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 :خصائص عامة
 ٌمكن دهان كٌلمار بالفرشاه او الروله. القارب و معالج مركبٌن اٌبوكسى مكون من كٌلمار. 
 ال ٌحتاج الً براٌمر النه ٌمتاز بقوه التصاق و مرونة عالٌه. 
 (انطر جدول المقاومه الكٌمٌائٌه). االحماض و القلوٌات, مٌاه البحر ,  ومٌاه الصرف الصحً ٌعطً سطح مقاوم للتآكل   

: االستخدامات
  و دهان عازل لمواسٌر الحدٌد والخرسانه ومنشات الصرف الصحً من , دهان مقاوم للصدأ للحدٌد ولحدٌد الزهر

 .الداخل والخارج
  طبقه عزل و حماٌه لالرضٌات فً الجراجات و المنحدرات و اماكن التحمٌل و االرضٌات الصناعٌه للمصانع و

 . طبقه حماٌه للخرسانات المدفونه تحت منسوب سطح االرض- الكباري 

: طرٌقة التشغٌل
. نظافة السطح وإزالة المواد الغرٌبة والزٌوت والشحوم قبل التشغٌل .1
. إزالة األجزاء الضعٌفة والمفككة والطبقات المنفصلة عن السطح .2
. ارتداء القفاز وواقً العٌن قبل التشغٌل ومراعاة التهوٌة الجٌدة للمكان .3
.  اذا كان هناك ضروره لذلكاٌباستٌجهز السطح بالمعجون األٌبوكسً  .4
.  رٌزن إلى المصلب فً وعاء مناسب مع التقلٌب الجٌدكٌلمارٌضاف  .5
خالل زمن ال ٌتعدي  ٌراعً أن ٌتم تشغٌل الخلٌط وكٌلمارباستعمال الفرشاة أو الرولة الصوف ٌتم تشغٌل دهان  .6

. دقٌقة من الخلط120
 .  أذا كان هناك ضرورةاألول, ساعة من الوجه 24 الثانً بعدٌتم تشغٌل الوجه  .7
.  االنتهاء من االستخدامفور (الثنر)غسٌل األدوات المستخدمة بالمذٌب  .8

 . خاصة فً المنحدراتكٌلمار باستعمال األٌبوكسً كوارتزٌتٌمكن تشغٌل األرضٌات نظام :  ملحوظة

: المواصفات الفنٌة
  .من الخلط ساعة 24: االبتدائً زمن الشك 

 . فى درجة حرارة الجو العادٌةاٌام  7 : زمن الشك النهائى
 .م24ºدقٌقة عند  60 :  فى العبوةالتشغٌلزمن 

  .GT0) )اجتازت :    مع الخرسانةقوة الربط
   .37 مع حدٌد تسلٌح 2مم/  نٌوتن 3:   قوة الربط مع الحدٌد

  .لتر/  كجم 1.5: الكثافة 
  . سم80:   الصدمات ةمقاوم
  . لفه100 جم بعد 0,001 :  البري ةمقاوم

 .التجربةاجتازت :  ( مم0.9) المرونة
 .اسود :   اللون

  .ه وج/ كجم  / 2 م5 - 4:   معدل التشغٌل
 .العالٌةوالرطوبة  رارةحبعٌدا عن الالمغلقة فى العبوات االصلٌة   شهر18:  زمن التخزٌن

: المقاومة الكٌمٌائٌة
TOLUENE  ممتازة  TALL OIL FATTY ACID  ممتازة 

15 % ETHANOL  3 جٌد جدا% ACETIC ACID  جٌد جدا 

DEIONISED WATER   10 ممتازة% NITRIC ACID جٌد جدا 

POTABLE WATER   10 ممتازة% PHOSPHORIC ACID جٌد 

SEA WATER   10 ممتازة% HYDROCHLORIC ACID  جٌد جدا 

CRUDE OIL   0.5 ممتازة % SULPHURIC ACID جٌد جدا 

OIL / WATER  10 ممتازة% SULPHURIC ACID جٌد 

VEGETABLE OIL   ممتازة   

حسب تعلٌمات ارتداء الماسكات و القفازات الواقٌه – واقٌه النظاره الارتداء  – التهوٌه الجٌده اثناء التشغٌل :البٌئةتعلٌمات 
(MSDS.)  


