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مونة ذاتية التسوية من لدائن البولي يوريثان موصله 

للكهرباء االستاتيكية 

 -:الوصف العام 

نظام ارضيات ذاتية السيولة ذات اساس من لدائن البولي يوريثان موصلة للكهرباء 

مع مواد مالئة منتقاه متدرجة الحبيبات لها قوة  االستاتيكية تتكون من لدائن البولي يوريثان

والنظام يشمل ( مم 3-2) التصاق عالية واجهادات ميكانيكية متميزة ويتم عملها بسمك 

 السيلر والطبقة الموصله من االيبوكسي والجرافيت والسليكا مطابقة للمواصفات العالمية 

ANSI ESD ,S.7,20.20,DIN 51953 and BS 2050 

 -:ات االستخدام

 وغرفه االشعة المستشفيات والمعامل وغرف العمليات.

  مصانع ومخازن الذخيرة والمفرقعات. 

  المعارض ومصانع االلكترونيات. 

  صاالت الحاسب االلي. 

 -:المزايا 

°° 

.
 موصلة للكھرباء االستاتیكیة 

 مقاومة للكیماویات والمذیبات 
 مقاومة الحرارة من -40 م  وحتي + 120 م

 اجھادات میكانیكیة فائقة  
 قوة التصاق عالیة  

 غیر منفذة للمیاة والسوائل 

 -:المواصفات الفنية 

  3سم /جم  2921 ± 59.1: الكثافة.

  دقيقة 32: °م 22زمن التطبيق عند.

  ساعة 22: الزمن بين الطبقات. 
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  ساعة  22: زمن الجفاف االبتدائي.

  يوم  7: زمن الجفاف النهائي. 

2 اجھاد الثني : 21-22 نیوتن /مم .

  2مم / نيوتن  11-12: مقاومة االنضغاط .

  اوم  . 52 –اوم  0 52:المقاومة الكهربية. 

  2مم /نيوتن  52-52: اجهاد الشد . 

  مجم  522 :مقاومة االحتكاك ( عجلةCS17 )

 -:التطبيق وتعليمات االستخدام 

 -:تجهيز السطح 

   يجب أن تكون االرضيات سليمة وثابتة وجافة ونظيفه خالية من االتربة والشحوم

 .والزيوت والدهانات ومواد فصل الشدات والمعالجة السطحية 

 بالسفع المعدني او احد الطرق المعتمدة الزالة الزبدة االسمنتية جهيز الميكانيكي تال

 ( .CSP 4-5)ناسبة للوصول الي السطح الثابت السليم وعمل درجه خشونة م

  يوم  22بعد  2مم / نيوتن   22يجب ان تكون الخرسانة ذات اجهاد انضغاط ال يقل عن

% 2وال يزيد المحتوي المائي عن  2مم / نيوتن  591وقوة الترابط ال تقل عن 

  ترميم عيوب االرضيات بالمونة االيبوكسية ( كيم ريبيرEP. ) 

 -:الخلط 

  جيدا (ب & أ ) تقليب المركبين.

  بالنسب المقررة والخلط ميكانيكيا بسرعة بطيئة ( ب & أ ) خلط المركبين (

.دقيقة للحصول علي قوام متجانس  3-2لمدة ( لفه في الدقيقة  122- 322

  للخليط ويتم التقليب ميكانيكيا للحصول علي قوام مناسب ( ج)يضاف المركب

.خالي من التكتالت 

 -:التطبيق 

 م 32+  / °م 52+ والجو عند التطبيق ما بين  درجة حرارة السطح°

% .22والرطوبة النسبية  اقل من 

  دهان وجه تحضيري (سيللرE43 ) بالفرش والروله مع التوزيع بانتظام

للخرسانة الخضراء او ( ويت سيل ) وتشريب السطح جيدا ويمكن استخدام 

.الرطبه 

  قبل ( مم  292-291) ساعة ويمكن رش السليكا  22لمدة يترك للجفاف

.الجفاف لزيادة قوة الترابط وااللتصاق 
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  222نقطه لكل ) متر  52سافات ال تزيد عن متثبيت االقطاب النحاسية علي 

سم ولمسافات االكبر يتم عمل نقط توصيل اضافية مع ربطها  22بطول (  2م

 .معا مع التوصيل االرضي 

 رولر او الفرش بالسمك بعد تطبيق الطبقة االيبوكسية الموصله للكهرباء بال

.الجفاف المحدد مع التوزيع بانتظام وتغطيه االقطاب النحاسية جيدا

 352 )ساعة وتختبر المقاومة الكهربية  22الرضيات للجفاف لمده تترك ا – 

(. اوم 520

  تطبيق المونة ذاتية التسوية بالسمك المطلوب باستخدام البروة المشرشرة

.ام الروله المسننه لمنع الهواء المحبوس للتوزيع بانتظام واستخد

  يوم للجفاف النهائي  7تترك االرضيات لمدة.

 -:التنظیف

 .غسيل االدوات والمعدات فور نهو االعمال بالمذيب العضوي الخاص 

 -:معدل االستهالك النظري 

  سيلرE43  2م/كجم  293-292او ويت سيل بمعدل .

  222بسمك بعد الجفاف  2م/كجم  292-293الطبقة الموصله للكهرباء-

 .ميكرون  212

  2م/كجم  0-2بمعدل ( مم  3-2)المونة ذاتية التسوية بسمك  .

 -:العبوات 

 52  (ج -ب-ا) كجم 

 -:التخزين والصالحية 

 .عام كامل داخل عبواتها المغلقه في ظروف تخزين مناسبة 
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•

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

 -:معلومات اضافیة




