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األساس الكیماوي
40

•

1.6 جم/سم3

•

•

•
•

زمن تكون الغشاء
قوه االلتصاق

الصالدة النسبیة

210 دقیقة عند 25°م

ماده لحشو الفواصل ذات اساس البولى یوریثان 
احادى التركیب تتفاعل مع رطوبھ الجو لتكون 

مركب مطاطى مرن قوى التحمل یعمل كفاصل 
مرن أو الصق قوي. مطابقھ للمواصفاتاالمریكیھ 

ASTM C920, Type S, Grade NS, 
Class 12.5, Uses T, NT , O, M, G, I, 

Class TT-S-00320

.

الصق وحشو فواصل لصناعھ السیارات 1
الصق االطارات الخشبیھ والمعدنیھ والبالستیكیھ.

الصق و حشو فواصل لالعمال المعدنیھ والسیرامیك والخشب. 1
الصق وحشو فواصل لالعمال البحریھ  .1

الصق وحشو فواصل للقطاعات المعدنیھ المدھونھ والبالستیك  

قوه التصاق عالیھ.1
مقاومھ للكیماویات والمذیبات .

قابل للدھان و مرن و ذا عمر فتراضي طویل.1
مقاوم للعوامل الجویھ والمیاه.

 یتحمل اشعھ الشمس .1
غیر قابل للتسییل .1 

صالح لالستخدام مع میاه الشرب.

1.28 نیوتن /مم2

•

التطبیق: 
یتم عمل الحشو االمامي للفواصل مباشرة من 

الخرطوشھ عن المسدس الخاص.1
یتم خدمة السطح النھائي لمادة حشو الفواصل 

باستخدام میاه شرب نظیفھ للحصول 
علي سطح املس تماما.1

یتم نزع الشریط  الواقي ذاتي اللصق بعد 
الجفاف علي جانبي الفواصل. 

التنظیف:1
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة بالمذیب 

العضوي(بروسولفPU) فور نھو العمل وفى حالة جفاف 
المونة تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. 

معدل االستھالك النظرى: 
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•
•

%468 األستطالةعند الكسر

•

اقل عرض للفواصل :2 مم كمادة الصقة
ف:5 مم للفواصل

اكبر عرض للفواصل :10 مم كمادة الصقة
ق:30 مم للفواصل

(العرض:العمق) : (1:1) او (1:2)
6متر/ للخرطوشھ لفاصل ابعاده 10x10مم 

•

•

•
•

العبوات: ش
 خراطیش 600 مللي 

التخزین والصالحیھ:1 
ستة أشھر من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا 

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

 HM بروفلیكس
مادة حشو فواصل ذات اساس البولي یوریثان احادي التركیب 

•

•

•

اجھاد الشد 
-30°م/+80°م

1.27 نیوتن/مم2 

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام

یجب ان تكون االسطح نظیفھ وجافھ وسلیمھ 
تماما .1 

یجب حمایھ جوانب الفواصل باستخدام الشریط 
ذاتى اللصق. 1

یجب ان تكون الفواصل على استقامھ واحده 
وذات ابعاد منتظمھ.  1

یجب ضبط عمق الفواصل بتركیب حشو خلفى 
من خراطیم البولى ایثلین (كیم رود) بالقطر 

المناسب .  

تجھیز السطح: 
•

•

•

•

•

•

•

درجة حرارة السطح و الجو المناسبة 
للتطبیق 40/5 °م

•

سعة الحركة            %15   



  

:الخلط

•

pk(2-2)صفحة

  

Q
ua

lit
y 

N
ee

ds
 Q

ua
lit

y

   

Product Data Sheet 
Edition 08.2022 
Identification No. JT - 14

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.  

 •
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




