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اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 
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صفحة (1-1)

•
•

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
 •
 •
 •

 •

 •

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  
یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال. 
یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى 

والمصارف المائیة او التربة.  
بجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

المعمول بھا في ج .م.ع.  
ال خطورة أثناء النقل.  

•

 مذیب عالي الكفاءة للدائن االیبوكسیة بأنواعھا . •
•  منظف للفرش و الروالت و معدات الرش الالھوائي.
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EP بروسولف
مذیب عضوي للدائن االیبوكسیة.

مذیب عضوي عالي النقاوة یستخدم في تخفیف 
اللدائن االیبوكسیة بأنواعھا خاصة في حاالت 

الرش الالھوائي و منظف عالي الجودة.

مناسب لكافة اللدائن االیبوكسیة. 
یستخدم بكفاءة في جمیع االجواء.

الشكل                       سائل عدیم اللون

محتوي المواد المتطایرة    870 جم / لتر
التحمل الحراري            - 50 م  / +170م

درجة االشتعال

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
یضاف بعد اضافة المصلب و التقلیب جیداً.  •

یجب التخلص من فقاقیع الھواء المحبوس.

التخفیف حتي نسبة ال تتجاوز 15% من حجم البویات •

•
االیبوكسیة.

درجة حرارة التطبیق: 15-30 درجة مئویة في رطوبة نسبیة 

سریع االشتعال لذا یلزم التھویة الجیدة.•

التخزین والصالحیھ  :  24 شھر داخل عبواتھ االصلیة 
المغلقة في ظروف تخزین مناسبة.

العبوات  :
 4,18 , 180 كجم
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 •
یضاف للتخفیف للحصول علي لزوجة مناسبة.  •

ال یستخدم عند قرب انتھاء زمن تطبیق االیبوكسي.  •

%90-20

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




