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 ايبوكسي

 

 :خصائص عامة
  السيراميك - حشو فواصل البالط لخالية من المذيبات ابيض وملون  مركب 3مونة ايبوكسية تايـل تـون -

  .و التكسيات– الرخام 
 المصلب خليط من سيكلواليفاتيك و بولي امين و بولي اميد. 
 يتميز بمرونة مناسبة تتوافق مع حركه فواصل السيراميك. 
 يتميز بسطح نهائي املس غير مسامي مقاوم للبكتريا والفطريات و الطحالب. 
 مقاوم للبري و االحتكاك. 
 غير قابل للتسييل اثناء التشغيل مناسب للتشغيل علي االسطح الراسيه واالفقية.  
 ينتج في عده الوان طبقاً لفاتورة االلوان الخاصة . 
 

: االستخدامات
الجرانيت في مصانع االدوية والمعامل والمستشفيات  , سيراميك, رخام : االفقية والراسيةلتكسياتاشو فواصل ح  

  .وما شابة
 

 :التشغيلطريقة 
  . داخل الفواصلالفواصل وإزالة مواد اللصق الزائدةنظافة  .1
 .مين السيراميك أو الرخام وخاصة األنواع المسامية قبل أعمال الحشو أت .2
. ارتداء القفاز وواقي العين قبل التشغيل ومراعاة التهوية الجيدة للمكان  .3
. يضاف الريزن إلي المصلب في وعاء مناسب مع التقليب الجيد  .4
.  حتي الحصول علي قوام متجانس مناسب للتشغيليضاف مواد المليء الي الخليط ثم يقلب جيداُ  .5
 يراعي اال يتعدى زمن تشغيل  و.تون تايلالمناسبة يتم حشو الفاصل بالمونة االيبوكسية استخدام االداة ب .6

 . دقيقة من الخلط 30 تايل تون
 . تايل تون إزالة وسائل تامين السيراميك أو الرخام قبل جفاف المونة االيبوكسية يتم .7
   . االنتهاء من االستخدامفور (الثنر)غسيل األدوات المستخدمة بالمذيب  .8

 
 :المواصفات الفنية

  . من الخلط ساعة24:  زمن الشك االبتدائي
 . في درجة حرارة الجو العاديةأيام   7:  زمن الشك النهائي

 . م 24ºدقيقة عند درجة حرارة  30:   زمن الشك في العبوة
  .37 مع حديد 2مم/  نيوتن 4.2:   قوة الربط

 . دورة 200/  مجم  12   تجربةالفاقد :   مقاومة البرى
سم /  جم 1.8:    الخليطةكثاف
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 ( مركب3)

 ( .   GYZJ 935موديل ) 81اختبار باركول :   الصالدة
. ممتازة ضد الماء والقلويات واألحماض الغير عضوية :  المقاومة الكيميائية

  . في العبوات األصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية شهر18:  زمن التخزين

 
    :تعليمات البيئة

 ةارتداء الماسكات و القفازات الواقي – ةواقيالنظاره الارتداء  – التهوية الجيدة أثناء التشغيل 
 حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة :  والتشغيلاحتياطات التداول(MSDS) . 


