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 ايبوكسى

 :خصائص عامة

 ٌمتاز معالج بالقار,  من مركبٌن خالى من المذٌباتاٌبوكسً ايبوماتيك ,
  .فواصلالشو حبمرونة عالٌة ٌستخدم فى 

  ٌورثانالمصلب سٌكلو الٌفتٌك ادكت معالج باكرٌلك.  

  الخرسانةٌمتاز بقوة ألتصاق عالٌة مع األسطح وخاصة.  

 اللون اسود 

 
 :األستخدامات

  واألفقٌةحشو الفواصل الرأسٌة.  
 

: طريقة التشغيل
 تهذٌب جوانب الفاصل, االجزاء الضعٌفهنظافة السطح وإزالة  .1

.  اذا كان هناك ضرورهرب كريت    باستخدام 

. ارتداء القفاز وواقً العٌن قبل التشغٌل ومراعاة التهوٌة الجٌدة للمكان .2

. (1شكل رقم)عرض الفاصل ل من المطاط فً الفاصل علً عمق مناسب خرطوم نثبٌت .3

. األيبوماتيكدهان البراٌمر المناسب لحالة السطح وٌتم دهان جانبً الفاصل قبل تشغٌل  .4

.  الً المصلب فً وعاء مناسب مع الخلط الجٌد ايبوماتيكٌضاف الرٌزن .5

مع الضغط   وٌبدأ التشغٌل بجوانب الفاصل ,أيبوماتيكباستعمال بروه صغٌره من الصلب ٌتم حشو الفاصل  .6
 المستمر ثم منتصف الفاصل 

                    .من الخلط  دقٌقه 180 ٌراعً أال ٌتعدي زمن تشغٌل الخلٌط    

.  بالثنر حتى ال ٌلتصق بها الخلٌطترطٌبها بالبروة بعد سطح الفاصل النهائًٌتم تسوٌة  .7

   (2شكل رقم  ) :التالٌة سم ٌتم تشغٌلها بالطرٌقة 2إذا تعدي عرض الفواصل الرأسٌة : مالحظه

. (مرحلة اولً  )حشو جوانب الفاصل فً الٌوم األول  -

     .(مرحلة ثانٌة  )حشو باقً الفاصل وتسوٌة السطح فً الٌوم التالً  -

 .غسٌل األدوات المستخدمة بالتنر فور األنتهاء من التشغٌل .8
: المواصفات الفنية

  . من الخلط ساعة 24:   زمن الشك االبتدائى

  . فى درجة حرارة الجو العادٌةاٌام  7:   زمن الشك النهائى 

 . مئوٌة ° 24دقٌقة عند  100:  زمن الشك فى العبوة 

   .37 مع حدٌد 2مم/  نٌوتن 4:     قوة الربط

  %. 40:  االستطالة عند الكسر 

  .لتر/كجم1.40:     الكثافة

 . ممتازة ضد الماء واألحماض الغٌر عضوٌة وضعٌفة ضد الكٌتون والجلٌكول اثٌر:   المقاومة الكيميائية 

  . العالٌة والرطوبة  بعٌدا عن الحرارةالمغلقة  فى العبوات االصلٌة  شهر18:   زمن التخزين 

 
.  ةارتداء الماسكات و القفازات الواقً – ةواقًالنظاره الارتداء  – التهوٌة الجٌدة أثناء التشغٌل   :تعليمات البيئة

  (.MSDS)      حسب تعلٌمات 

 1شكل رقم 

 2شكل رقم 


