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 ايبوكسي

 

 :خصائص عامة
 متعدده الطبقات و خالٌه من المذٌبات نظام ارضٌات اٌبوكسٌةكوارتزيت .  
 بٌنهما طبقة من الكوارتز اٌبوكسً او اكثروجهان . 
 والبرى ومانعة لالنزالق  طبقة اٌبوكسٌة مقاومه للتآكل 
 ألوان مختلفة اٌبوكسً متعدد الطبقات ٌنتج فً عده نظام.  

 :االستخدامات
  المخازن،  أماكن الخدمة، غرف الماكٌناتالبضائع،لألرضٌات المعرضة لحركه متوسطة مثل مناطق أستالم ،

 .المطابخ و المغاسل و الجراجات
  مستمرهتواجد المٌاه بصفه  فً مناطقطبقه مانعه لالنزالق لالرضٌات المائله و.  

: طريقة التشغيل
. نظافة السطح وإزالة الزٌوت والشحوم والمواد الغرٌبة .1
 .إزالة األجزاء الضعٌفة والمفككة والطبقات المنفصلة عن السطح .2
. ارتداء القفاز وواقً العٌن قبل التشغٌل ومراعاة التهوٌة الجٌدة للمكان .3
أو ايبكور P101ايبكور  :اآلتٌة أحد األنواعٌتم دهان البراٌمر المناسب لحاله السطح قبل التشغٌل بؤستخدام  .4

MC  او ابيكورP 701 
.  اذا كان هناك ضرورهايباست هز السطح بالمعجون األٌبوكسًيجت .5
  . فً وعاء مناسب مع التقلٌب الجٌد الخاص به إلى المصلبتونكريت ٌضاف رٌزن .6
 .تونكريتباستخدام اٌبوكسً دهان ال الصوف ٌتـم أو الرولهباستعمال الفرشاة  .7
مع مراعاه .  بالكاملتغطٌه سطح االٌبوكسىلحبٌبات الكوارتز حتً ٌتم غمرالسطح بابعد الدهان مباشره ٌتم  .8

. ( كجم لكل متر مربع3المعدل ) .عدم ظهور بقع من الدهان علً السطح
. فً الٌوم التالً ٌتم أزاله الكوارتز الزائد .9
 .الفرشاه الوجه التالً بؤستعمال الرولة الصوف أو تونكريتدهان ٌتم  .10
.  للحصول علً سمك طبقه األٌبوكسً المطلوبة 10 ، 9 ، 8 ، 7ٌمكن تكرار الخطوات  .11
  . االنتهاء من االستخدامفور (الثنر)غسٌل األدوات المستخدمة بالمذٌب  .12

 كريت بوكسي او كيلمار او 701 تونكريت او تونكريت:  باستخدام كوارتيزيتٌمكن تنفٌذ نظام : مالحظه
  2م/  مم 1.5– 1معدالت التشغيل لسمك يتراوح من 

حسب نوع البراٌمر المناسب لحالة السطح )   2م/كجم 0.25 – 0.20:     برايمــر .1
 (ودرجة مسامٌة وخشونة السطح 

 :طبقة المونه األيبوكسية .2
  2م/ كجم 0.250   :تونكريتوجه أول 

  2م/كجم    3.00 :    مم0.6 كوارتز
          2م/كجم  0.350           :  تونكريتوجه ثانً 
. اذا كان هناك ضرورة         .2م/  كجم0.300:   تونكريتوجه ثالث 

   (لون اسود)كيلماراذا تطلبت ظروف السطح مرونه اعلً ٌفضل استخدام اٌبوكسً :  مالحظه
 (تونكريتفً حاله استخدام ): المواصفات الفنية

  .من الخلط ة ساع24 : زمن الشك االبتدائى
 . حرارة العادٌةالفى درجة اٌام  7 :زمن الشك النهائى 

 . م 24ºدقٌقة عند 30 :فى العبوة تشغيل زمن ال
  .37 مع حدٌد 2مم/ نٌوتن  6 :قوة الربط 

  والقلوٌات ، وضعٌفة ضد الكٌتون والجلٌكول ةممتازة ضد الماء واالحماض العضوي : المقاومة الكيميائية
  . اثٌر وحمض النٌترٌك ٌإكسد اللون    

 العالٌة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة فى العبوات االصلٌة   شهر18  :زمن التخزين     
:    تعليمات البيئة 

  حسب تعلٌمات . ارتداء الماسكات والقفازات الواقٌة– ارتداء النظارة الواقٌة – التهوٌة الجٌدة اثناء التشغٌل
(MSDS.) 


