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 ايبوكسي

 :خصائص عامة

  مخلوط بحبيبات منتقاه بعنايه ايبوكسي خالي من المذيباتنظاممورٌتكس . 

  التي تتعرض لالحمال الشاقهلألرضياتمونه ايبوكسيه ملونه . 

  مم بالوان مختلفه 10–  مم 3يمكن تنفيذها بسمك يتراوح من  .

 

: االستخدامات

  مستمرة مثلطبقة ارضيات ايبوكسية فوق الخرسانة المسلحة المعرضة لالجهادات العالية واألحمال الميكانيكية وحركة : 

.  لقدرته علي تحمل الصدمات الحراريةأرضيات المصانع والمستشفيات والمخازن وأماكن التصنيع وغرف التبريد والتجميد

 

 :السطحمواصفات 

  :مورٌتكسالمواصفات المطلوبة لالرضيات الخرسانية الستقبال طبقه 

  2سم /  كجم 200األرضيات من الخرسانة المسلحة او العادية   ذات اجهاد ال يقل عن. 

 السطحعنطبقات منفصلة  خاليه من الشروخ مع عدم وجود يجب أن تكون األرضيات مصمتة . 

  

 :طرٌقة التشغٌل

  :البراٌمر

 .نظافة السطح وإزالة المواد الغريبة واألجزاء الضعيفة والمفككة والطبقات المنفصلة عن السطح .1

   .التشغيلارتداء القفازات و النظارات الواقيه و التاكد من التهويه الجيده قبل  .2

 MC.اٌبكور - P701اٌبكور - 101Pبكور يامناسب لحالة السطح اليبوكسى االبرايمر ال تحديديتم  .3

 .يتم وضع ريزن البرايمر الي المصلب في وعاء مناسب مع الخلط الجيد .4

 .باستخدام الفرشاه او الروله يتم دهان طبقه البرايمر .5

لزياده قوه الربط  تقريبا 2م/ جم100بمعدل مم علي البرايمر ايبوكسى قبل الجفاف 0.7يتم نثر حبيبات من السيلكا مقاس .6

 .الميكانيكي

 .غسيل االدوات فور االنتهاء من التشغيل بالمذيب التنر .7

 .النوع المستخدم و حاله السطح تشغيل البرايمر حسب الجفاف معدالت ساعة لتمام 24يترك البرايمر  .8

 

  :مورٌتكس و الدهان النهائً طبقه المونه االٌبوكسٌة

  .الخلطفي وعاء مناسب و يتم  1618ابٌكور الى المصلب  ريزناليضاف  .1

 . ه متجانسمونه مع التقليب المستمر حتي يتـم الحصول علي خليط األيبوكسيتضاف مواد المليء الي  .2

        مواد مليء:             (مصلب + ريزن  )   ايبوكسى :نسبه الخلط

       (بالوزن)                 (10- 8 )   :                    1                                      

  أال يتعدى زمن تشغيل يراعي و (يفضل استخدام ماكينه التخشين) يتم توزيع المونة األيبوكسية بالبروه الصلب بالسمك المطلوب .3

  .دقيقة من الخلط 30الخليط 

 .الجفاف ساعة لتمام 24يترك االيبوكسي  .4

 .1618ابٌكور  بااليبوكسي الشفاف مورٌتكسيتم اشباع المونه االيبوكسيه  (المساحه الكاوتشوك)باستخدام االداه المناسبه  .5

 .تونكرٌتيوم باستخدام االيبوكسي الملون / يتم دهان االوجه النهائيه الملونه بمعدل وجه  .6

  .نظافة االدوات بالتنر .7

 .الجفاف ساعه لتمام 24يترك االيبوكسي  .8
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 ايبوكسي

 

  : مم4 بسمك 2 م1 لمسطح :التشغٌل معدالت 
   2م/      كجم0.250 - 0.150:  برايمر ايبوكسى حسب النوع المناسب لحالة االرضية  

  األيبوكسيةطبقة المونه:  

  2م /            كجم 1.000   :     (مصلب+ ريزن ) 1618ابٌكور  -

  2م/             كجم8.000 :     ( متدرجةرمال)مليء واد م -

 2م/             كجم0.350 :                   1618ابٌكور  طبقة الحقن  

  وجه2 /2م /           كجم 0.400 :            ملون تونكرٌت وجه 2الطبقه النهائيه  
 

 :المواصفات الفنٌه
  .من الخلطساعة   24 :   زمن الشك االبتدائى

 . فى درجة حرارة الجو العادية ايام  7 :   زمن الشك النهائى

  .م24ºدقيقة عند درجة حرارة  30 :     فى العبوةالتشغٌلزمن 

  2مم/   نيوتن  6.50   : قوه الربط

 (حدث انهيار للسيخ الحديد) Pullout test BS-EN 1881-2006تجربه نزع السٌخ       

 , ايام من تاريخ الصب 7 بعد  تم االختبار                                    

 =االيبوكسيه المونه في   الطول المدفون ,مم 11=قطر  ) لسيخ  طن3.7=   حمل االنهيار                                       

    (مم  161

 

 وزن – م 500 مسافه ( ايام من الصب 7 االختبار بعد )مم  0.93= معدل النقص في السمك  : ESS 269-74مقاومه  التاكل

الثقل 

 ( مم0.9 – 0.6الرمال من ) كجم   15.5  

Pulloff test   : (ASTM D 4541-95)  

  (لطبقه السطحيه للخرسانة  لحدث انهيار  ) 2مم/ نيوتن  2.2=  قوه التماسك مع الخرسانة       

  2مم/ نيوتن  26.5=   اجهاد الخرسانة      

 2مم/  نيوتن 4=        قوه التماسك مع الحديد 

Slant shear test                   : (ASTM C882-91) 

 كيلو نيوتن  190 انهيار لطبقه الخرسانة عن حمل        

  2مم/  نيوتن 31.40=   الخرسانة       إجهاد

 طن 19=        حمل الكسر 

  (.method B ASTM C 579) ( ايام 7 بعد  )2مم/ نيوتن   60 : مقاومه االنضغاط  

. 2مم/  نيوتن 30.0  : مقاومه االنحناء 

 .D-3134F passes 16 ft / Ib with no cracking or loose of adhesion  : مقاومه الصدمات

 ممتازة ضد الماء واألحماض الغير عضوية والقلويات , وضعيفة ضد الكيتون والجليكول اثير :  المقاومة الكٌمٌائً

  .اللونالنيتريك يؤكسد   وحمض                                            

  . فى العبوات االصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية شهر 18  :  زمن التخزٌن

 

 :تعلٌمات البٌئة 
 ةارتداء الماسكات والقفازات الواقي – ةواقيالنظاره الارتداء  – التهوية الجيده اثناء التشغيل. 

 حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة :  والتشغيلاحتياطات التداول( MSDS)  
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