
  

 (EPDM) الصق للفائف المطاطیة ایثلین بروبیلین داین مونیمر
الوصف العام                                         التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 
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بروالصق 100

 

% المواد الصلبة

الكثافة
قابلة للدھان

أحمر
0.1 ± 0.9

صفحة(2-1)

•

Product Data Sheet   
Edition 04.2022 
Identification No. JT - 35

اللون

اللزوجة

زمن اللمس 

العبوات
•

: 
20 ,5 ,1 كجم 

الصق للفائف المطاطیة من نوعیة ایثلین بروبیلین 

مقاومة فائقة للمیاه.
مقاومة فائقة للرطوبة.

قوة التصاق عالیة.
یصلح لألسطح الخارجیة.

مادة الصقة متمیزة للفائف المطاطیة من نوعیة  
(EPDM)سواء للصق اللفائف مع بعضھا أو 

اللصق على األسطح الخرسانیة مثل األسطح و 
البحیرات الصناعیة كما تستخدم للصق الوزرات 

و ركوب اللفائف.

• یتم تقلیب المادة جیدا داخل العبوات لتحقیق 
التجانس و منع الترسیب.

• یتم تطبیق المادة بالفرش أو الرولر كطبقة 
مستمرة لألسطح المطلوب لصقھا  .

•
. •

. •

لألسطح المسامیة یدھن 2 وجھین من المادة.  
یترك الالصق للجفاف لمدة 5-10 دقیقة

 یتم جفاف اللصق خالل 30 دقیقة من التطبیق
• یتم ضغط األسطح المطلوب لصقھا بضغط یصل 

الى 2.8 بار لمنع حبس الھواء داخل اللفائ ف.
• الركوب 30-20 سم لألسطح غیر المسامیة

 % 35 - 40
درجة حرارة التطبیق  40 - 5 °م

 :التنظیف
یتم غسیل االدوات والمعدات فورا بالمذیب العضوى 

التربنتین أو الكحول األبیض و بعد الجفاف یتم 
التنظیف میكانیكیا.

معدل االستھالك النظري 
2-1 م2/ كجم

:

 •

زمن الجفاف النھائى
30 - 15 دقیقة زمن الجفاف االبتدائى

• غیر صالح لالستخدام مع البولى ایثلین و البولى 
بربوبلین و التیفلون.

• غیر صالح لالستخدام مع البى فى سى و ألواح 
وم. البولى استیرین ف

• غیر صالح لالستخدام مع النحاس.

یجب مراعاة ما یلى: 

قوة التقشیر              50 نیوتن/25 مم

داین مونیمر (EPDM) مع بعضھا أو مع األسطح 
االنشائیة

جم/سم3

10 - 5 دقیقة 

24 ساعة

مقاومة الحرارة         -20/+60 °م
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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.  

•

التخزین والصالحیھ   : 
• اثنتا عشر شھراً داخل عبواتھا  االصلیھ المغلقھ 

في ظروف التخزین المناسبھ 

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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