
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 

:الخلط
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صفحة(2-1)

 

زمن التطبیق عند 23°م
الكثافة

30 دقیقة

•

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
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معامل المرونة
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•

•
•  
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310×12.8
4 نیوتن/مم2قوة الترابط

•
•  

• 

• 

• 

• 

التنظیف:
  یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

بالمذیب فور نھو العمل وفى حالة جفاف 
المونة تستخدم الطرق المیكانیكیة 

إلزالتھا .

1.7±0.1 كجم/لتر 

نیوتن/مم2

تجھیز السطح:

•
الخلط: 

•

15-20 نیوتن/مم2

 

•

التطبیق: 
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مونة أیبوكسیة من مركبین خالیة المذیب غیر 
قابل للتسییل تستخدم كالصق ایبوكسي لشرائح 

األلیاف الكربونیة.

مونة ایبوكسیة الصقة لشرائح األلیاف الكربونیة 
لتقویة وتدعیم العناصر اإلنشائیة والمباني 
واألخشاب ولصق ألواح الحدید بالخرسانة.

. خالى من المذیبات 
 . إجھادات میكانیكیة فائقة 

التصاق عالیة   قوة
كك مقاومة للحرارة والكیماویات.

قابل للتسییل. غیر
طط مقاومة لالحتكاك والزحف والصدمات.

التطبیق .   سھولة
غیر قابل لالنكماش.

قوة القص 

یجب أن یكون السطح ثابت وسلیم ونظیف 
تماماً خالي من األتربة والشحوم والزیوت 

والزبدة االسمنتیة. 
ترمیل السطح أو تجلیخھ بحیث ال تقل قوة 

التصاق الخرسانة عن 1.5 نیوتن/ مم2 وال 
یزید المحتوى المائي عن10 % وأال یقل عمر 

الخرسانة عن 28 یوم

یجب أن یكون السطح مستوي خالي من 
النتوءات والعیوب.

•

•

•

یخلط كل مركب داخل عبوتھ األصلیة على 
حدة.یي

یضاف المركب (ب) للمركب (أ) داخل عبوة 
الخلط ویتم التقلیب بخالط كھربي لمدة 3-2 

دقیقة حتى الحصول على خلیط متجانس القوام 
ویراعى أن تكون سرعة الخالط بطیئة لمنع 

دخول الھواء.

تستخدم المادة كمعجون الصق بالبروة أو 
سكین المعجون على السطح وشرائح األلیاف 

الكربونیة بطبقة سمكھا  0.5-2 مم .
معالجة الثقوب والعیوب على أن یكون الالصق 

مستوى ومنتظم دون فراغات. 
ضغط شرائح ألیاف الكربون على السطح 

بانتظام حتى ظھور الالصق من الجانبین.  
وضع دعامات للتثبیت وتزال بعد 2 یوم.

أخذ عینات من الموقع لقیاس قوة االلتصاق 
وإجھاد االنضغاط دوریاً.

معدل اإلستھالك :

800 جم/م.ط/ عرض 10 سم/ طبقة. 
350 جم/م.ط/ عرض 5 سم/ طبقة.

العبوات:
5,20 كجم (أ , ب) مركبین.

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

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

• 
•
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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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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




