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 :عامةخصائص 

 إبيكورN.R.M  في اعمال  كمادة الصقةستخدم ي من مركبين، خالي من المذيبات، مونة ايبوكسية
 االصالح والترميم.

  مم 3يستخدم كمونة ايبوكسية حتى سمك . 
 في وجود الماء يمكن تشغيله. 
  بالماءيحقق التصاق ممتاز مع األسطح المغمورة . 
 باللون البنى المصفر. المصلبومركب  باللون االزرق مركب الريزن  

 ستخدامات:اال

 اه وحمامات السباحة للصق وتركيب السيراميك واصالح األسطح الخرسانية والحديدية لخزانات المي
 باستخدام االدوات اليدوية البروة أو سكينة المعجون .

 التشغيل:طريقة 

 -تجهيز السطح : .2
 -زالة :نظافة السطح وتجهيزه با –أ 

 بة والزيوت والشحوم إن وجدت قبل الدهان ميكانيكيا .المواد الغري -
 األجزاء الضعيفة والمفككة والطبقات المنفصلة عن السطح . -

 لماء .مبلل با لتركيب السيراميك : ضرورة أن يكون السيراميك –ب       
 -الخلط : .1

 إرتداء القفاز وواقى العين أو بدلة الغطس فى حالة العمل تحت الماء . –أ 
ذات سرعة منخفضة  ثم التقليب جيدا باستخدام معدة اف الريزن الى المصلب فى وعاء مناسبيض –ب 

 أو بالتقليب اليدوى حتى نحصل على اللون المتجانس ويستمر التقليب حتى تمام الخلط .
 
  يتم التعامل مع الل عملية الخلط ومركب الريزن فى حالة الجو البارد لتسهي يمكن تدفئة  ملحوظة       

 المصلب نهائيا .                  
 

 ى حالة التشغيل فى مياه عميقة .يفضل أن يتم التشغيل بواسطة غطاس مدرب خاصة فالتشغيل :  .5
 بعد الخلط ينصح بملىء وعاء خليك االيبوكسى بالماء لتجنب خروج االيبوكسى أثناء الغطس . –أ 

 N.R.Mابيكور يتم عمل طبقة بالسمك المناسب من باستخدام البروة أو االداة المناسبةللتركيب :  –ب 
 . ويتم تركيب السيراميك عليها

 -للترميم واالصالح : –ج 
ثم بعد ذلك يتم تنعيم السطح  N.R.Mمم : تستخدم البروة لتسوية خليط ابيكور 1حتى سمك  -

 باستخدام نفس البروة .
 طلوب .حتى نصل للسمك الم تكرر الخطوة السابقةمم سمك :  1ألكثر من  -
 

 . N.R.Mيتم استعمال أى مذيبات مع استخدام ابيكور ال  ملحوظة 
 

 -التنظيف : .7
 )التنر( .المذيب تنظيف األدوات باستخدام  -
 . N.R.Mنظافة االدوات قبل جفاف ابيكور التأكد من  -
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 :الفنيةالمواصفات 

 . ساعه من الخلط 17:    زمن الشك االبتدائي
  أيام في درجة حرارة الجو العادية . 4 :   زمن الشك النهائي

 %222:   نسبة المواد الصلبة                  
 مم يفضل أن يكون على مرحلة واحدة ، الكثر من  1-2من سمك  :                                 السمك  

 ذلك يكون على عدة مراحل .                                            
 . المونة االيبوكسيةسمك طبقة يعتمد على :    شغيلمعدل الت

 .م  o 17دقيقة عند درجة حرارة  72 :                 زمن تشغيل فى العبوة
 . م o 72دقيقة عند درجة حرارة  23                                            

 صلبم 2:  ريزن 2 بالوزن :                             الخلط نسبة
 مصلب 2:  ريزن 2 بالحجم                                            

   ، وجيده ضداتالقلوي و الكحول وممتازة ضد المياه :    المقاومة الكيميائية
 ضد  متوسطه، و ربونات المكلورهالهيدروكربونات والهيدروك     
                      . (االلوان )حمض النيتريك يأكسداالحماض      

 شهر فى العبوات االصلية بعيدا عن الحرارة والرطوبة . 22:    زمن التخزين

    البيئة:تعليمات 

 ة. حسب تعليمات داء الماسكات والقفازات الواقيارت - ةواقيالنظاره الارتداء  - الجيده اثناء التشغيل ةالتهوي
(MSDS.)  


