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 ايبوكسي

 :خصائص عامة

 األسمنتٌةعلً األسطح  من مركبٌن خالً من المذٌبات ٌستخدمٌتكون  شفاف اٌبوكسى 1618ابيكور.  
 المصلب خلٌط من سٌكلوألٌفتٌك بولً أمٌن وبولً أمٌد معدل. 
 ٌرفع من كفاءة سطح للخرسانة النهائً- الجافهٌستخدم كدهان أٌبوكسً شفاف فوق األسطح األسمنتٌة. 
  ٌتمٌز بلزوجة منخفضة لٌتغلغل بقوه فً السطح - لصدماتواٌعطً سطح مقاوم للبري. 

: االستخدامات
 ًاألٌبوكسٌة المونهدهان نهائً شفاف ألرضٌات - لألسطح الخرسانٌة مقاوم لألتربة شفافدهان نهائ . 
 مناسب ألعمال التبطٌن بغرض الترمٌم والتقوٌة . 
 مثل مواد الملًء المناسبة للحصول علً مونة لألغراض الصناعٌة اضافهة االٌبوكسٌة بعد المون: 

 .والتجمٌداألرضٌات االٌبوكسٌة لغرف التبرٌد - الشاقة األرضٌات االٌبوكسٌة للخدمة  -
األدوٌة وأعمال حشو فواصل السٌرامٌك والطوب المقاومة للكٌماوٌات والمناسبة لمصانع المواد الغذائٌة  -

  ..ومحطات الصرف الصحً

 :التشغيلطريقة 
 .الشحوم مٌكانٌكٌا أو كٌمٌائٌاوالزٌوت وغرٌبة المواد النظافة السطح وإزالة  .1
 . الطبقات المنفصلة علً السطحالمفككة وكذلكإزالة األجزاء الضعٌفة أو  .2
 .ارتداء القفاز وواقً العٌن قبل التشغٌل ومراعاة التهوٌة الجٌدة للمكان قبل التشغٌل .3
  . حسب حالة السطحٌدهن السطح بالبراٌمر المناسب .4
 .ٌضاف الرٌزن الً المصلب فً وعاء مناسب مع التقلٌب الجٌد .5
تشغٌل  زمن ال ٌتعدىإ مراعاة مع 1618ابيكور الصوف ٌتم دهان السطح ةباستعمـال الفرشاة أو الرول .6

 .الخلط دقٌقة من 30 الخلٌط
  . االنتهاء من االستخدامفور (التنر )غسٌل األدوات المستخدمة بالمذٌب  .7
  .ساعة 24ٌتم تشغٌل الوجه الثانً بعد  .8

: المواصفات الفنية
 . ساعة من التشغٌل 24 : زمن الشك االبتدائي
 . أٌام فً درجة حرارة الجو العادٌة 7 :زمن الشك النهائي

 . مئوٌة 24 دقٌقة عند درجة حرارة 30 : زمن الشك في العبوة
  .37 مع حدٌد 2مم/  نٌوتن 6  : قوة الربط

 .((GYZJ 935باركول مودٌل  اختبار ) 81   :الصالدة
 2مم/  نٌوتن 92: مقاومه االنحناء 
 2مم/  نٌوتن 2370: معامل االنحناء 

 2مم/ نٌوتن  49:  مقاومه الشد 
 مم/ نٌوتن  2200: معامل الشد  
 . كجم وجه واحد وٌتوقف المعدل على مسامٌة ودرجة خشونة السطح1 / 2 م7-6 : معدل التشغيل

 ممتازة ضد الماء والقلوٌات و األحماض العضوٌة ، وجٌدة ضد األحماض المخففة،  : المقاومة الكيميائية
 . وضعٌفه ضد مٌثٌالتٌد سبٌرٌت والكٌتون والجلٌكول أثٌر     
 . األصلٌة المغلقة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة العالٌةالعبوات شهر فً 18:   زمن التخزين

 :البيئة تعليمات 
 ةارتداء الماسكات و القفازات الواقً – ةواقًالنظاره الارتداء  – التهوٌة الجٌده اثناء التشغٌل.  
 حسب تعلٌمات الوقاٌة الصحٌة وحماٌة البٌئة :  والتشغٌلاحتٌاطات التداول(MSDS) . 


