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زمن التطبیق عند 23 م°  
الكثافة

90 دقیقة

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

 

ھ

 

زمن التصلد النھائى عند 
23 م°  
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2.00 كجم/لتر 

7 أیام

 

•

•

•

•

مقاومة الشد
مقاومة الثنى

اللون
مقاومة اإلنضغاط 

رمادى فاتح
65-70 نیوتن/مم2

15 نیوتن/مم2
27 نیوتن/مم2

تجھیز السطح:

•
•

•
•

•
•

الخلط: 
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 EP كیم ریبیر
خرسانة او مونة بولیمریة ذات اساس ایبوكسى بولیمر فائقة االجھاد لترمیم الخرسانة 

ھى خرسانة أو مونة بولیمریة ذات اساس من 
بولیمرات االیبوكسى خالى المذیب مع مواد  

مالئة منتقاه متدرجة الحبیبات تستخدم فى ترمیم 
المنشآت الخرسانیة والمبانى واالرضیات التى 
تحتاج فى ترمیمھا الى اجھادات عالیة ومقاومة 

للحركة واالحتكاك وسرعة التنفیذ .

نظرا لما تتمتع بھ المادة من مزایا فائقة فأنھا 
تستخدم على نطاق واسع فى مجال االنشاءات 

فى اعمال الترمیم ومنھا :-
ترمیم االرضیات الخرسانیة والطرق والكبارى 

وممرات المطارات .
ترمیم األرضیات الخرسانیة والطرق والكبارى 

والقواعد الخرسانیة والساللم.
ترمیم المواسیر والبرودورات والوحدات 

f.الخرسانیة سابقة التجھیز
ترمیم أرضیات مصانع الكیماویات 

والمستودعات  .

تتمیز ھذه المادة بالعدید من الممیزات والخواص 
التى تعطیھ سمعھ طیبة ومنھا :-
مقاومة عالیة لالحتكاك والبرى.

مقاومة فائقة للصدمات .
تعطى اجھاد عالى مبكر .

مقاومة عالیة للكیماویات والمذیبات .
قوة التصاق عالیة مع الخرسانة والحدید. 

غیر منفذه للمیاه والسوائل .
یمكن استخدامھا لالسطح الجافة والرطبة. 

سرعة وسھولة التنفیذ واالستخدام.
•
•

تكسیر وٕازالة الخرسانة الضعیفة والمتآكلة 
للوصول للسطح الثابت السلیم .

إزالة الشحوم والزیوت واالتربة للحصول على 
سطح نظیف تماما .

تجفیف ایة برك للمیاه المتراكمة .
النحت دایر االسیاخ والكانات بكامل مقطعھا 

إلزالة الخرسانة الضعیفة غیر المتماسكة 
والكشف من حدید التسلیح .یي

تجھیز حدید التسلیح بإزالة الصدا دایر االسیاخ 
وبكامل اطوالھا للوصول لقرب الحدید 

االبیض. .یي
استعواض او استبدال الحدید التالف فى حالة 

نقص المقطع وطبقا لما یحدده االستشارى 
االنشائى  .

•

•

•
•

•

•

یقلب المركب (أ) داخل عبوتھ ویضاف المركب 
(ب) المصلب ویتم الخلط جیدا لمدة ال تقل عن 

دقیقة واحدة لتمام التجانس.
یضاف المركب (ج) الركام المتدرج النظیف 

للخلیط (أ، ب) ویتم الخلط والتقلیب جیدا لمدة  
3-2دقیقة للحصول على قوام متجانس ویمكن 

التقلیب والخلط یدویا أو الخالط الكھربى.  

•

•

7 أیام

7 أیام
7 أیام
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التنظیف: 
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

 :

التخزین و الصالحیھ:
اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

معدل اإلستھالك  
2 كجم / م2 / سمك 1 مم

العبوات: 
  3عبوات بوزن إجمالى 10,30 كجم.

 Product Data Sheet 
 Edition 04.2022 
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التطبیق: 
یدھن السطح بالبادىء (البرایمر) من نوعیة 

(كیم بوند EP) او (ویت سیل) فى حالة 
السطح الرطب بمعدل 0.2– 0.3 كجم/م2 
یتم الترمیم فورا بمونة كیم ریبیرEP قبل 

جفاف البادىء باستخدام البروة والمسطرین او 
یدویا ویخدم السطح النھائى جیدا ویتم تنعیمھ 

أقصى سمك للطبقة الواحدة ال یزید  )
عن20 مم) 

•

•

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.  

•

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




