
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة

:الخلط

•

pk 

Q
ua

lit
y 

N
ee

ds
 Q

ua
lit

y

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

•
•

 
 

•
•

زمن التشغیل
الكثافھ النوعیة 

الصالبة النھائیة

0.06±1.57
40 دقیقة

•
•

•

•

•
•
•

عند 23م°

اللون
بعد 7 أیام عند 23م°

رمادى و ابیض والوان اخرى
مقاومة االحتكاك

زمن الحركة الخفیفة
 100

(ال تحتوى على مذیبات)

75-70
24 ساعة 

تجھیز السطح: 

 •تجھیز السطح المعدني للوصول للمعدن 
االبیض بالترمیل طبقا للمواصفھ السویدیھ 

½SA2
الخلط: 

صفحة (2-1)

:التطبیق
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دھان ذا أساس ایبوكسى خالي المذیب مقـاوم  لالحتكاك والكیماویات شفاف او ملون 

دھان ذا أساس لدائن ایبوكسیة خالیة المذیب 
مقاومة لالحتكاك والحركة وذات مقاومة 

عالیة للكیماویات متوافرة بعدة ألوان .

تستخدم ھذه المادة على نطاق واسع تشطیب 
وحمایة األرضیات مثل :-

أرضیات المصانع والمخازن.ا
أرضیات مصانع األغذیة والصناعات الدوائیة 

والمشروبات .
أرضیات محطات تولید الطاقة .ي

أرضیات مصانع الغزل والنسیج والصباغة. 
األرضیات الصناعیة المعرضة لالحتكاك 

والحركة .

مقاومة عالیة للكیماویات .ت
سھولة وسرعة االستخدام.ت

ت سھولة التنظیف والصیانة .
طبقة مستمرة بدون لحامات او وصالت .

قوة االلتصاق مع األسطح المدھونة .
قوة التحمل والحركة ومقاومة لألحمال 

المیكانیكیة. 

نسبة المواد الصلبة 
بالحجم 

عند 23م°
%

األرضیات یجب ان تكون نظیفة تماما من 
الزیـوت والشحوم واألتربة والحبیبات المنفصلة 

ویجب إزالة الزبدة األسمنتیة الضعیفة (ویجب 
أال یقل إجھاد االنضغاط عن 25 نیوتن/مم2 

وقوة الشد عند 1.5 نیـوتن/مم2) قبل 
التشطیب .ن

یراعى استواء السطح وتنعیم  وترمیم الفراغات 
EP والفجوات بالمونة االیبوكسیة كیم ریبیر

یتم تجھیز السطح باستخدام أحد الطرق 
المیكانیكیة او الكیماویة المعتمدة عالمیا – یمكن 

•

•

•

جیدا . یتم تقلیب مركب (أ) 
یضاف المركب (ب) للمركب (أ) بنسبة الخلط 

الصحیحة او حسب العبوات الجاھزة للخلط. 
للحصول على خلیط متجانس القوام یتم الخلط 

لمدة 3-2 دقیقة یدویا او بالخالط الكھربي 
بسرعة بطیئة ( 300 – 500 لفة في الدقیقة)

الدھان باستخدام الفرشاة اوالرولة او بالرش 
الالھوائى على ان یتم التوزیع على السطح 

بانتظام مع مراعاةعدم تكون فقاعات ھوائیة .

نسبة الرطوبة او المحتوى المائي للسطح 
الخرسانى التزید عن 5 % (او یستخدم مادة 
ویت سیل) كما في حالة الخرسانة الرطبة او 

الخضراء .
م ◦. اقل درجة حرارة للسطح +10  

م◦. أقصى درجة حرارة للسطح +30  
أقصى رطوبة نسبیة85 % .

•
•

•

•

•
•
•

اجھاد اإلنضغاط
إجھاد الثني

35-40 نیوتن/مم2
15-20 نیوتن/مم2

الرجوع للمكتب الفنى بالشركة 

اجھاد الشد

تم االختبار على العینات المعالجة لمدة 7 أیام عند درجة حرارة 23 درجة مئویة ورطوبة نسبیة 50 - %60 

یمكن تحقیق السطح النھائي المضاد لالنزالق عن  
طریق رش رمل سیلیكا متدرج(ركام رقم 1001)

خصیًصا

•

.

10-15 نیوتن/مم2

 D الصالدة شور

مجم فاقد

معامل المرونة        260-270 نیوتن/مم2

قوة الترابط مع 
الخرسانة

4-4.5 نیوتن/مم2

85-80



 p  k

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات 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.  

•

 •

 •

 •

•

لمزید من المعلومات والتفاصیل یرجى االتصال 
بالمكتب الفنى للشركة.  

المعلومات الواردة بالنشرة الفنیة صحیحة على حسب 
أقصى معرفة للشركة والمواد صالحة 

تماما لألغراض المعلن عنھا.  

إال إذا تم تطبیقھا تبعا لطریقة وظروف االستخدام 
الموضحة بالنشرات. 

 الشركة تضمن العبوات من حیث النوعیة والمكونات 
فقط.  

معلومات إضافیة 
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الشركة    ال تضمن النتائج المترتبة على استخدام المواد 
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التخزین والصالحیھ
اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا   •

:

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ 

 :

التنظیف: 
تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة   یراعى

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

ن االسطح الخرسانیة :
E43وجھ تحضیري من مادة سیلر
. یدھن بمعدل 0.2 - 0.3 كجم/م2

في حالة األسطح الحدیدیة:ب
M یدھن وجھ تحضیرى كیم برایم
. یدھن بمعدل 0.2- 0.3  كجم/م2

ث في حالة الخرسانة الرطبة او الخضراء :
Hیدھن وجھ تحضیري ویت سیل
یدھن بمعدل 0.2-0.3  كجم/م2 .

معدل األستھالك النظري:1
 •

•

•

الطبقات التالیة من مادة كیم فلور بواقع 2 •
طبقة بمعدل 0.5-0.6 كجم/م2 لسمك بعد 

الجفاف (300-400 میكرون) و یمكن زیادة 
السمك بعد الجفاف حسب الطلب.

العبوات:
5,20كجم جاھزة للخلط من 

 

عبوات 

 
مركبین (أ، ب)

 حشو(ركام رقم 1001): 1-2 كجم / م   
 

2

 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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