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 ايبوكسي

 

 :خصائص عامة

 ابيكورSPMC ًمن حماٌه للحدٌدٌستخدم كطبقة  من مركبٌن خالً من المذٌبات غنً بالزنك وٌتكون  أٌبوكس 

  .الصدأ

  والخرسانٌةٌمتاز بقوة التصاق عالٌة مع األسطح الحدٌدٌة - رمادي اللون دهان غنً بالزنك. 

  للصدأٌعطً األسطح الحدٌدٌة مقاومة عالٌة. 

 مقاوم للصدمات قابل ألستقبال طبقات الدهانات النهائٌة ٌعطً سطح.  

 مستمرةالمغمورة بالمٌاه بصفة  المعرضه ومناسب لالستخدام للمنشاءات الحدٌدٌة. 

  ًملونةاذا لم ٌكن هناك ضرورة لدهانات اخرى رمادي اللون ٌمكن استخدامه كسطح نهائ. 

 
: االستخدامات

 حدٌد التسلٌح المستخدم فً أعمال الترمٌم واألصالحدهان  - سٌلر و براٌمر لحماٌة المنشاءات الحدٌدٌة.                                                       

 و الخزانات المعدنٌة الماكٌنات والمعداتدهان .                                   

 
: طريقة التشغيل

 . وٌجب ازاله الصدا مٌكانٌكٌا او كٌمٌائٌا قبل التشغٌلغرٌبة و أزالة الشحوم الموادالنظافة السطح وأزالة   .1

. أرتداء القفاز وواقً العٌن قبل التشغٌل ومراعاه التهوٌة الجٌدة للمكان  .2

.  الجٌدوٌتم التقلٌبٌضاف الرٌزن الً المصلب فً وعاء مناسب   .3

 علً ان الٌتعدي زمن SPMCبالخلٌـــط إبٌكور   دهان السطـحالصـوف ٌتــم باستعمال الفرشـاة أو الرولـه   .4

  . دقٌقة30تشغٌل الخلٌط 

.  من االستخدامفور االنتهاءغسٌل األدوات المستخدمة بالمذٌب   .5

  . ساعة24ٌتم تشغٌل طبقة الدهان التالً بعد   .6

 

 :المواصفات الفنية
  . ساعة من الخلط24   :زمن الشك االبتدائى

 .  أٌام فى درجة حرارة الجو العادٌة 7  : زمن الشك النهائى

 . مئوٌة  °24 دقٌقة عند 30  :زمن التشغيل فى العبوة

  مدفون فً اسطوانه SPMC مم  مدهون 11 قطر  لسٌخ حدٌد pulloutتجربه: قوة ربط الحديد مع الخرسانة 

.  نٌوتن24000نهٌار للخرسانه عند قوه شد  أ مم حدث 300خرسانه بطول       

. 2مم/ نٌوتن 2.25=       قوه الربط 

  م4 - 2   :معدل التشغيل
2

 .وجه واحد / كجم   /

ممتازة ضد المٌاه والمحالٌل القلوٌة والكحولٌات والمواد الهٌدروكربونٌة متوسطة   : المقاومة الكيميائية

 .ضد األحماض      

  فى العبوات االصلٌة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس  شهر18   :زمن التخزين

 .المباشرة      

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

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


