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SP220 أبيكور 
   ايبوآسي للحديد غني بالزنكبرايمر 

ايبوآسي

 :عامةخصائص 
 .للحديد ويستخدم آدهان واقي من الصدأ ،بالمذيب يمكن تخفيفه مرآبين،من يتكون  إيبوآسي SP220إبيكور  
 . اللونإيبوآسي غني بالزنك رمادي -لتاآل الحديد طبقه واقيه مانعه  
 .الخرسانية يمتاز بقوة ربط عاليه لالسطح الحديدية و - من البولي اميدالمصلب  
 .الصدأرونة و مقاومه  يمتاز بالم 
 .يمتاز بمقاومه عاليه للصدمات 
 .تشغيل عالي في العبوه بعد الخلطزمن بيمتاز  
  .بعد الدهان الخرسانة  حديد التسليح معال يؤثر علي قوة ربط 
 :ستخداماتاال

 :مثلسيلر وبرايمر لحماية المنشاءات الحديدية 
  .واألصالححديد التسليح المستخدم في أعمال الترميم  
             .الحديديةالماآينات والمعدات  
  .الحديديهالخزانات  
 .العربات و السيارات 
    .المعدنيهالكباري  

 :التشغيلطريقة 
 .وأزالة الشحوم والزيوت ميكانيكيًا او آيميائيًانظافة السطح وأزالة المواد الغريبة  .١
 .جيدة للمكانأرتداء القفاز وواقي العين قبل التشغيل ومراعاه التهوية ال .٢
 . الجيدويتم التقليبيضاف الريزن الي المصلب في وعاء مناسب  .٣
خاصه عند استخدام معدات % ١٠ حتي N.X المذيب الخاص به  بأستخدامSP220  إبيكوريمكن تخفيف .٤

 .الرش
 و يتم الدهان SP220 إبيكورباستعمال الفرشاة أو الرولـة الصوف أو معدات الرش يتم دهان السطح بالخليط  .٥

 .يوموجهان وجه آل 
 .ساعات ٣ ان اليتعدي زمن تشغيل الخليط  يجب

 .غسيل األدوات المستخدمة بالمذيب فور االنتهاء من االستخدام .٦
 .  اذا آان هناك ضرورة ساعة٢٤ي بعد ناث الالوجهيتم تشغيل  .٧

 :الفنيةالمواصفات 
 . ساعة من الخلط٢٤:   زمن الشك االبتدائى
. أيام فى درجة حرارة الجو العادية٧:   زمن الشك النهائى

.م٢٤ºدقيقة عند ١٨٠:  زمن التشغيل فى العبوة
.م٣٠º دقيقه عند ٩٠ :     

 ISO 4624  ٢مم/ نيوتن ٢٫٤ :  مع الخرسانة    قوة الربط
 ISO 4624  ٢مم/ نيوتن ٢٫٣ :    قوة الربط مع الحديد  

٢ ٢٫٥ - ٤ م آجم وجة واحد ١ /  . :   معدل التشغيل
 .  الكحول االيثيلي- التولوين – الزايلين –الصودا الكاويه : ممتازه ضد :   المقاومة الكيميائية

. فى العبوات االصلية بعيدا عن الحرارة والرطوبة شهر١٨:   زمن التخزين
    :البيئةتعليمات 

 .ةفازات الواقيداء الماسكات و الق ارت–واقيه النظاره ال ارتداء – التهويه الجيده اثناء التشغيل 
 . (MSDS)حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة :  والتشغيلاحتياطات التداول 

 نرجو األتصال بالمكتب الفنىلمزيد من المعلومات 
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