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صفحة(2-1)

التدرج الحبیبي

•

•

1.8-1.4 

•

0.04-3.2 مم

•

•

المزایا

•
•
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ركام متدرج الحبیبات لألرضیات الصناعیة

ركام متدرج الحبیبات یستخدم كمادة مائلة للخلط مع اللدائن 
الصناعیة(ایبوكسي و بولي یورثان) و غیرھا لعمل مونة 

ذاتیة التسویة او مونة فائقة االجھاد كما تستخدم بالرش في 
الدھانات متعددة البطقات لألرضیات لتعطي مقاومة للبري و 

االحتكاك و تجعل االرضیات غیر زلقة للصدمات .

الجراجات واماكن انتظار السیا رات 
الورش الھندسیة
محطات الطاقة

الكباري
المصانع الكیماویة

مقاوم للبري واالحتكاك
خامل و غیر قابل لألكسدة

ت مقاوم للصدما
اقتصادي

 یحسن االتصاق

كیم فلور ركام 

•

كجم/لتر

 

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
الدھان متعدد الطبقات (خلیط الركام رقم1001):

. •یتم رش الركام علي الدھان قبل جفافھ
• 0.3-0.1 مم و 0.3-0.5 مم و 0.7-1مم  

• یتم ازالة الركام غیر المتماسك بعد جفاف االرضیات

ونة ذاتیة السیولة (خلیط الركام رقم 1002 ) :
•یخلط الركام مع اللدائن الصناعیة میكانیكیا لعمل مونة ذاتیة 

السیولة و الركام 0.1 - 0.3 مم و 0.3-0.5 مم و 

الم

0.6-1 مم حسب السمك بعد الجفاف المطلوب نسبة 
• خلط (البولیمر : الركام ) حسب تعلیمات الشركة 

•
المونة فائقة االجھاد (خلیط الركام رقم 1003 ) :

خلط الركام مع اللدائن الصناعیة بالنسب 
التي تقررھا الشركة

التدرج الحبیبي للركام (0.04-2 مم) بنسب 
مختلفة حسب السمك

•

التخزین والصالحیھ س
ممتدة في عبواتھا االصلیة المغلقة في ظروف 

تخزین مناسبة

العبوات: 
 شكایر 25 كجم

معدل اإلستھالك النظري: 

حسب النشرات الفنیة للشركة.

جدول ارقام الركام المتوافرة و تدرجھا •
الحبیبي بالملم.

رقم الركام
1

التدرج الحبیبي بالملم
0-0.2 مم

0.2-0.6 مم2
0.3-0.9 مم3
0.7-1.2 مم4
1.5-2.2 مم5
2-3.2 مم6
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صفحة(2-2)

: 

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.  

•
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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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