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مركب اإيبوك�شى  �شفاف عاىل املقاومة الكيميائيةوامليكانيكية.
الو�شف :

- كيما بوك�شى 150 مادة اإيبوك�شية �شائلة �شفافة خالية من املذيبات وتتكون من مركبني.
املواد  وتاأثري  امليكانيكية  الإجهادات  ملقاومة  عالية  خوا�ص  ذو  كدهان  ت�شتعمل   150 بوك�شى  كيما   -

الكيميائية فى خزانات مياه ال�رشب وخمازن الأغذية وغريها.
اإيبوك�شية غري منكم�شة متعددة الأغرا�ص  املالئة لإنتاج مونة  - كيما بوك�شى 150 ميكن خلطه باملواد 

ذات خوا�ص عالية ملقاومة الإجهادات امليكانيكية وتاأثري املواد الكيميائية.
- يطابق املوا�شفات القيا�شية ASTM C881 و املوا�شفة امل�رشية م ق م1382.

- مقاوم للبكرتيا والفطريات وغري �شار بال�شحة.
جمال ال�شتعمال :

- دهان واقى لأ�شطح الأر�شيات واحلوائط اخلر�شانية واأ�شطح البيا�ص �شد تاأثري املواد الكيميائية والعوامل امليكانيكية.
الأر�شيات اخلر�شانية فى  البناء و تغطية  التى ت�شتعمل فى ل�شق معظم مواد  الإيبوك�شية  املونة  اإنتاج   -

امل�شانع و ترميم املن�شاآت اخلر�شانية وزرع اأ�شاير حديد الت�شليح باخلر�شانة.
- ملء ال�رشوخ العري�شة )اأكرب من 1 مم(.

- ح�شو الفراغات اأ�شفل الأعمدة احلديدية واملاكينات بجراوت اإيبوك�شى من كيمابوك�شى 150 ومواد مالئة.

اخلــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
اأ - خوا�ص املواد ال�شائلة :                  ب - اخلوا�ص امليكانيكية للمونة اليبوك�شية :  

اللـــــون :    �شـفاف                الكثافة :  1٫8 - 2٫1 طن /م3
 ن�شبة املواد ال�شلبة )بالوزن( :   100 ٪                          مقاومة الن�شغاط : 500 - 1000 كجم/�شم2

1٫11 ± 0٫02         مقاومة النحناء : 200-٤00 كجم/�شم2  الكثافة )كجم/لرت( :   
1 : 2 ن�شبة خلط املركبني اأ، ب بالوزن : 

8 �شاعات زمن اجلفاف البتدائى :  
2٤ �شاعة  زمن اجلفاف النهائى :  

7 اأيام فرتة الت�شلد الكامل :  
) يرجى مراجعة الن�رشة التف�شيلية باللغة الجنليزية (       يتبع....  املقاومة الكيمائية :  
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 طريقة ال�شتعمال :
   اأ - اإعداد الأ�شطح :

- يجب اأن تتحمل الأ�شطح الإجهادات التى �شوف تتعر�ص اإليها )مقاومة اخلر�شانة ل تقل عن 250 كجم/�شم2(.
الأتربة  من  خالية  و  و�شلدة   )٪٤ عن  اخلر�شانة  رطوبة  ن�شبة  تزيد  )ل  جافة  الأ�شطح  تكون  اأن  يجب   -

والزيوت وال�شحوم وزبدة اخلر�شانة واأى مواد اأخرى قد توؤثر على خا�شية التما�شك مع اخلر�شانة.
ب - اخللــط :

با�شتعمال خالط ميكانيكى  املركبني جيدًا  )الراتنج( ويخلط  اأ  اإىل مركب  )امل�شلد(  - ي�شاف مركب ب 
بطئ )ل تزيد �رشعة الدوران عن 300 لفة فى الدقيقة( ملدة ثالث دقائق.

- فى حالة جتهيز املونة ت�شاف املواد املالئة ويعاد اخللط ملدة ثالثة دقائق اأخرى.
- ينقل املخلوط اإىل وعاء نظيف وتزال اأجزاء املونة املتال�شقة فى جدار وعاء اخللط ب�شكينة معجون وت�شاف 

اإىل باقى املونة ويعاد اخللط ثانية.
جـ - ن�شب خلط املواد املالئة :

- يجب اأن حتتوى املواد املالئة على ن�شبة 20٪ من املواد الناعمة على الأقل مثل  بودرة كوارتز اأو اأ�شمنت.. الخ(.
- اخللطات التى حتتوى على  ن�شب اإيبوك�شى : مواد مالئة بني 1 : 2 اإىل 1 : ٤ ت�شتعمل للح�شول على مونة 

ذاتية الت�شوية وجراوت اإيبوك�شى.
- اخللطات التى حتتوى على ن�شب اإيبوك�شى : مواد مالئة بني 1 : 5 اإىل 1 : 10 ت�شتعمل كغطاء لالأر�شيات 

ال�شناعية اأو فى عمليات الرتميم.
 د - الت�شغيل :

- عند ال�شتعمال يدهن بالفر�شة اأو الرول اأو بالر�ص .
- فى حالة ال�شتعمال كمونة يف�شل دهان وجه اأوىل من كيمابوك�شى 150 قبل فرد املونة الإيبوك�شية 

فى حالة اخللطات اجلافة التى حتتوى على ن�شب عالية من املواد املالئة )اأكرب من 1 : 5(.
- تغ�شل الدوات بعد ال�شتعمال مبادة كيم �شولف1 .

معدل ال�شتهالك : 
- 0٫3 كجم/م2 لطبقة الدهان الأوىل.

- 0٫25-0٫٤0 كجم/م2 لطبقات الدهان التالية.
- 1٫5 كجم/م5/2مم ملونة التغطية.

التخزين : ملدة عامان فى عبوات مغلقة وفى ظروف تخزين منا�شبة.
العبوات : جمموعة من مركبني )اأ + ب( 1كجم ، 3 كجم ، يتم اخللط بالوزن طبقًا ملا هو مدون على العبوات.
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