
  

 

الوصف العام 

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 

التطبیق و تعلیمات األستخدام

:الخلط

•

pk 
صفحة (2-1)

•

•

•

•

•
•

2-3.2 كجم/سم2

°م

1±0.12 جم/سم3

50 ثانیة (عند 20م°)

صفر

270 بواز (عند 20م°

التنظیف:
یتم تنظیف االدوات والمعدات فور نھو العمل 

بإستخدام بالمذیب العضوى الخاص .

مركبین (أ + ب) فى عبوات 1 ،5 كجم.
العبوات:

سس التخزین و الصالحیھ:
ستة اشھر من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا 

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.
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 PU كیم انجیكت
لدائن البولى یوریثان ثنائیھ التركیب العمال الحقن 

لدائن البولى یوریثان منخفضھ اللزوجھ ثنائیھ 
التركیب تتفاعل مع المیاه لتكون مركب رغوى 
مرن تستخدم العمال الحقن ووقف المیاه لحظیا 

ومعالجھ فواصل التمدد  

حشو وملء الشروخ والفواصل للخرسانھ 
s. والمبانى

االنفاق والصخور .ث
وقف تسرب المیاه للمنشأت المائیھ 

والبدرومات من االتجاه السالب 

عازلھ للمیاه .
غیر سامھ او ضاره بالصحھ العامھ. 

ال تتاثر بالعفن والفطریات .

الكثافھ 
اللزوجھ 

درجھ الومیض 
زمن التخثر 
اجھاد الشد 
االنكماش 

13-
(

تنظیف الشروخ او الفواصل.س
عمل ثقوب قطر16مم على جانبى الفواصل او 
الشروخ بزاویھ مائلھ º45 للتقاطع مع الشروخ 

وعلى ان ال یقل عمق الثقوب عن 2/1 سمك 
القطاع .

المسافھ بین الثقوب فى حدود 50 سم وموزعھ 
تبادلیا على الجانبین .

تركیب فونیات الحقن حسب الحالھ وتثبیتھا  .

•

•

•

•

•

حقن الماده من اسفل العلى للفواصل •
والشروخ الرأسیھ وعند النھایات للفواصل 

والشروخ االفقیھ.س
یستمر الحقن حتى ظھور الماده من الفونیات 
التالیھ ویتم المتابعھ من نوعیھ الخرى على 

التوالى.س
الضغط عند الحقن مابین ( 17-170بار ) 

حسب ابعاد الشروخ والفواصل وسمك 
القطاع .ي

عند نھایھ الحقن یتم فك الفونیات وتنظیف 
السطح  .

•

•

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالبس الواقیة أثناء االستخدام 

القفازات 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.   •

•
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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




