
 كيماويات األنشاء                                             يسمو مصر    
  

 ربتكس
مرن  ان مستحلبده  

 لمزيد من المعلومات نرجو األتصال بالمكتب الفنى
 جمهورٌة مصر العربٌة  –القا هرة   –مٌدان السواح    –تقسٌم االوقاف   12العنوان: 

 221 21 17352225فاكس :        221 21  17353542 – 17353542تلٌفون : 

yasmo@yasmomisr.commail: -E    www.yasmomisr.com site:Web  

 تشطيبات

 :ةعامخصائص 
 خاصدهان مستحلب مكون من بولٌمر  ربتكس. 
 عالٌة. استطالة 
  ممتازةاحتكاك مقاومه. 
 للعوامل الجوٌه قوة تحمل. 
 المٌاه.و  مقاومة ممتازة للقلوٌات 
 .ٌمكن تشغٌله علً الدهانات القدٌمة 

  :االستخدامات
 .الدهانات الداخلٌة والخارجٌة 
 التسلٌح.صدأ حدٌد سٌلر للخرسانة لمنع ظاهرة الكربنة و 
  الفائقة ٌمنع ظهور الشروخ الشعرٌة علً السطح. ربتكسنظراً لمرونة 

 التشغيل:طريقة 
 نظافة السطح من األتربة والمواد الغرٌبة وأزاله األجزاء الضعٌفة. .2
 ترطٌب األسطح المسامٌة بالماء. .1
 .فيرساسيل باستعمالالرولة ٌتم دهان وجه تحضٌري  باستخدام .5
 ضرورة.إذا كان هناك  ربفـــلالسطح بالمعجون  تجهٌز وتسوٌة .7
باستعمال الرولة أو  ربتكس. وٌتم دهان الوجه األول االستخدامفً العبوه قبل  ربتكسفً الٌوم التالً ٌتم تقلٌب  .3

 الفرشاة.
 بنفس الطرٌقة. فى الٌوم التالى ربتكسٌتم دهان الوجه الثانً  .5
 ا كان هناك ضرورة لذلك.إذ الطرٌقة،بنفس  ربتكسٌمكن دهان وجه ثالث  .4
 .االنتهاءغسٌل األدوات المستخدمة بالماء فور  .2

 ملحوظة:
فً  صةافضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل خوٌ م°52درجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب أال تتعدي  -

 فصل الصٌف.
المعدل ٌحمل  للمنتج التجاريواالسم  العمٌل،تعدٌلة لٌقاوم البكترٌا والفطرٌات حسب طلب  المنتج ٌمكن -

  (. F ربتكس)  العالمة

 

 :المواصفات الفنية
 .راتنجات صناعٌة متطورة:   المادة الرابطة 

 .أٌام 4مئوٌة بعد  °12% عند  22:    األستطالة
 .أٌام 4 دوره بعد 7222:   قابلية الغسيل

 .كجم / لتر 2.52:    الكثافة
 .مقاوم لألشعة وغٌر قابل لالصفرار :  تأثير األشعه فوق البنفسجية

 .بالماء )إذا كان هناك ضرورة( :    التخفيف
 .مٌكرون 222طبقة دهان بعد الجفاف وجه واحد بسمك  1م5كجم ٌغطى  2 :  معدل التشغيل

 .غٌر ضار :   البيئة
 .العالٌةبعٌدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة فى العبوات األصلٌة  شهر 21:   زمن التخزين

 

  :البيئة تعليمات
 ة.الواقٌ القفازات و الماسكات ارتداء – واقٌه نظاره ارتداء 
 البٌئة وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسب :والتشغٌل التداول احتٌاطٌات (MSDS) . 

mailto:yasmo@yasmomisr.com
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