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يتبع....

ده�ن اإيبوك�صى غنى ب�لزنك و مق�وم للت�آكل وال�صداأ للحديد و ال�صلب.
الو�صف :

- ده�ن اإيبوك�صى على هيئة مركبني مع�لج ب�لزنك وموانع الأك�صدة ذو مق�ومة ع�لية للت�آكل وال�صداأ 
للحديد وال�صلب.

- يط�بق املوا�صف�ت القي��صية امل�رصية م ق م رقم 196.
جم�ل ال�صتعم�ل :

- ي�صتخدم كده�ن حت�صريى لال�صطح احلديدية قبل الده�ن�ت اليبوك�صية.
على  وللح�صول  ال�صداأ  من  امل�صلحة  اخلر�ص�نة  ت�صليح  حديد  حلم�ية  كيم�بوك�صى131  ي�صتخدم   -

اإلت�ص�ق اأقوى بني اخلر�ص�نة وحديد الت�صليح.
- ي�صتخدم حلم�ية من�ص�آت الكب�رى واجلم�لون�ت احلديدية.

- ي�صتخدم حلم�ية املوا�صري املعدنية.

اخلــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
رمـــ�دى  اللــــــــون :  

  0.02 ± 1.6 الكـثـ�فـة )كـجــم/لـتـر( : 
%1 ± % ٧3.5  ن�صبة املواد ال�صلبة )ب�لوزن( : 

ن�صبة املواد ال�صلبة )ب�حلجم( :  6.5٧ % ± %1 
% 6٧.٤ ن�صبة الزنك فى الفيلم اجل�ف : 

1 : ٤  ن�صبة خلط املركبني اأ، ب ب�لوزن : 
�ص�عت�ن  زمــن اجلـفـ�ف البـتــدائى : 

2٤ �ص�عة  زمــن اجلـفـ�ف الـنهــ�ئـى : 
٧ اأي�م فـتــرة الت�صلـب الكـ�مـل : 

210جم/م2 للوجه الواحد )ب�صمك متو�صط ٧5 ميكرون(  معـدل ال�صتهالك )نظرى( : 
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طريقة الت�صغيل :
- يجب ان يكون ال�صطح املراد ده�نة نظيفً� ج�فً� وخ�ليً�  من التربة والزيوت وال�صداأوال�صوائب الخرى.

ميك�نيكى  خالط  ب��صتخدام  مب��رصة  الت�صغيل  قبل  جيدًا  خلطً�  كيم�بوك�صى131  مركبى  يخلط   -
بطىء ال�رصعة )300لفة/دقيقة(.

من  وجهني  لده�ن  احل�جة  وعند  ب�لر�ص  اأو  الرولة  اأو  ب�لفر�ص�ه  كيم�بوك�صى131  ده�ن   ميكن   -
كيم�بوك�صى131 يتم ده�ن الوجه الث�نى بعد 12 �ص�عة على القل من ده�ن الوجه الول.

- تغ�صل الأدوات بعد ال�صتعم�ل مب��رصة مب�دة كيم �صولف1.
التخزين :

- ملدة ع�م�ن فى عبوات مغلقة وفى ظروف تخزين من��صبة.
العبـوات :

- جمموعة من مركبني ) اأ + ب( زنة 0.5 كجم ، 1 كجم ، ٤ كجم
يتم اخللط ب�لوزن طبقً� مل� هو مدون على العبوات.
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