يسمو مصر
ايبوكسي

كيماويات األنشاء

ونكريت
ت

دهان ايبوكسي ملون لالرضيات

خصائص عامة:






تونكريت دهان اٌبوكسى ملون ،مكون من مركبٌن خالً من المذٌبات.
المصلب خلٌط من سٌكلوألٌفتٌك بولً أمٌن و بولً أمٌد.
ٌمتاز بقدر مناسب من المرونة ،وقوة تغطٌة عالٌة.
ٌعطً سطح مقاوم للبري واالحتكاك.
ٌنتج فً عده ألوان خاصه.

االستخدامات:

 دهان نهائً لألرضٌات األسمنتٌة المعرضة للحركة ،المصانع ،مناطق استالم البضاعة ،أماكن الخدمة،
الساللم ،غرف الماكٌنات  ،المخازن.

مواصفات السطح:

مواصفات السطح الستقبال الدهان االيبوكسي:
خرسانه مسلحه مستوٌه او لٌاسه اسمنتٌه التقل مقاومتها عن  200كجم/سم.2-سطح مصمت خالً من الشروخ و الطبقات المنفصله.

طريقة التشغيل:

 .1نظافة السطح وإزالة الزٌوت والشحومات وآي مواد غرٌبة.
 .2إزالة األجزاء الضعٌفة والمفككة والطبقات المنفصلة عن السطح.
 .3ارتداء القفاز وواقً العٌن قبل التشغٌل ومراعاة التهوٌة الجٌدة للمكان.
ٌ .4تم دهان البراٌمر المناسب لحاله السطح قبل التشغٌل باستخدام :ايبكور  - 101Pايبكور  -SP220ابيكور
 - 701 Pايبكور .MC
ٌ .5جهز السطح بالمعجون األٌبوكسً اذا كان هناك ضروره وٌفضل استعمال ايباست.
ٌ .6ضاف الرٌزن إلى المصلب فً وعاء مناسب مع التقلٌب الجٌد.
 .7باستعمال الفرشاة أو الرولة الصوف ٌتم دهان السطح تونكريت وٌراعً أال ٌتعدي زمن تشغٌل الخلٌط 30
دقٌقة من الخلط.
 .8الوجه التالً ٌمكن تشغٌله بعد  24ساعة من الوجه األول .
 .9غسٌل األدوات المستخدمة بالمذٌب (الثنر) فور االنتهاء من االستخدام.
ملحوظةٌ :جب أن ٌتم دهان الوجه التالً تونكريت خــالل خمسه أٌـام علً األكثـر من دهان الوجة األول او أن
ٌتم أعاده سنفرة الوجه األول مٌكانٌكٌا أو دهان براٌمر رابط لزٌادة قوة الربط.

المواصفات الفنية:

 24 :ساعة من الخلط .
زمن الشك االبتدائى
 7 :أٌام فى درجة حرارة الجو العادٌة.
زمن الشك النهائى
زمن التشغيل فى العبوة  30 :دقٌقة عند ° 24مئوٌة.
 9 :نٌوتن  /مم 2مع حدٌد .37
قوة الربط
 :اختبار باركول ( 81مودٌل .) GYZJ 935
الصالدة
 :فاقد التجربة  12مجم  2000 /دورة.
مقاومة البرى
 4 :م / 2كجم  /وجة واحد.
معدل التشغيل
 :ممتازة ضد الماء والقلوٌات واألحماض غٌر العضوٌة  ،وضعٌف ضد الكٌتون
المقاومة الكيميائية
والجلٌكول وحمض النٌترٌك ٌؤكسد اللون.
 18 :شهر فى العبوات االصلٌة المغلقة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة العالٌة.
زمن التخزين

تعليمات البيئة:

الواقً حسب (.)MSDS
ة
واقً – ارتداء الماسكات والقفازات
 التهوٌة الجٌدة أثناء التشغٌل – ارتداء النظاره ال ة
لمزيد من المعلومات نرجو األتصال بالمكتب الفنى
العنوان 21 :تقسٌم االوقاف – مٌدان السواح – القا هرة – جمهورٌة مصر العربٌة
فاكس 002 02 24538986 :
تلٌفون 002 02 24535679 – 24535678 :
Web site: www.yasmomisr.com E-mail: yasmo@yasmomisr.com

