
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

الموصفات الفنیة
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 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

 •
•

 

•
•

زمن التطبیق
نسبة المواد الصلبة

زمن اعادة الدھان

%100
45 دقیقة

•
•

•

•

•
•
•

عند 25م°

زمن الجفاف اإلبتدائى
12 ساعة عند 25م°

زمن الجفاف النھائى
50-55اجھاد اإلنضغاط

تجھیز السطح: 

الخلط: 

صفحة(2-1)

كیم فلور میتالیك 
دھانات ایبوكسیة معدنیة لدیكور األرضیات 

دھانات ایبوكسیة ثالثیة التركیب لعمل دھانات 
معدنیة لدیكور األرضیات ناعمة والمعة 

وعاكسة للضوء ومقاومة ألشعة الشمس و 
التأكل واإلحتكاك و الكیماویات و تعطى مظھر 
ثالثى األبعاد تغطى الطبقة النھائیة للحمایة من 

العوامل الجویة و اشعة الشمس من دھانات 
البولى یورثان أو البولى اسبرتك الشفافة صالحة 

للخرسانة والخشب و األسطح المعدنیة.

صاالت العرض.
المطاعم والكافیھات. 1

مداخل الفنادق و الممرات. 1
السوبرماركت. 1

الجراجات.

المع وثابت اللون.1 
خالى المذیب.1

. منخفض اللزوجة
صدیق للبیئة.1

مقاوم للكیماویات واشعة الشمس.1
. غیر ضار بالصحة

عاكس للضوء ویعطي مظھر ثالثى 
األبعاد.

نیوتن/مم2

األسطح یجب ان تكون سلیمة وثابتة و نظیفھ 
وخالیة من األتربة والزیوت و الشحوم. 1
تجھیز السطح میكانیكیاً بالسفع المعدنى او 
الترمیل اواحدى الطرق المعروفھ عالمیاً 

للوصول لدرجة خشونة مناسبة.1
ترمیم الشروخ و التطبیل بإستخدام (كیم ریبیر 

. (EP

یضاف المركب (ب) للمركب (أ) بنسبة الخلط 
الصحیحة وتخلط میكانیكاً بسرعھ بطیئة 
(300-500) لفة بالدقیقة لمدة 3 دقائق 

للحصول علي خلیط متجانس القوام.1
یضاف المركب المعدني (ج) للخلیط و یخلط 
لمدة3-5 دقیقة واحدة ویترك 5-10 دقیقة قبل 

اإلستخدام.1
• او یخلط المركب المعدنى (ج) بالمركب (ب) و یقلب جیداً 

لمدة (3-5) دقیقة و یترك لمدة (5-10) دقیقة ثم یضاف 
للمركب أ و یعاد الخلط لمدة(2-3 دقیقة).

•
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•

12 ساعة عند 25م°
7 ایام  عند 25 م°

اجھاد الثنى
مقاومة اإلحتكاك

نیوتن/مم25-202

D الصالده شور
70 - 80 مجم

االلوان
 85- 80

متاحھ حسب الطلب

مطابقة للمواصفات األمریكیة
ASTM D-790,638,4541,4060,2240

30-25 نیوتن/مم2اجھاد الشد

•

•

•

•

قوة الترابط في 
الخرسانة

22-2.5 نیوتن/مم



 p  k

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.  
یجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

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

•

معلومات إضافیة 
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صفحة(2-2)
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التخزین والصالحیھ  
اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا   •

:

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ 

التنظیف: 
تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة   یراعى

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

كیم فلور(برایمر) : 0.2-0.3 كجم/م2.
كیم فلور میتالیك : 0.5-0.6 كجم/م2 

(سمك 500 میكرون بعد الجفاف).

معدل اإلستھالك النظرى: 

: PU او  PA 0.2-0.3 كجم/م2 كیم فلور
(سمك بعد الجفاف 50 میكرون)

العبوات: 
(أ,ب) عبوات 5,20 كجم.1

یفضل دھان وجھ تحضیرى (كیم فلور) اسود 
كبرایمر إلعطاء شكل دیكورى افضل.1

یترك للجفاف لمدة 24  ساعة.1
تصب المادة على األرضیات بعد الخلط و 

تفرد بالبروة  او الرولة البالستیكیة ویتم 
المرور بالرولة فى اإلتجاھین.2

یتم رش الكحول او األسیتون بطریقھ عشوائیة 
للحصول على شكل دیكورى خاص ویترك 

للجفاف.1
لألسطح الخارجیة یدھن وجھ نھائى (كیم فلور 

P او كیم فلور PA) شفاف.1
یترك للجفاف لمدة 7 أیام.

التطبیق: 
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

 •

 •

 •

•

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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