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 ايبوكسي

 

     12754/A                   12754/B                        12754/C 

 :ـامـــــعــ
 ه. ذاتية التسوي هل علي طبقة ايبوكسييخلط مع مواد ملء خاصة للحصو العضوية،ايبوكسي خالي من المذيبات  ديسكوفلور  
  (ريزن ومصلب ومواد ملء )مركب  5مونه إيبوكسية. 
  .المصلب سيكلوأليفتيك معدل 
 علي تسوية العيوب الموجودة علي السطح.  يساعد 
 مم. 3 - 1سمك الطبقة من   لألتربة، طارد يعطي سطح أملس المع 
  األغراض.ينتج في عدة الوان تناسب جميع  
 

 :االستخدامات
  اماكن الخدمه في: مثل أرضيـات مستمرة،ألحمال ميكانيكية عالية وحركة  التي تتعرض الخرسانيه لالرضيات ذاتيه التسويهايبوكسية مونه 

 وخالفه ...التبريد. وغرف، المغاسل المطابخ، المعامل، المخازن، المصانع، المدارسالمستشفيات، 
 

 : السطحمواصفات 
  :ديسكوفلورالمواصفات المطلوبة لالرضيات الخرسانية الستقبال طبقه 

  1كجم / سم 122األرضيات الخرسانة المسلحة او العادية   ذات اجهاد ال يقل عن  
  السطح عنمنفصلة طبقات  شروخ او وجود وعدم مصمتةيجب أن تكون األرضيات.  

 
 طريقة التشغيل:

 البرايمر:

 .عن السطح منفصلهالطبقات الالشحوم و الزيوت،وإزالة  السطح نظافة .2
 ارتداء القفاز وواقي العين قبل التشغيل ومراعاة التهوية الجيدة للمكان. .1
 لسطح.رطوبة ا  درجهيتوقف نوع البرايمر علي  و P 101ايبكور أو  101P ايبكوريدهن البرايمـر  .5
 يضاف الريزن إلى المصلب في وعاء مناسب مع الخلط الجيد.  .7
 بالبرايمر المناسب.باستعمال الرولـة أو الفرشاة يتم دهان السطح  .3
 قوه الربط الميكانيكية،  لزياده 1جم/م 222 البرايمر بمعدلجفاف مم قبل  2.4سيلكا مقاس  البرايمر بحبيباترش سطح يتم  .5
  التشغيل.بالمذيب الثنر فور االنتهاء من غسيل األدوات المستخدمة  .4
 . ليجفساعة  17يترك البرايمر لمده  .2
 :بقه المونة األيبوكسية ديسكوفلورط

 و يترك حتي تمام خروج فقاعات الهواء المحبوس. مع التقليب الجيد، يضاف المادة المالئة إلى الريزن قبل التشغيل  .2
المصلب في وعاء مناسب مع التخليط و يفضل أستعمال خالط ميكانيكي منخفض السرعات يضاف الخليط )المادة المالئة + الريزن( إلى  .1

 للحصول علي أفضل نتائج.
 المطلوب.بالسمك  ديسكوفلورالخليط علي السطح باستعمال البروة أو المساحة يتم توزيع األيبوكسي  تشغيليتم  .5
  التشغيل.غسيل األدوات المستخدمة بالمذيب الثنر فور االنتهاء من  .7

 
 :الفنيةالمواصفات 

 .ساعة من الخلط   17:  زمن الشك االبتدائي
 .درجة الحرارة العاديةعند  ايام  4:  زمن الشك  النهائي

 م.17دقيقة عند درجة حرارة   72:  زمن التشغيل في العبوة
 .1نيوتن / مم 53:  مقاومه االنضغاط

 .1نيوتن / مم 13:   الشد مقاومة
 .همم ، ويتوقف المعدل النهائي علي سمك الطبقة المطلوب 2بسمك  1م2كجم تغطي  2.4:   معدل التشغيل

 ضعيف ضد الكيتون والجيلكول اثير.،ممتازة ضد المياه والقلويات واالحماض العضوية :  المقاومة الكيمائية
 اللون. حمض النيتريك يؤكسد                                 

 .(مركب 5) كجم 22:   العبوات
 .شهر في العبوات االصلية المغلقة بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة العالية 22:   زمن التخزين

 
 البيئة:تعليمات 
 ارتداء الماسكات و القفازات الواقيه  –واقيه النظاره الارتداء  – التهويه الجيده اثناء التشغيل 
 الصحية وحماية البيئة والتشغيل: حسب تعليمات الوقاية  احتياطات التداول( MSDS) 
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