
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

الموصفات الفنیة

:الخلط
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الكثافة 

صفحة(2-1)

زمن اعاده الدھان

المزایا

•

نسبة المواد الصلبھ
معامل التوصیل 

الحرارى

%95

 %100

•
•

°K.0.046 وات/م

اجھاد الشد            2.4 نیوتن/ مم 
االنعكاس الحراري

•

بالحجم

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

دھان مطاطي ذا اساس لدائن البولي یورثان مرن عازل للمیاه و عازل للحرارة للوجھات و األسطح

دھان من مركبیین ذا اساس من لدائن البولىیورثان 
خالي المذیب 100%معالج كیمیائیاًَ بإضافات 

خاصة لیعطي سطح عازل للحرارة و مقاوم ألشعة 
الشمس و عازل للمیاه و الرطوبة یصلح للوجھات 

الخارجیة و أسطح المباني.

.األسطح األسمنتیة    •  األسطح و التراسات.1 
العزل البیتومیني.     •   األسطح المعدنیة.1 

األسطح الخشبیة.
أسفل البالط و القرمید أو السیرامیك لألسطح

•
•
•

كافة األسطح یجب أن تكون ثابتة سلیمة  
ونظیفة خالیة من التربة و الشوائب و خالفة.

یجب ازالة الشحوم و الزیوت و الدھانات 
القدیمة.

یجب ترك الخرسانة الجدیدة لمدة 28 یوم 
للجفاف (المحتوى المائى اقل من %5)..

لألسطح البیتومنیة و األسفلتیة یجب معالجة 
ولصق األجزاء غیر ثابتة األلتصاق مع 

. السطح األصلي
یجب اعادة حشو عرامیس البالط.

الخلط:

الدھان من 2-3 أوجھ حسب الحاجة
الدھان یدویاً بالفرش أو الرولر أو الرش  الالھوائي

مع توزیع الدھان بإنتظام وتغطیة الزوایا و 
الحواف بشكل جید.

یمكن تسلیح الدھان بألیاف صناعیة كیم فلت 
عند معالجة الفواصل.
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تجھیز السطح: 

التطبیق:
• لألسطح األسمنتیة و البتومنیة یجب دھان وجھ تحضیرى 

سیلرE43 او ویت سیلPU لألسطح الرطبة 

.AL او كیم برایم M برایم
یترك البرایمر للجفاف لمدة ال تقل عن 24 ساعة. 

•
•
•

•

  6ساعات عند 25°م

7ایام عند 25°م 
زمن الجفاف األبتدائي
زمن الجفاف النھائي

•

•

•

•

یخلط المركبیین (أ,ب) لمدة 2 دقیقة حتى 
تجانس الخلط.

•

•
•

•

 • لألسطح المعدنیة یجب دھان وجھ تحضیري كیم 

•

%االستطالة         45-40 %

•

 6-48ساعات عند 25°م

40 دقیقةزمن التطبیق عند 25°م

قوة اإللتصاق
%امتصاص المیاه

درجة الصالدة
%0.8

A 80 شور

1.4 نیوتن/مم2

•

 كیم روف PU ثرمودراي

 مقاومھ ضغط المیاه لعامود ارتفاع ا متر بدون تسرب  طبقا 
BS EN1928للمواصفات االوربیھ

••

عازل للحرارة.
مقاوم ألشعة الشمس.1

مقاوم للعوامل الجویة.1
موفر للطاقة الكھربیة.1

مرونة عالیة.1
قوة التصاق فائقة.1

صدیق للبیئة.
یتحمل الحرارة من -04/+140°م. 

یسمح بتنفس بخار الماء المحبوس

3 جرام/ سم1.2±0.2 

2

مقاومة االحتكاك               20-25 مجم فاقد

 LM یتم حشو الفواصل بمادة بروفلكس •

 ASTM و المواصفات العالمیة
C794-01,D5957,412,2240,903,471,EN12667
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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.  

•

ً
: التخزین والصالحیھس

 ستة أشھر من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  
االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ. 

 20,5 كجم (أ,ب).

•

التنظیف: ش
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

بالمذیب فور نھو العمل وفى حالة جفاف  
المونة  تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن
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2-3 وجھ.

العبوات: 

معدل األستھالك:   
• 0.3 كجم/م2/ لسمك بعد الجفاف 250 میكرون.

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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