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كيمابوكسى ميتالك

ده�ن ايب�ك�ضى ميت�لك نه�ئى للأر�ضي�ت ب�أل�ان ل�ؤل�ؤية جذابة.
امل�ا�ضف�ت الع�مة :

ذات  ميت�لك  اأر�ضي�ت  على  للح�ض�ل  ي�ضتخدم  مركبني  من  املذيب�ت  من  خ�ىل  نه�ئى  ايب�ك�ضي  ده�ن   -
األ�ان ل�ؤل�ؤية متداخلة جذابة حت�كى ال�ضرياميك و الرخ�م.

جم�ل اال�ضتخدام :
ي�ضتخدم للأر�ضي�ت اخلر�ض�نية والبلط ب�أن�اعه وال�ضرياميك بعد التجهيز املن��ضب مع االأخذ فى االعتب�ر االآتى:

- االأر�ضية يجب اأن تك�ن ج�فة وخ�لية من االأتربة وال�ضح�م والده�ن�ت القدمية.
- اخلر�ض�نة احلديثة يجب اأن مير على ت�ريخ �ضبه� ٢٨ ي�م على االأقل.

- االأر�ضي�ت ال�ضرياميك يف�ضل اإزالة الطبقة اللمعة قبل الده�ن.
- تنفذ على االأر�ضي�ت الداخلية والغري معر�ضة الأ�ضعة ال�ضم�س.

املميزات :
- مق�وم للمي�ه واالأملح والكيم�وي�ت املخففة.

- يتميز ب�ضلبة ع�لية ومق�ومة الربى واالحتك�ك.
- ق�ة اإلت�ض�ق ع�لية مع اخلر�ض�نة وم�اد البن�ء املختلفة.

- مت�فر بعدة األ�ان ل�ؤل�ؤية جذابة.

منتج�ت راتنجية مق�ومة للكيم�وي�ت والربى

اخلــ�ا�س الفنيــة : )عند ٢5˚م(
اللـــ�ن :
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 وميكن احل�ض�ل على اأ�ضك�ل واأل�ان كثرية بعمل تداخل بني اأكرث من ل�ن
 ٪ ١٠٠ املحت�ى ال�ضلب :  

١٫١5 ± ٠٫٠٢    كجم/لرت   الـكـثـ�فــة :  
٢٫5 ) اأ (  :  ١ ) ب ( ن�ضبة خلط املركبني  ب�ل�زن : 

٤5 دقيقة ) وتقل بزي�دة درجة احلرارة ( فرتة الت�ضغيل :  
يتبع.... ١٠ �ض�ع�ت     زمن اجلف�ف االبتدائى :  
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)تابع(

طريقة اال�ضتخدام :
- يتم �ضنفرة ال�ضطح جيدًا )خر�ض�نة - �ضرياميك - بلط - ...( مع العلم ب�أن كل �ضطح له جتهيزه املن��ضب.

- تنظيف ال�ضطح املراد ده�نه جيدًا من االأتربة والزي�ت وال�ضح�م وزبدة اخلر�ض�نة واأى م�اد غريبة.
- يتم ده�ن برامير من��ضب لل�ضطح مثل كيم�ب�ك�ضى ١٠١ للأ�ضطح اخلر�ض�نية.

- ت�ض�ية ال�ضطح ب�أ�ضتخدام معج�ن كيم�ب�ك�ضى ١٣٣ عند احل�جة.
 ٣٠٠ ( البطيئة  ال�رضعة  ب�أ�ضتخدام خلط على  ميت�لك خلطً� جيدًا  - يتم خلط مركبى كيم�ب�ك�ضى 

لفة/ دقيقة( بحد اأق�ضى.
على  املنتج  لزوجة  اإرتف�ع  وعند  امل�ض�حة  اأو  امل�لج  ب�أ�ضتخدام  ميت�لك  كيم�ب�ك�ضى  وت�زيع  فرد  يتم   -

االأر�ضية يتم اإع�دة ت�ضكيله للح�ض�ل على ت�أثريات وملعة مميزه.
- للح�ض�ل على األ�ان متداخلة جذابة ميكن ا�ضتخدام اأكرث من ل�ن على نف�س االأر�ضية.

- يتم ا�ضتخدام رولة م�ضننة الأخراج اله�اء.
- يتم تنظيف االأدوات امل�ضتخدمة مب�دة كيم �ض�لف ١ مب��رضة.

ملح�ظة : لتلفى تغري الل�ن من ت�ضغيلة الأخرى يجب ا�ضتخدام نف�س رقم الت�ضغيلة لنف�س ك�مل امل�ضطح، وعند 
االأ�ضطرار للعمل بت�ضغيلة خمتلفة يتم تنفيذ عب�ة واحدة منه� للتحقق من قب�له� قبل اأ�ضتعم�ل ب�قى الكمية.

احتي�ط�ت االأم�ن :
- العمل فى اأم�كن جيدة الته�ية.

- ت�ضتعمل القف�زات ونظ�رات احلم�ية للأعني وملب�س خ��ضة اأثن�ء الت�ضغيل.
- فى ح�لة تل�ث اجللد تغ�ضل االأم�كن املل�ثة بكمية وفرية من امل�ء وال�ض�ب�ن.

- فى ح�لة تل�ث االأعني تغ�ضل بكمية وفرية من املي�ه وي�ضت�ض�ر الطبيب.
- غري م�ضم�ح ب�لطع�م اأو التدخني اأثن�ء العمل.

التخزين : ع�م�ن من ت�ريخ االنت�ج فى عب�اته املغلقة وظروف تخزين من��ضبة.
العبـ�ات : جمم�عة من مركبني ١ كجم ، ٤ كجم

منتج�ت راتنجية مق�ومة للكيم�وي�ت والربى

) ت�بع ( اخلــ�ا�س الفنيــة : )عند ٢5˚م(
٣٦ �ض�عة زمن اجلف�ف النه�ئى :  

٧ اأي�م فرتة الت�ضلد الك�مل :  
١٠° �س اأقل درجة حرارة عند الت�ضغيل : 

١ - ١٫5 كجم/م٢ ل�ضمك ٠٫٨ - ١٫٣ مم معدل اال�ضتهلك النظرى : 


