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 مون عزل

 :عامةخصائص 
 بودرة من) ب(مركب .معالجةصناعية  من راتنجاتمكون  سائـل) أ(مركب  :مركبينيتكون من :كوبراسيل 

  .مواد ملئ منتقاة
  .مركب أساس مائي 
  .يتميز بالمرونة العالية 
 .الخشبيهو خاصه االسطح  مع االسطح عالية و التصاق قوة تماسك 
  :ستخداماتاال

  :االستخدام كمادة لصـق 
  .ء القفاز الواقي قبل بدء التشغيلارتدا .١
  .التأكد من نظافة السطح وترطيبه وإزالة المياه الراكدة علي السطح .٢
  .السائل في وعاء مناسب) أ(يتم وضع المركب  .٣
يتم استكمال التقليب حتى الوصول إلي  .مع التقليب الجيد) أ(البودرة إلي المركب ) ب(يضاف المركب  .٤

  .قوام لزج ومتجانس
  .مم )  ٢ – ١( بالسمك المطلوب  كوبراسيلاألداة المناسبة يتم تشغيل باستعمال  .٥
 تمام ضبطحتي  و الدوران مع الضغط الخفيف كوبراسيــليتم تركيب البالطات المراد لصقھا علي طبقة  .٦

  .لبالطاتا
  . )سمكمم ١لكليوم (.زمن الشك االبتدائي يعتمد علي سمك طبقة اللصق :ةمالحظ

  .دمة بالماء فور االنتھاء من التشغيلغسيل األدوات المستخ .٧
   :االستخـدام كمادة حشو فواصــل 

  :يجھـز الفاصـل كاألتي .١
  .)الخ......- زيوت - شحوم ( وازالة المواد الغريبة " نظافة الفاصل جيدا −
  .back rod، fillerباستعمال ) العرض ٢/٣= العمق (تحقيق ابعاد القاصل يتم  −
  .ل بالماء قبل التشغيلترطيب الجوانب الداخلية للفاص −
  .٤إلي  ١تتبع نفس الخطوات السابقة من  .٢
  .) مم يوميا١٠بسمك (ببطء في الفاصل  الكوبراسيلصب خليط  .٣
  .علي الفاصل وببطء" تسوية سطح الفاصل باستخدام حرف البروة عموديا .٤
  .يترك الفاصل عدة أيام ليجف حسب السمك المنفذ .٥
  .نتھاء من التشغيلغسيل األدوات المستخدمة بالماء فور اال .٦

 :االستخدام كمادة عزل 
 .٤إلي  ١تتبع نفس الخطوات السابقة من  .١
  .ترطيب السطح بالماء و التاكد من ازاله المياه الزائده .٢
 . المناسب باستخدام الفرشاة او الرولة يتم تشغيل الكوبراسيل علي السطح المراد عزله بالسمك .٣
  .في حاله االسطح الملساء و المستويه يتم استخدام البروه لتشغيل كوبراسيل علي السطح .٤
   .االمردھان الوجه الثاني في اليوم الثاني اذا تطلب  .٥
 .العملغسيل االدوات المستخدمة فور االنتھاء من  .٦

  :المواصفات الفنية
 . ASTM D4541) يوم ٧بعد (علي صاج مجلفن  ٢مم/ نيوتن  ١.٤:   االلتصاق قوة

  .)مركب ٢خليط ( ٢سم/جم  ١.٩:   الكثافة
 .%١٠٠:  الستطالة
   .م ٣٠ºدقيقه عند  ٤٥ ،م٢٠ºدقيقه عند  ٦٠:  عبوةفي ال لتشغيلزمن ا

 .شھر في ظروف تخزين مناسبة بعيدا عن اشعه الشمس المباشرة  ١٢:  مدة التخزين
  :البيئةعليمات ت

 .نشات مياه الشربللتشغيل في مغير سام مثالي  منتج كوبراسيل 
  .ارتداء الماسكات و القفازات الواقيه  –واقيه النظاره الارتداء  – التھويه الجيده اثناء التشغيل 
 . (MSDS)حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة : والتشغيل احتياطات التداول 


