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زمن التطبیق

•

0.1±1.5

•
•
•

نسبة المواد الصلبة بالحجم
30-40 دقیقة

مادة حشو لفواصل التمدد من اللدائن االیبوكسیة و البولي یورثان 
%100 مواد صلبة خالیة المذیب تحتوي علي قطران الفحم.

و المادة لحشو للفواصل األفقیة والرأسیة مطابقة للمواصفات العالمیة 

دد. فواصل التم
ت. الجراجا

. المنصات البحریة
اماكن انتظار السیارات.

 
  
 
  

.
.

% خالیة المذیب 001 
غیر ضارة بالبیئة

عدیمة الرائحة
ن. قابلة للدھا 

لدائن االیبوكسي و البولي یورثان.
 
خلیط من •

التنظیف:1
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة بالمذیب 

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

•
•

صفر 

اللزوجة

محتوي المواد العضویة 
الطیارة

(العرض : العمق) كنسبة (1:1) او (1:2)
اكبر عمق او عرض للفواصل 35 مم

•

•

•

اللون

55-50
60,000-40,000

دقیقة قبل الصب.
 
لألسطح المسامیة وتترك لمدة (30-40)

یتم ضبط األبعاد باستخدام الحشو الخلفي من 
خراطیم البولي ایثیلین (كیم رود) بالقطر 

المناسب بالعرض والفواصل مع لصق شریط 
ذاتي اللصق علي جانبي الفواصل.1

صب الفواصل بمادة الحشو المطاطي باستخدام 
مسدس الحقن او سكینة المعجون.1

. خدمة وتسویة سطح الفواصل جیداً
درجة حرارة التطبیق +10/+30م°.1 

كجم/لتر

%100
سوداء

•

بروفلكس
مادة حشو للفواصل من االیبوكسي / یورثان وقطران الفحم 

الخلط: •یتم خلط المركبین (أ، ب) میكانیكیا لمدة 
 (3-2)

دقیقة للحصول على خلیط متجانس القوام.
التطبیق: 

 •ال حاجة الستخدام البرایمر و لكن یمكن دھان جانبي 
الفواصل بالبرایمر (بوندنج برایمر)

•

•

•
•

العبوات: ش 
عبوات 5,1 كجم مركبین (أ,ب).

التخزین والصالحیھ:1 
6 شھور من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا 

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

مقاومة االحتكاك
اجھاد الشد           0.85-0.89 نیوتن/مم2

االستطالة       %207-200  %

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام
تجھیز السطح: 

•

•

یجب أن تكون الفواصل سلیمة وذات أبعاد 
منتظمة وحواف سلیمة.1

یجب أن تكون الفواصل نظیمة تماماً خالیة من الشحوم 
واألتربة وخالفھ وجافة.

•تترك الخرسانة الجدیدة للجفاف لمدة 82 یوم. 
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D شور
سنتي بواز

مجم فاقد 28-25

قوة الترابط مع الخرسانة  0.35-0.41 نیوتن/مم

10-12 ساعةزمن الدھان

زمن الحركة الخفیفة      24 ساعة

زمن الجفاف النھائي

2

3-5 یوم
عند 23 درجة مئویة 
ورطوبة نسبیة %50

معدل االستھالك النظرى: 
اقل عمق للفواصل 12 مم  •

PU2/T

ASTM C-920, Type M, Grade P, Class 25, use 
T, NT, C-794, D-412,D-790, D-4060,D-2240
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تعلیمات األمن والصحة:  معلومات إضافیة
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.  

 •
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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




