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زمن التطبیق

المزایا

الكثافة

•

زمن اعادة الدھان

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

دھان ایبوكسي/یورثان مطاطي مرن للحوائط

 تجھیز السطح 
یجب ان یكون السطح ثابت و سلیم و نظیف و جاف تماماً 
خالي من االتربة و الشحوم و الزیوت و االسطح المعدنیة 

خالیة من الصدأ.

•
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دھان ایبوكسي/بولي یورثان خالي المذیب مطاطي مرن )شفاف او 
ملون( لألسطح الرأسیة من الداخل او الخارج سواء الخرسانة او 

االخشاب و االسطح المعدنیة.

 التخزین والصالحیھس: 
ستة أشھر داخل عبواتھا االصلیة المغلقة في 

ظروف تخزین مناسبة.

العبوات: )أ,ب( وزن 1-5 كجم.

 معدل األستھالك النظرى: 

-0.3 كجم / م  لسمك بعد الجفاف 200 میكرون. 
- عدد الوجھ للدھان (2-3) وجھ.

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.  

•

•
•
•
•

مطاطي مرن.
خالي المذیب و صدیق للبیئة 
مقاوم للمیاه و الكیماویا ت. 

سھل التطبیق و الصیانة قوة 
التصاق عالیة

الوان المعة و ثابتة.

%100

45 دقیقة عند 23 م 

24 ساعة

•

0

 1.44±0.4جم /سم3

زمن الجفاف النھائي
اجھاد الشد            13.7 نیوتن/مم2
مقاومة التمزق       1.82 نیوتن/مم
% االستطالة           150-100 %

.
الثالجات و غرف التبرید.

المالعب الریاضیة
المطابخ و مصانع االغذیة و المشروبات.

خزانات میاه الشرب و الصرف

2

یجب تجھیز السطح بأحد الطرق المیكانیكیة المعتمدة للحصول •
علي درجة خشونة مناسبة.

دھان وجھ تحضیري(سیلر E43) للخرسانة و البیاض الجاف او 
ویت سیل للخرسانة الرطبة او كیم برایم M لالسطح المعدنیة.

•

2

•
•
•

7 یوم

 UN-DIN 53150, مطابق للمواصفات العالمیة وتشمل
53153, 53156, 53151,53211, 1164

. التطبیق :  -الدھان بالفرش او الرولر او الرش الالھوائي
م. - یتم توزیع الدھان بانتظا

. - یترك الدھان للجفاف بین الطبقات لمدة 24 ساعة
- یمكن خلط الدھان مع مواد مالئة (الرمل او المطاط) لعمل مونة 

للفواصل و الشرخ و المالعب.

التنظیف:  یتم غسیل االدوات و المعدات فوراً بالمذیب العضوي 
الخاص.

الخلط :  یخلط المركبین أ,ب میكانیكیاً بسرعة (300-500 لفة في 
الدقیقة( لمدة 2-3 دقیقة) للحصول علي خلیط متجانس 

القوام و اللون خالي من فقاقیع الھواء.

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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