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 خصائص عامه: 

 

ي عالي الجودة مقاوم للكربنهمرن دهان  
ي :  الخرسانه اساس مائ 

 يمتاز باالئ 
ي أكسيد الكربون والكلوريدات والغازات الحمضية األخرى مرور  مساميه ميكرونيه تمنع  ▪

 . الضاره بالخرسانه ثان 
 الدهان.  فصل لطبقه او   وخ  ش  حدوث لطبقة الدهان دون   يسمح بمرور بخار الماء من السطح، مما يسمح بالتنفس ▪
   اي امالح الكربوناتخالي من  ▪
 بوليمر خاص يحقق مقاومه عاليه للعوامل الجويه و االشعه الفوق بنفسجيه و غير قابل للصفرار  ▪
ي حاله الحركة  ▪

وخ خاصة ف   مرونة عالية تضمن عدم ظهور اي ش 
 قوة ربط ممتازة مع االسطح  ▪
 دهان صديق للبيئة ▪

 اإلستخدامات: 
 

ي  الجديدة والقائمة ا حماية ▪
ي أكسيد  الكربون  من تاثير   لهياكل الخرسانية والمبان 

وجير   ثان  يت ، أكاسيد النيير ي أكسيد الكير
، ثان 

يتات واألشعة فوق البنفسجية.   ، الكلوريدات ، الكير
 نظرا لخاصيه المرونه و التنفس و قوه االلتصاق فهو مناسب لالستخدام كطبقه عزل ضد الرطوبه   ▪
 لمقاومته لالشعه الفوق بنفسجيه و االصفرار فهو مناسب للدهانات الداخليه و الخارجيه  نظرا   ▪
 من دهانات األلكيد للقواطع الخشبية واألبواب والنوافذ وما شابه.     يمكن استخدامه ▪

ً
   بدال

و و ال  و قواعد تثبيت قضبان  السكك الحديديه  السكك الحديدية و جسور  العلوية   طبقه حمايه للجسور  ▪ ي التجارية  مير
والمبان 

و األنفاق ومواقف السيارات حوائط و اسقف والصناعية و  ي مير
 شابهوما و حوائط و اسقف جراجات المبان 

 

 طريقة التشغيل: 

 
 المواد الغريبة.  و ازاله  نظافة السطح  ▪
ي و  تجهير   ▪

 . صبمنتيفضل  ,تسوية السطح اذا لزم  األمر بالمعجون االسمنتر
ا  كاربوجاردتقليب  ▪

ً
ي  العبوه  قبل التشغيل.  جيد

 ف 
 ماء.    ٪  25مخفف بنسبة  كاربوجارددهان  طبقة برايمر بأستخدام  ▪
ي  بوجاردركادهان عده اوجه  ▪

ي   6بفاصل زمت 
ساعات بير  االوجه و ذلك باستخدام الفرشاه او الروله او معدات الرش حتر

 الوصول للسمك المطلوب  

 

 ميكرون   200لدهان النهائيه يجب اال يقل عن للحصول علي طبقه  مقاومه للكربنه سمك طبقه ا ▪
وخ يجب اال تقل طبقه الدهان النهائيه عن  ▪ ي حاله وجود ش 

 ميكرون  300ف 

 
  . العبوه  بإحكام بعد االنتهاء من العملاقفال  ▪
ة بعد  التشغيل  باستخدام الماء  المستخدمه  األدوات  يراعي نظافه  ▪  . مباش 

 

 : مالحظات
ي فصل الصيف.   م    ̊   30 السطح اثناء التشغيل عن يجب أال تزيد درجة حرارة  ▪

طيب السطح بالماء خاصة ف   ويوىص بير
ا لمتطلبات العميل. االسم التجاري للمنتج هو )كابوجارد  كابوجارد يمكن تعديل  ▪

ً
 (.  Fليكون مقاوم للفطريات وفق
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 المواصفات الفنية: 
 (ها ازالهيحدث ل)المربعات لم   A: اجتازت اختبار    الربط  قوة

 ايام(   7دورة )بعد  25000   >:   قابلية الغسيل
 مئوية  جه در 25عند دقيقه  360جفاف نهائي بعد  -  مئوية جهدر 25دقيقة عند  45:    الجفاف  زمن

 : اجتازت     االحتكاك 
 : اجتازت   مقاومة الماء والقلويات  

PH value    :8-9 
 %   380:    االستطالة

 كجم/لير    1,1 :   الكثافة 
 لالصفرار  قابل غير  : البنفسجية فوق األشعة تأثير 

 للفطريات  مقاوم :  الفطريات مقاومة
وره  هناك كان اذا  : بالماء   التخفيف    ض 

 واحد وجه كجم  1 لكل  2م  9-10:    التشغيل  معدل
 ميكرون 40:    سمك الطبقة

 : غير ضار     البيئة
 العالية .  والرطوبة الحرارة عن المغلقة بعيدا صليةاأل  العبوات شهر ف   12:    التخزين  زمن

 

ي اكسيد الكربون لطبقه الطالء الجافه
 :  اختبار نفاذيه غاز ثائ 

ي اكسيد الكربون علي طبقه الدهان الجافه لمنتج كاربوجارد بسمك   
ايام من   7ميكرون بعد  200تم اجراء اختبار نفاذيه غاز ثان 

 و كانت النتائج كالتالي :  EN1062-6  2002طبقا للمواصفه      الجفاف 

Parameter Result Classifications 

Paint dry film thickness 200 

Class C1 CO2 permeability (gm/m2/day) 1.88 

Air layer thickness SD (m) >50 

 :  اختبار نفاذيه بخار الماء لطبقه الطالء الجافه

ايام من الجفاف طبقا للمواصفه     7ميكرون بعد  200الماء لطبقه الدهان الجافه لمنتج كاربوجارد بسمك تم اجراء اختبار نفاذيه بخار   
EN1062-6  2002  : و كانت النتائج كالتالي 

Parameter Result Classifications 

Paint dry film thickness, ((µm 200 

Class V1 

(HIGH) 

Water vapor transmission rate (permeability) 
gm/m2/day 

368.9 

Air layer thickness SD (m) < 0.14 

 :البيئة تعليمات

ب. ،منتج غير سام   كاربوجارد ▪ ي منشآت مياه الش 
 مثالي لإلستخدام ف 

  الواقية.  القفازات و الماسكات إرتداء – واقيه نظاره إرتداء ▪

 (. MSDS) البيئة حمايةو  الصحية  الوقاية تعليمات حسب :والتشغيل التداول إحتياطيات ▪
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