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 ايبوكسي 

 :خصائص عامة
 طبقه زخرفٌه لالرضٌات التً تتعرض لالحمال لعمل خالٌة من المذٌبات، من ثالث مركبات  اٌبوكسٌة مكونهمونة  فيرساكلــر

  .الشاقة
 مواد الملئ عباره عن حبٌبات ملونه طبٌعٌا تعطً الشكل الزخرفً المطلوب طبقا لفاتوره االلوان الخاصه.  

 األستخدامات:
 المستشفٌات، المصانع،لألرضٌات الخرسانٌه المعرضه ألحمال وحركه مٌكانٌكٌة عالٌة مثل أرضٌات  خرفٌهز مونه أٌبوكسٌة 

  .مم 22مم وحتى  7بسمك من  فيرساكلرو ٌمكن تشغٌل  وخالفه… المعامل  المطابخ، التصنٌع،أماكن  المخازن،
 االيبوكسيه فيرساكلر: المواصفات الواجب توافرها في السطح الستقبال المونه :السطحمواصفات 

  1كجم / سم 122ال تقل المقاومه عن وٌجب أن  اللٌاسهاألرضٌات الخرسانٌة المسلحة أو 
  السطح. نمنفصلة عالطبقات ال خالٌة من مستوٌة،أرضٌات مصمته  

 :طريقة التشغيل
 لسطح.نظافة السطح وإزالة المواد الغرٌبة واألجزاء الضعٌفة والمفككة والطبقات المنفصلة عن ا

 :البرايمر
 ارتداء القفاز و واقً العٌن قبل البدء بالعمل و مراعاه التهوبه الجٌده اثناء التشغٌل. .2
 P 101ابيكور  او MCكورياب، P 101 كوريابٌتم دهـان براٌمر اٌبوكسً مناسب لحالة السطح  .1
 ٌضاف رٌزن البراٌمر الً المصلب الخاص به  فً وعاء مناسب مع الخلط الجٌد. .5
 المستخدم.لدهان باستخدام روله صوف او فرشاه بالبراٌمر ٌتم ا .7
 لزٌاده الربط المٌكانٌكً. تقرٌبا 1جم/م222مم علً البراٌمر اٌبوكسً قبل الجفاف بمعدل 2.4كا مقاسٌٌتم نثر حبٌبات من السٌل .3
  غسٌل االدوات المستخدمه بالمذٌب )التنر(فور االنتهاء من التشغٌل. .5
  المستخدم(.معدالت تشغٌل البراٌمر حسب النوع المناسب )   تمام الجفاف.ساعة ل 17ٌترك البراٌمر  .4

  فيرساكلر:طبقه المونه األيبوكسية 
 فً وعاء مناسب وٌتم التخلٌط ، الخاص به الً المصلب 1111كور ياب ٌضاف رٌزن .2
  ه.متجانس مونهتـم الحصول علً مع التقلٌب المستمر حتً ٌتدرٌجٌا  الً خلٌط األٌبوكسًالخاصه الملونه  تضاف مواد الملًء .1

 مواد ملًء     : نسبه الخلط بالوزن                     رٌزن + مصلب    
                                                 2  :   ( 2 – 22(  

 دقٌقة من الخلط. 52خلٌط عن ٌتم توزٌع المونة األٌبوكسٌة بالبروه الصلب بالسمك المطلوب مع مراعاه أال ٌتعدي زمن تشغٌل ال .5
 ساعه للجفاف. 17تترك لمده  .7
 ٌتم تنظٌف االدوات المستخدمة بالمذٌب الثنر فور االنتهاء من التشغٌل الوجه النهائً . .3

 :ةالنهائيطبقات الدهان 
 فً وعاء مناسب مع التقلٌب الجٌد. الخاص به الً المصلب 1111 ابيكور ٌضاف رٌزن .2
 .باالٌبوكسً )حقن(طبقة المونه  تشبٌعٌتم  المساحه الكاوتشباستعمال  .1
 فً الٌوم التالً.  1111ابيكور ٌتم دهان طبقه الدهان النهائٌه .5
 ساعه للجفاف. 17ٌترك لمده . 3 غسٌل االدوات فور االنتهاء من االستخدام بالمذٌب )التنر( .7

 )2م 1مم بمسطح  4طبقة سمك لالمعدل (  معدالت التشغيل:
  . حسب النوع المستخدم اٌبوكسى 1/ م جم 132 -122 :                                  برايمــــــــــر

 :طبقة المونه األيبوكسية
 . 1111كورايب 1/ م كجم 2:    مصلبرٌزن + 

 . 1/ مجم ك 2:    مواد ملء رمال متدرجة
 :ةالطبقات النهائي

  . 1111ايبكور 1/ مجم    532:  اٌبوكسً شفاف   حقــن ) وجه أول (
  . 1111ايبكور 1/ مجم    122:  اٌبوكسً شفافدهان  ) وجه نهائى ( 

 :لمواصفات الفنيةا
  من الخلطساعة  17:  زمن الشك االبتدائى
 فى درجة حرارة الجو العادٌة اٌام  4:  زمن الشك النهائى

 مº 17دقٌقة عند درجة حرارة  52:   فى العبوة التشغيلزمن 
 54مع حدٌد  1/ ممنٌوتن  5:   قوة الربط

 1نٌوتن / مم 52:   مقاومة األنحناء
 1نٌوتن / مم 52:  مقاومة االنضغاط
 نفصال ا قدم/رطل بدون حدوث شروخ أو D-5257 F =  25تجربة رقم :   مقاومة الصدمات

 اثٌر وحمض النٌترٌك ممتازة ضد الماء واالحماض العضوٌة والقلوٌات ، وضعٌفة ضد الكٌتون والجلٌكول :  المقاومة الكيميائية
 .اللون ٌؤكسد   

 .العالٌةبعٌدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة فى العبوات االصلٌة  شهر 22:  العبوات زمن تخزين

حسب تعلٌمات  ةتداء الماسكات و القفازات الواقٌار – ةواقٌال ةنظارالارتداء  – اثناء التشغٌل التهوٌة الجٌدة   البيئة:تعليمات 
(MSDS.) 

mailto:yasmo@yasmomisr.com
http://www.yasmomisr.com/

