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الكثافة النوعیة 

تجھیز السطح: 

CR كیم كوت
دھان مطاط مكلور سریع الجفاف لحمامات السباحھ والبحیرات الصناعیھ وخزانات میاه الصرف الصحي

دھان من المطاط المكلور في مذیب عضوي سریع الجفاف 
یدھن بالرش الالھوائي أو الفرش بدون تخفیف لتبطین وعزل 

وتشطیب حمامات السباحھ والبحیرات وخزانات میاه 
الصرف الصحي.

 حمامات سباحھ 
خزانات میاه الصرف الصحي 

زمن الجفاف لللمس            30 دقیقة

زمن الجفاف ألعاده الدھان     ۲٤ ساعھ 

 0.1±1.2

المواد الصلبھ بالحجم
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%۱±۳۲

زمن الجفاف النھائي     ۷ یوم /۱۰یوم

۰.٤-۰.٥ نیوتن/مماجھاد الشد

االستطالھ:                 27-26 %
مقاومھ الكلور

ر  واشعة الشمس            ال تتأث
و میاه البحر 

 ASTM  C-267 , مطابقة للمواصفات اإلمریكیة
D-412, D-7867, G-153,CRD C84

.
 ازالھ االتربھ والزیوت والشحوم للحصول علي سطح

 نظیف وجاف تماما.
ترمیم ومعالجھ عیوب السطح بالمونھ االسمنتیھ عدیمھ 

LM االنكماش كیم ریبیر بأنواعھ  وحشو فواصل التمدد بروفلكس

 ال یستخدم  الدھان  علي االیبوكسي أو األكریلیك أو الفینیل 
 أو األسطح المعدنیھ

االستخدامات

الوصف العام

ط : الخل
 یتم التقلب داخل العبوات للحصول علي خلیط متجانس اللون 

وام. والق
ق :  التطبی

 یدھن وجھ تحضیر من الماده بعد تخفیفھا بنسبھ 
وي (۱۰-۱٥%) بالمذیب العض

. ( PU بروسولف) 
. یترك الدھان التحضیري للجفاف لمده ۲٤ساعھ

رش. الدھان بالرش الالھوائي أو الف
ل. الدھان (۲وجھ) علي األق

ف :  التنظی
غسیل األدوات والمعدات فورا بالمذیب العضوي 

 . Prosolve PU
معدل اإلستھالك الن ظري 

 0.72  كجم/م۲ سمك بعد الجفاف 200 میك رون.
 عدد اوجھ الدھان التقل عن ۲وجھ

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

المواصفات الفنیة

المزایا
س  مانع للعفن والفطریات ومقاوم الشعة الشم

ف  ذا قوه التصاق فائقھ و سریع الجفا
ور   مقاوم للكیماویات و الكل

البحیرات الصناعیھ
خزانات السفن البحریھ

 •
 •

 •
 •

 ازالھ الدھانات القدیمھ ان وج دت وازلة العفن والفطریات •
بالمزیل الخاص لذلك. 

• ترمیل سطح البالط للتخشی ن 
 •

 •

 •

 •

تخیط الطرق• 

 •
 •
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التخزین والصالحیھ:
 عام واحد داخل عبواتھا األصلیة المغلقھ في 

ظروف تخزین مناسبة 

العبوات 
بستلھ 5,20 كجم

:

  

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء 

االستخدام  )القفاازات والنظارات الواقیة( 
یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  

جب عدم تواجد أي مواد تساعد على 
االشتعال. .یجب عدم التخلص من بقایا المواد 

في المجارى 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
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