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الكثافة النوعیة

صفحة(2-1)

0.06±1.57

•

نسبة المواد الصلبة

المزایا

•

•

اللون

درجة الومیض
زمن التشغیل

•
•

100 % بالحجم

زمن الجفاف النھائي

ابیض ورمادي والوان 
اخري حسب الطلب

•
•
•

عند 23م◦

 40 دقیقھ عند 23م◦

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

زمن الجفاف اإلبتدائي
7 أیام

عند 23م◦

+145م°

24 ساعھ

تجھیز السطح: 

الخلط: 

التطبیق: 

•

•
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دھان ایبوكسى خالي المذیب غیر سام وصالح لالستخدام مع میاه الشرب ومقاوم 
للكیماویات  

دھان ایبوكسى خالي المذیب لحمایة وعزل 
األسطح الخرسانیة والمعدنیة  .

یتمیز بكونھ غیر سام ویصلح لالستخدام مع میاه 
الشرب واألغذیة ومقاوم لتأثیر الكیماویات. 

خزانات میاه الشرب .
مصانع األغذیة.
مصانع األدویة.
مصانع األلبان.
المجازر اآللیة.

المستشفیات.
. الصناعات الكیماویة والبتروكیماویات 

قوالب أطقم االسنان والصناعات البالستیكیة.

معتمد محلیا لالستخدام مع میاه الشرب و الصرف الصحي. 
مقاوم لتأثیر الكیماویات.

غیر سام وغیر ضار بالصحة العامة. 
خالي من المذیبات وصدیق للبیئة. 

یعطى سطح أملس مستمر 
لھ خواص میكانیكیة متمیزة 

قوة التصاق فائقة.

•
•
•
•
•

•
•

یجب ان یكون السطح الخرساني نظیف خالي 
من المواد العالقة والزیوت والشحوم لذا یجب 

تجھیز السطح باستخدام أحد طرق المعالجة 
المیكانیكیة او الكیماویة والمعتمدة ولمزید من 

المعلومات یرجى االتصال بالمكتب الفنى 
بالشركة .

یجب إزالة الطبقات األسمنتیة أو الخرسانیة 
الضعیفة والمتآكلة للوصول للسطح الخرسانى 

. الثابت لألسطح الحدیدیة
یتم تجھیز السطح اما باستخدام السفع بالرمل 

(الترمیل) لدرجة ½ Sa 2 طبقا للمواصفات 
 St 2 السویدیة او المراشمة المیكانیكیة لدرجة
حسب حالة السطح وظروف التعرض مع إزالة 

الشحوم والزیوت ان وجدت.

یضاف المركب (ب) المصلب الى المركب (أ) 
ویتم التقلیب میكانیكیا بالخالط الكھربي او یدویا 

إذا لزم األمر ویراعى ان تكون كمیة الھواء 
الداخلة أثناء التقلیب اقل ما یمكن ویتم الخلط 

حتى الوصول الى خلیط متجانس .
الخلط طبقا للنسب المقرره على العبوات .

یمكن استخدام الفرشاة اوالرولة اوالرش 
الالھوائى لعملیة الدھان مع مراعاة الفترة 

المسموح بھا بین الطبقات - یمكن دھان وجھ 
تحضیري سواء لألسطح الخرسانیة او المعدنیة.1

. % المحتوى المائي ال یزید عن4

•

•

•

•

•

یمكن أن تعد األسطح الخرسانیة بإستخدام 
(سیلرE115  او سیلر E43 – ویت سیل 
للخرسانھ الخضراء)  وتترك لتجف طوال 

اللیل.2
یمكن أن تعد السطوح المعدنیة بإستخدام (كیم 

(ZP او كیم برایم M برایم

•

•

مطابقة للمواصفات العالمیة
DIN53156, 53151, 53153
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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.  

•

التنظیف: ش
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

التخزین والصالحیھس:
أثنتا عشر شھراً من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ. 

معدل األستھالك: 

العبوات: 

• 5 م2/لتر (0.3) كجم/م2 لعمل طبقة بسمك 
بعد الجفاف 200 میكرون.

عبوات 20, 5  كجم من مركبین (أ ، ب). 

 

فترة االنتظار بین طبقات الدھان ال تزید عن 
48 ساعة ٕواذا زادت عن ذلك یجب تخشین 

السطح جیدا.
ال یستخدم الدھان في األماكن المعرضة 

للشمس المباشرة .

 •

•
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•
•. % أقصى رطوبة نسبیة ال تزید عن85

م◦ . اقل درجة حرارة للسطح ال تقل عن +5
یجب ان یمر على صب الخرسانة مدة ال تقل 

عن 4 أسابیع .
•

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


	Blank Page



