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الكثافة 

صفحة(2-1)

0.05±1.3

•

زمن اعادة الدھان

•

اللون

زمن التشغیل

•
•

6 ساعات
متوافر حسب الطلب

 50 دقیقھ عند 23م◦

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

%25

•
•
•
•

الخلط:

•

األستطالھ

•
•

اإلستخدامات 

المزایا

جم/سم3

7 نیوتن/مم2إجھاد الشد

تجھیز السطح: 

التنظیف: ش
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة بالمذیب

(بروسولف بي یو ) فور نھو العمل وفى حالة جفاف  
المونة  تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن

العبوات:
  عبوات 5,  20كجم من مركبین (أ ، ب). 

معدل األستھالك1
0.26 كجم/م2 لعمل طبقة بسمك بعد 

الجفاف 200 میكرون. 
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PU كیم كوت
دھان ذا أساسي بولي یورثان ألفاتي مركبین خالي المذیب مطاطي مرن و صحي 

دھان ذا أساس من لدائن البولي یورثان  األلفاتیة یتكون من 
مركبین خالي المذیب یعطي سطح مطاطي مرن مقاوم 

للعوامل الجویة وآشعة الشمس وعازل للرطوبة والمیاه و صالح لمیاه 
الشرب و معتمد من الھیئة القومیة لمیاه الشرب والصرف الصحي.

مطابقة للمواصفات العالمیة 

الواجھات الخارجیة.
1 المطارات.1

االستادات والمالعب الریاضیة
المنشآت المعدنیة.

الخزانات والمواسیر لمیاه الشرب.

خالي المذیب ومطاطي مرن و صحي و صالح لمیاه الشرب. 
مقاوم للحراره من -40/+120م◦

مقاوم للعوامل الجویة وآشعة الشمس.
س PVC قوي االلتصاق مع معظم االسطح بما فیھا ال 

عازل للرطوبة و المیاه و الكیماویات و الزیوت والبترول.
 مقاومة للبري واالحتكاك.

•
•

عند 23م◦

عند 23م◦زمن الجفاف النھائي 7 أیام

. یتم تقلیب كل مادة داخل عبواتھا جیداً
یضاف المركب (ب) للمركب (أ) ویتم الخلط 

جیداً للحصول على خلیط متجانس اللون 
والقوام.

الالھوائي.

یجب أن یكون السطح ثابت وسلیم ونظیف 
تماماً خالي من العیوب واألتربة والشحوم 

•

جیداً إلزالة الصدأ تماماً.
•

والزیوت والمواد العالقة والزبدة األسمنتیة .  لألسطح المعدنیة 
یجب ترمیلھا لدرجة ½  SA 2 و درجة خشونة 

50-100 میكرون أو مراشمتھا 

التطبیق:

:

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. 

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

اللی ل.
 •یمكن أن تعد االسطح المعدنیة بإستخدام كیم 

ZPاو كیم برایم M برایم
•یتم تطبیق الدھان بالفرش أو الرولر أو الرش 

•

تأثیر االشعة فوق 
البنفسجیة

لمدة 50 ساعة

لم یحدث تأثیر

ASTM C267,D5895,4587,522,G153,154
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صفحة(2-2)
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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
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