ تحضیري من االیبوكسى (كیم 
فلور) بمعدل 3.0-4.0 كجم/م2  

السكینة المشرشرة وتوزع بانتظام .1
یتم لصق البالط خالل فترة التشغیل المقررة 

حسب درجة الحرارة المحیطة ویترك للجفاف.1
 تترك عرانیس البالط بأبعاد 5-3 مم ویتم •

ملئھا بمونة ایبوكسیة مـن نوعیـة(كیم چوینت 
E نوفوالك) . 

التنظیف: 
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

یضاف المركب (ج) للخلیط ویتم التقلیب 
میكانیكیا حتى تمام التجانس وتصبح المونة 

رطبة. 

تجھیز السطح: 
یراعى ان یكون السطح نظیف تماما خالي 

من األتربة والشحوم والزیوت. 
یراعى ان یكون السطح ثابت وسلیم وتترك الخرسانة الجدیدة لمدة 

28 یوم للجفاف.

التطبیق:1

•
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مونة ایبوكسیة الصقة للبالط والسیرامیك فائقة المقاومة للكیماویات 

مونة ایبوكسیة تتكون من ثالث مركبات 
ایبوكسیة خالیة المذیب ومواد مالئة متدرجة 

الحبیبات تستخدم في أعمال لصق البالط 
والسیرامیك لألرضیات والحوائط لھا  مقاومة 

فائقھ للكیماویات وقوة التصاق عالیھ.

أعمال لصق البالط والسیرامیك لألرضیات 
والحوائط في :-

مصانع األغذیة والمشروبات 
مصانع الكیماویات والبتروكیماویات 

مصانع االدویھ والغزل والنسیج.

قوة التصاق فائقة للحدید والخرسانة .
ت  مقاومة للكیماویات و العفن و الفطریا

عازلة للمیاه.
فترة زمنیة كافیة للتشغیل.

70 نیوتنمم2 بعد 7 أیام
بعد 7 أیام

•

•

•

•

قبل جفاف الوجھ التحضیري
یتم فرد المونة على السطح باستخدام البروة أو 

•

معدل اإلستھالك النظري: 
6 كجم/ م2 / لسمك 3 مم.

التخزین والصالحیھ:1 
أثنتا عشر شھراً من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا 

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

ش العبوات: 
  30,10 كجم ثالث مركبات (أ,ب,ج).

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.  

 •

•

درجة حرارة السطح و الجو من 30-10 °م•
منع الحركة او التعرض للمیاه و الكیماویات اال 

بعد الجفاف النھائي (7 یوم).
•

EN 12004 , Type R , Class T2

قوة الترابط               ≥2 نیوتن/مم2 
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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




