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 ايبوكسي 

 :خصائص عامة

  101إبيكورP ًةاإلٌبوكسً  لجمٌع أنواع الدهانات والمونكبراٌمر ٌستخدم مركبٌن، من  شفاف ٌتكونإٌبوكس.  

 المصلب بولً أمٌد .

 ًٌرفع كفاءة السطح النهائ .

 ٌعطً سطح مقاوم للبري والصدمات .

 ٌتمٌز بلزوجة منخفضة لٌتغلغل بقوة داخل السطح .

  ٌمكن تخفٌفه بالمذٌبN.X. 

 

: االستخدامات

  لألتربةبراٌمر لالسطح الجافة مقاوم. 

 االٌبوكسٌة قبل الدهانات النهائٌة والمونو الخشبٌة  االسطح األسمنتٌة و ألرضٌاتللحوائط و ا  و سٌلربراٌمر. 

 

 :التشغيلطريقة 

. مٌكانٌكٌا أو كٌمٌائٌا قبل الدهان  والزٌوت والشحومواالجزاء المفككهنظافة السطح وإزالة المواد الغرٌبة  .1

.  العٌن قبل التشغٌل ومراعاة التهوٌة الجٌدة للمكانالقفاز وواقًارتداء  .2

. تجانس المركبٌن فً إناء مناسب ثم التقلٌب الجٌد حتى تمام إلى   المصلب ٌضاف   الرٌزن .3

 .% 15 حتى  N.Xبمكن التخفٌف بالمذٌب الخاص  .4

  101Pابيكور باستعمال الفرشاة أو الرولة الصوف ٌتم دهان السطح  .5

 .الخلطساعات من بدء  4 خالل زمن ال ٌتعدي خلٌطٌراعً أن ٌتم تشغٌل ال

. غسٌل األدوات المستخدمة بالثنر بعد االنتهاء من االستخدام مباشرة .6

 . 101Pابيكور  ساعة من دهان 24تشغٌل الدهانات النهائٌة بعد  .7

 .فً حاله عدم دهان الوجه النهائً خالل اسبوع من دهان البراٌمر ٌتم اعاده دهان البراٌمر

 

: المواصفات الفنية

 .  ساعة من الخلط 24   :زمن الشك االبتدائي

 .  أٌام فً درجة حرارة الجو العادٌة 7   :زمن الشك النهائي

 .  مئوٌةº 24 دقٌقة عند 260  : زمن التشغيل في العبوة

  . 37 مع حدٌد 2مم/  نٌوتن 4    :قوة الربط

  0، المعدل ٌتوقف على مسامٌة وخشونة السطح 2م 5 - 4 كجم ٌغطى من 1   : معدل التشغيل

   جٌدة إلً ممتازة ضد المٌاه والمحالٌل القلوٌة والكحولٌة والمواد الهٌدروكربونٌة ، ومتوسط ضد   : المقاومة الكيميائية

 . األحماض                                              

 0 شهر فً العبوات األصلٌة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة 18   : زمن التخزين

 

 :البيئةتعليمات 

 ةارتداء الماسكات و القفازات الواقً – ةواقًالنظاره الارتداء  – التهوٌه الجٌده اثناء التشغٌل. 

 حسب تعلٌمات الوقاٌة الصحٌة وحماٌة البٌئة :  والتشغٌلاحتٌاطات التداول(MSDS) . 


