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يتبع ....

ده�ن اإيبوك�صى حت�صريى ونه�ئى مق�وم للت�آكل وال�صداأ للحديد وال�صلب.
املوا�صف�ت الع�مة :

- كيم�بوك�صى 131 زد اإن بى عب�رة عن ده�ن اإيبوك�صى ملون ع�ىل اجلودة خ�ىل من املذيب�ت اأ�ص��صة راتنج 
الإيبوك�صى وم�صلب اأمينى خ��ص وخم�صب�ت من فو�صف�ت الزنك.

- كيم� بوك�صى 131 زد اإن بى يط�بق املوا�صف�ت القي��صية امل�رصية م ق م 6447 .
- معتمد من الهيئة الع�مة ملي�ه ال�رصب وال�رصف ال�صحى.

- مق�وم للبكتريي� والفطري�ت وغري �ص�ر ب�ل�صحة .
جم�ل ال�صتخدام :

- ده�ن اخلزان�ت احلديدية اخل��صة مبي�ه ال�رصب.
- ده�ن ال�صه�ريج واملوا�صري وامل�كين�ت والهي�كل احلديدية املعر�صة لت�أثري العوامل الكيم�ئية .

 - ده�ن من�ص�آت الطرق والكب�رى وحمط�ت املي�ه وال�رصف ال�صحى.
- مع�جلة وحم�ية حديد الت�صليح للخر�ص�نة من ال�صداأ.

 - ده�ن اأبراج كهرب�ء ال�صغط الع�ىل.

اخلــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
 اللـــــون :    رمـــ�دى - اأبي�ص

 ن�صبة املواد ال�صلبة )ب�لوزن( :  1٠٠ ٪
  ٠.٠2 ± 1.33  الكث�فة )كجم/لرت( :   

1 : 3  ن�صبة خلط املركبني اأ، ب ب�لوزن : 
٨ �ص�ع�ت  زمن اجلف�ف البتدائى :  
24 �ص�عة  زمن اجلف�ف النه�ئى :  

7 اأي�م فرتة الت�صلد الك�مل :  
25٠جم/م2 )ب�صمك متو�صط 1٨5 ميكرون(  معدل ال�صتهالك )نظرى( : 
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طريقة الت�صغيل :
- يتم تنظيف الأ�صطح مت�مً� لتكون ج�فة وخ�لية من ال�صوائب وال�صداأ والأتربة وال�صحوم والزيوت.

- يتم خلط مركبى كيم� بوك�صى 131 زد اإن بى خلطً� جيدًا بوا�صطة خالط ميك�نيكى على ال�رصعة 
البطيئة 3٠٠ لفة /دقيقة.

كيم  اأو   3 �صولف  بكيم  الأول  الوجه  يخفف  وجهني  ده�ن  ح�لة  فى  وجهني  اأو  واحد  وجه  ده�ن  يتم   -
�صولف 4 ب�لن�صبة املحددة ويتم ده�ن الوجه الأخري بعد 1٨ �ص�عة من ده�ن الوجه الأول.

- 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.

العبوات :  جمموعة من مركبني )اأ + ب( زنة 1كجم، 4 كجم يتم اخللط ب�لوزن طبقً� مل� هو مدون علي العبوات.
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