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 ايبوكسي

 

 :خصائص عامة

 إبيكورN.R  ،ٌستخدم كبراٌمر فً اعمال االصالح اٌبوكسى شفاف من مركبٌن، خالً من المذٌبات 
 .والترمٌم

  مناسب للتشغٌل فً وجود الماء- باضافه مواد الملئ ٌمكن عمل مونه اٌبوكسٌه. 
  ٌمتاز بمرونة عالٌة-  بالماءٌحقق التصاق ممتاز مع األسطح المغمورة.  

 :االستخدامات

  والحاوٌاتبراٌمر لألسطح تحت الماء مثل السفن. 
  السباحة وخزاناتبإضافة مواد الملًء المناسبة ٌستخدم لتركٌب السٌرامٌك وترمٌم خرسانات حمامات 

  .الماءالمٌاه فً وجود 

 :التشغيلطريقة 

  .ننافة السطح ووزاله المواد الغرٌبة والزٌوت و الشحوم ون وجدت قبل الدهان مٌكانٌكٌاًا  .1
 .وزالة األجزاء الضعٌفة والمفككة والطبقات المنفصلة عن السطح .2
. أرتداء القفاز وواقً العٌن أو بدلة الغطس فً حالة العمل تحت الماء .3
 .الخلطٌضاف الرٌزن ولى المصلب فً وعاء مناسب ثم التقلٌب الجٌد حتى تمام  .4
 .ٌفضل ان ٌتم التشغٌل بواسطه غطاس مدرب خاصه فً حاله التشغٌل فً مٌاه عمٌقة .5
  N.Rإيبكور  بالخلٌط،باستعمال الفرشاة أو الرولة الصوف ٌتم دهان السطح  .6

 .  دقٌقة من بدء الخلط40زمن تشغٌل الخلٌط  ٌتعدىٌراعً ان ال 
 الملًء المناسبة للسمك المطلوب وباستعمال األداة المناسبة موادفً حالة التشغٌل كمونة لصق ٌضاف  .7

 .المونةٌتم تشغٌل 
. ٌفضل وضع مونه اللصق علً سطح السٌرامٌك ثم لصقه علً السطح  ملحوظة

 .        ٌمكن غمر الوعاء المحتوي علً الخلٌط فً الماء اثناء التشغٌل
  . االنتهاء من االستخدامفورغسٌل األدوات المستخدمة بالمذٌب  .8

: المواصفات الفنية

  ساعه من الخلط24:   زمن الشك االبتدائي 
  . أٌام فً درجة حرارة الجو العادٌة 7 :  زمن الشك النهائي 

 م 24º دقٌقة عند 40:   زمن التشغيل 
  خشونة ووٌتوقف المعدل على مسامٌة كبراٌمر كجم  / 2م5 ـ 4:   معدل التشغيل 

 كمونة لصق واصالح، المعدل ٌتوقف علً سمك الطبقة ، السطح     
 . الملًء مواد ونسبة الخلط مع     

 . جزء مواد ملئ1.5:   جزء اٌبوكسً 1 :  نسبه االيبوكسي الي مواد الملئ 
   ، وجٌده ضدات القلويو الكحول وممتازة ضد المٌاه :    المقاومة الكيميائية 

 ضد  متوسطه الهٌدروكاربونات والهٌدروكاربونات المكلوره     
االحماض                            

 . شهر فى العبوات االصلٌة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة 18:   زمن التخزين 

    :البيئةتعليمات 

 حسب تعلٌمات . ة ارتداء الماسكات والقفازات الواقً- ةواقًالنناره ال ارتداء - التهوٌة الجٌده اثناء التشغٌل
(MSDS.)  


