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مواد ترميم وتقوية املن�ش�آت

كيمابوكسى 165

طريقة اال�شتعم�ل :  
- ميكن �شب كيم�بوك�شى 165 )املونة الال�شقة( بعد خلط املركبني خلطً� جيدًا.

- ويجب اأن تكون ثقوب االأ�ش�ير والفوا�شل اأو االأ�شطح املراد حل�مه� نظيفة خ�لية من االأتربة والزيوت و�شقط املونة.
- ويف�شل التنظيف ب��شتعم�ل م�شد�س الرمل.

- مللء حل�م�ت البالط املق�وم لالأحم��س مثل �شورن�ج� يتم ملء اللح�م بعر�س ال يقل عن 5 مم ول�شمك البالطة 
مع ت�شوية �شطح املونة.

ملحوظة : فى ح�لة العمل حتت امل�ء يتم غمر وع�ء يحتوى املخلوط B+A ويتم العمل بوا�شطة غط��س مدرب.
- يتم تنظيف االأدوات امل�شتعملة مب��رشة بكيم �شولف 1.

التخــزين :  ملدة ع�مني فى ظروف تخزين من��شبة وفى عبوات مغلقة.
العبـــوات :  1 كجم اأو 6 كجم ) جمموعة من مركبني اأ ، ب (

مونة اإيبوك�شية ال�شقة غري ق�بلة لالنكم��س.
املوا�شف�ت القي��شية :

يوفى املوا�شف�ت القي��شية االمريكية ASTM C 881 واملوا�شف�ت االأوروبية  BS EN 12004 واملوا�شف�ت 
القي��شية امل�رشية 4118

و�شف املنتج :
كيم�بوك�شى 165 عب�رة عن مونة اإيبوك�شية خ�لية من املذيب�ت على هيئة مركبني متو�شطى اللزوجة 
ذوى نظ�م ت�شلب خ��س متوافق ، متعدد اال�شتعم�الت )زرع ا�ش�ير حديد - فوا�شل البالط املق�وم لالأحم��س 

- جراوت للرك�ئز..... اإلخ( ، وذلك فى احل�لة اجل�فة اأو الرطبة اأو املبللة.

اخلــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
 1 : 12 ن�شبة اخللط B:A ب�لوزن :  رمـــ�دى  اللــــون : 

2 �ش�عة وقت الت�شغيل :   ٪ 100 ن�شبة املواد ال�شلبة : 
24 �ش�عة اجلف�ف النه�ئى :   0٫02  ± 1٫٩5 الكث�فة )كجم/لرت( : 

٧ اأي�م الت�شلد الت�م :  2 كجم/م2 ل�شمك 1مم  معدل اال�شتهالك : 
5° �س اأقل درجة حرارة ت�شغيل : 


