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صفحة(2-1)

اإلستخدامات 

 

المزایا
  

 

  
•
•

المواصفات الفنیة
الكثافة النوعیھ

•

الخلط:

التطبیق  :
الدھان بالرولر او الرش الالھوائي  

ظروف التطبیق درجھ الحراره ۱۰-۳۰م ᵒ والرطوبھ النسبیھ ٦۰%

یدھن وجھ تحضیري  (سیلر E43)  أو (ویت سیل) للخرسانھ
 الرطبھ و یترك الجفاف لمده۲٤ ساعھ   

عدد اوجھ الدھان ۲-۳ وجھ

 للجراجات الخارجیھ المعرضھ للجو واشعھ الشمس نوصي 
.PU أو كیم فلور TCبوجھ نھائي  بروثان

التنظیف: 
 PROSOLVE EP غسیل األدوات والمعدات فور بالمذیب العضوي

معدل اإلستھالك:
 2 - 3 م۲/لتر (0.5 -0.6 كجم/م۲ ) سمك بعد  الجفاف 400-360 

میكرون
 عدد اوجھ الدھان التقل عن ۲وجھ

GF كیم فلور
دھان ایبوكسي خالي المذیب مقوي بالشرائح الزجاجیھ الرضیات الجراجات

دھان ذا اساس ایبوكسي خالي المذیب مركبین مقوي 
بالشرائح الزجاجیھ لیعطي دھان ارضیات مقاوم لالحتكاك 

والبري والصدمات یصلح للجراجات واماكن انتظار 
السیارات

الجراجات  -
-اماكن انتظار السیارات

-ھناجر السیارات

 -مصانع االغذیھ والمشروبات

 مقاوم الحتكاك والبري  
مقاوم للصدما ت

مقاوم للحراره والكیماویات 
تقلیل النفاذیھ لبخار المیاه

ᵒزمن التطبیق             ٤٥دقیقھ عند ۲۳م
زمن الجفاف للدھان        
زمن الجفاف النھائي    

ᵒ۲٤ ساعھ عند ۲۳م

1.4±0.2 جم/سم۳ 

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح: 

كافھ االسطح یجب ان تكون ثابتھ وسلیمھ ونظیفھ وجافھ تماما. -
یجب تجھیز السطح بالطرق المیكانیكیھ للوصول لدرجھ خشونھ 

مناسبھ 

•
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ᵒ۷ یوم عند ۲۳م

الصالبھ            : 

اجھاد الشد
اجھاد الثني        : ۲٥-۳۰ نیوتن/ مم۲

۷٥-۷۰     

مطابقة للمواصفات العالمیة
 ASTM C-579, C-580, C-307, 

D-2240,256,C-501,C-836 & DIN 
4102 Class 1

-یجب ازالھ االتربھ االسمنتیھ والزیوت والشحوم وخالفھ.
-اجھاد الخرسانھ بعد ۲۸یوم (۲۰-۲٥نیوتن/مم۲) وقوه الترابط 

۲نیوتن/مم۲  والمحتوي المائي الیزید عن ٥%
-المخا زن

-االرضیات الصناعیھ

یضاف المركبین (أ ، ب) و یخلط میكانیكیا لمدة دقیقة 
للوصول على خلیط متجانس اللون و القوام

إجھاد اإلنضغاط :  ٥۰-٥٥ نیوتن/مم۲
مقاومة الصدمات: ۱  -۲ جول/م

•

2نیوتن/مم۲۰-۱۸

%100نسبة المواد الصلبة
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صفحة(2-2)

معلومات إضافیة 

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفازات 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 عشرشھرا داخل عبواتھا األصلیة في 

ظروف تخزین مناسبة . .

العبوات:
( ا,ب ) 5,20  كجم
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 •

 •

 •

•

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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