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 :الخصبئص العبمة 
  ايكوبووذSBR  ِٖستذٍت ِىْٛ ِٓ ٌذائٓ طٕبعيٗ ِطبطٗ ِتطٛرٖ تستخذَ وبضبفٗ ٌٍّْٛ االسّٕتيٗ . رٚ لٖٛ اٌتظبق جيذ 

 

 االستخذامبت :
  ٌٗتذسيٓ خٛاص ِٛٔٗ اٌترِيُ ٚ خبطٗ في دبٌٗ اٌسّه اٌمٍيً ٌٍّٛٔٗ ٚ اٌٍيبسٗ االسّٕتيٗ اضبف 
  اعّبي ٌظك اٌجالط ٚ اٌسيراِيه 
 ّبي اٌطرطشٗ عٍي االسطخ اٌٍّسبء اع 
  اعّبي ترويت اٌّجبٔي ٚاٌطٛة ٚ اٌجٍٛن 
 ٌٍ ٗجس اٌعبدي ٚ اٌّظيض ٌتذسيٓ خٛاطٗ ٚ زيبدٖ زِٓ اٌشه االثتذائي جاضبف 

 : المزايب 
 لٖٛ اٌتظبق جيذٖ ٌٍّٛٔٗ االسّٕتيٗ ِع اٌسطخ 

 اضبفٗ ٔسجٗ ِرٚٔٗ ٌٍّٛٔٗ االسّٕتيٗ ِّب يذسٓ ِٓ خٛاطٙب إٌٙبئيٗ 
 يبدٖ عذَ ٔفبريٗ اٌّٛٔٗ االسّٕتيٗ ثّب يٕبست اعّبي اٌتجٙيس لجً اٌعسي ز

 تمٍيً االٔىّبش ٚ رفع اٌّمبِٚٗ إٌٙبئيٗ 
 زيبدٖ اٌّمبِٚٗ اٌىيّيبئيٗ ٌٍّٛٔٗ االسّٕتيٗ 

 طريقه التشغيل و وسب الخلط :
  البذ ان يكون السطح وظيفب و خبلي مه اي مواد غريبه. 

 

 ربط :في حالً االستخذام كطبقً 

 

 1:1يع انًاء بُسبّ    SBR يخفف ايكٕبَٕذ
 يضاف االسًُج حخي انحصٕل عهي رٔبّ

 SBR بخى دْاٌ انرٔبّ عهي انسطح ٔ يراعي حشغيم انطبقّ انخانيّ قبم جفاف رٔبّ االيكٕبَٕذ

  

 في حالً االستخذام كمووً طرطشً :

 

 ياء )يركب سائم( 2اني   SBR   1 يخفف ايكٕبَٕذ

 كارِ ريم ) يركب بٕدرِ(شي 3ٔاحذ شيكارِ اسًُج  : 

 يخى عًم يَّٕ انطرطشّ بخهط انًركب انسائم يع انًركب انبٕدرِ حخي انحصٕل عهي انقٕاو انًُاسب

  

في حالً االستخذام كاضافً للمووً 

 االسمىتيً :

 

 ياء  )يركب سائم(   SBR  1    :3 يخفف ايكٕبَٕذ
 شيكارِ ريم  )يركب بٕدرِ( 5 – 4شيكارِ اسًُج  :   

 يخى خهط انسائم انًخفف يع انبٕدرِ حخي يخى انحصٕل عهي انقٕاو انًُاسب

  

في حالً االستخذام كاضافً للمون 

 الجبسيً :

 

 ياء  )يركب سائم(   SBR    1     :4 يخفف ايكٕبَٕذ
 يخى خهط انًصيص أ انجبس يع انًركب انسائم حخي انحصٕل عهي انقٕاو انًُاسب

  
  كجى 29 ى،كج 4 كجى , 9.0:  العبوات

 
 .عٍ يصادر انحرارة في  انعبٕاث األصهيت بعيذًا شٓر  12 : زمه التخسيه

 بمفردي البذ مه وجود االسمىت في جميع االحوال SBRال يستخذم ايكوبووذ

 

 

 
 :البيئة تعليمبت

 اٌٛاليخ اٌمفبزاد ٚ اٌّبسىبد إرتذاء – ٚاليٗ ٔظبرٖ إرتذاء.  
 ٚدّبيخ اٌظذيخ اٌٛلبيخ ٍيّبدتع دست :ٚاٌتشغيً اٌتذاٚي إدتيبطيبد ( اٌجيئخMSDS.) 
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