
 آيماويات األنشاء                                             يسمو مصر    
   

 ديسكوجالس
 دهان ايبوآسي المع غير سام 

ايبوآسي

 :خصائص عامة
 .عضوي   مكون مـن مرآبين يخفف بمذيبوملون،دهان ايبوآسي ابيض  ديسكو جالس 
 قابليةو  عاليةبمرونةويتميز  والطحالب والفطريـاتدهان ايبوآسي لالسطح االسمنتية و المعدنية مقاوم للبكتريا  
  .مئوية درجه ٩٠حتى  درجات الحرارة تحملل
 .ينتج في عدة الوان خاصةو للصدمات ة عاليةوما مما يحقق مقة عاليةمرونب يمتاز 
  .للتسييل حيث انه غير قابل ةالراسيمناسب للتشغيل علي االسطح االفقية والمائلة و 
 . والالآيهاتالدهانات المستحليةيمكن تشغيله علي أسطح  
 .ينتج فى عدة الوان مختلفة 

 :االستخدامات
المعامل،  البدرومات،المطابـخ، المصانـع، ممرات الخدمـة،: مثل  الشاقه في أماآن الخدمـةايبوآسيةدهانات   

 .غرف العمليات
 الديسكوجالس دهانات  آما يمكن تسليحاالسكواش،الدهانات المقاومة للصدمات آدهانات حوائط مالعب  

 .الفيبرجالسبشرائح 
  .سام  حيث انه غيردهانات حوائط وارضيات خزانات مياه الشرب والمواد الغذائية والخرسانية والمعدنية 

 :التشغيلطريقة 
قبل الدهان  وجدت  إنو االجزاء الضغيفه و المفككهنظافة السطح وإزالة المواد الغريبة والزيوت والشحوم  .١

 .ميكانيكيا أو آيميائيا
 .ارتداء القفاز وواقي العين قبل التشغيل ومراعاة التهوية الجيدة للمكان .٢
 .)ايباستيفضل ( االيبوآسى و يمكن تجهيز السطح بالمعجون  بدون برايمرديسكوجالسيمكن تشغيل  .٣
      .   يضاف الريزن إلى المصلب في وعاء مناسب مع التقليب الجيد .٤

 .الخليطمن وزن % ١٠  حتىN. X بالمذيب الخاص ديسكوجالسيمكن تخفيف 
تشغيل الدي زمن  ويراعي أال يتعديسكوجالسباستعمال الرولة الصوف او الفرشاه يتم تشغيل األيبوآسي  .٥

 . ساعه من الخلط٢الخليط 
 .فور االنتهاء من االستخدام) الثنر(غسيل األدوات المستخدمة بالمذيب  .٦
 .  ساعة٢٤م تشغيل الوجه الثاني بعد يت .٧

  . الرشمعدات باستخدام ديسكوجالسيمكن تشغيل 
 

  :المواصفات الفنية
٢٤:  ساعة من الخلط .    زمن الشك االبتدائي
أيام في درجة حرارة الجو العادية .  زمن الشك النهائي  :٧  

 . ساعه بدايه من الخلط٢:   في العبوهلتشغيلزمن ا
 ٣٧  مع حديد ٢مم/ نيوتن٦:    الربط مع الحديدةقو
  GT0اجتازت العينه االختبار بدرجه    :  الربط مع االسمنتةقو

  اجتازت العينه االختبار : مم٣المرونه علي قضيب 
  konig pendulum hardness ثانيه بجهاز ٧٥:     الصالدهةقو

 وجه واحد/  آجم١ /٢ م٥ - ٤:   معدل االستهالك
 .اجتازت العينه االختبار :  القلويات واليورياةمقاوم
 .لتر/  آجم ١٫٤٧:    ةالكثاف

 .اجتازت العينة االختبار و لم يحدث أي تعفن :  مقاومه التعفن
  شهر في العبوات االصليه المغلقه بعيدا عن الرطوبه و الحراره العاليه١٨ :  زمن التخزين

 :البيئةتعليمات 
  .ةتداء الماسكات و القفازات الواقي ار– ةواقيال ةنظارال ارتداء –  اثناء التشغيلالتهوية الجيدة

 .  حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة :  والتشغيلاحتياطات التداول (MSDS) 

 لمزيد من المعلومات نرجو األتصال بالمكتب الفنى
   جمهورية مصر العربية–  القا هرة –  ميدان السواح  – تقسيم االوقاف  ٢١: العنوان
 ٠٠٢ ٠٢ ٢٤٥٣٨٩٨٦:        فاآس ٠٠٢ ٠٢  ٢٤٥٣٥٦٧٩ – ٢٤٥٣٥٦٧٨: تليفون 
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