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 دهان اإيبوك�ضى نهائى ملون عاىل املقاومة الكيميائية وامليكانيكية للحوائط و الأر�ضيات.
املوا�ضفات العامة :

الإيبوك�ضى  راتنج  اأ�ضا�ضه  مركبني  من  املذيبات  من  خاىل  اجلودة  عاىل  ملون  اإيبوك�ضى  دهان  عن  عبارة   -
ال�ضائل وخم�ضبات منتقاه، واإ�ضافات وم�ضلب اأمينى خا�ص.

.ASTM C881 مطابق خلوا�ص املوا�ضفة م ق م 3303 واملوا�ضفات -
- معتمد من الهيئة القومية ملياه ال�رصب وال�رصف ال�ضحى لعزل م�ضاريع  ال�رصف ال�ضحى.

- مقاوم للبكترييا والفطريات وغري �ضار بال�ضحة .
فوق  للأ�ضعة  تعر�ضها  عند  ولكن  والحتكاك  للكيماويات  مقاومة  الإيبوك�ضية  الدهانات   : ملحوظة 

البنف�ضجية UV يحدث بع�ص التغيريات فى اللون فقط مع اإحتفاظها باملقاومة الكيميائية وامليكانيكية.

اخلــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
 اللـــــون :    اأبي�ص / ملون

 ن�ضبة املواد ال�ضلبة :    ١00 ٪
  0٫02 ± ١٫3٦  الكثافة )كجم/لرت( :   

١ : 3  ن�ضبة خلط املركبني اأ، ب بالوزن : 
٨ �ضاعات زمن اجلفاف البتدائى :  
24 �ضاعة  زمن اجلفاف النهائى :  

7 اأيام فرتة الت�ضلد الكامل :  
250جم/م2 / وجه )ال�ضمك ١٨0 ميكرون(  معدل ال�ضتهلك )نظرى( : 

منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والربى

طريقة الت�ضغيل :
- يتم تنظيف ال�ضطح املراد دهانه جيدًا من الأتربة والزيوت وال�ضحوم اأو الأجزاء املفككة واإزالة ال�ضداأ 

فى حالة الأ�ضطح املعدنية.
- يف�ضل دهان وجه حت�ضريى من كيما بوك�ضى ١0١ على الأ�ضطح اخلر�ضانية اأو اخل�ضبية ومن كيمابوك�ضى١3١ 

يتبع .... على الأ�ضطح احلديدية قبل دهان كيما بوك�ضى ١5١.   



املقـر الرئي�شى : 319 - 43 �شارع الهرم - اجليزة
تليفون : 35854118 - 35854084 - 35853917     فاك�س : 35859858

Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

خـــدمـة العمـــالء
Customer Service

املقـر الرئي�شى : 319 - 43 �شارع الهرم - اجليزة
تليفون : 35854118 - 35854084 - 35853917     فاك�س : 35859858

Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

خـــدمـة العمـــالء
Customer Service

) تابع ( طريقة الت�ضغيل :
- يتم خلط مركبى كيما بوك�ضى ١5١ خلطًا جيدًا با�ضتخدام خلط بطئ احلركة ) اأقل من 300 لفة/

دقيقة (.
- يتم الدهان با�ضتخدام الفر�ضاة او الرولة اأو م�ضد�ص الر�ص اللهوائى.

- تغ�ضل الأدوات بعد ال�ضتعمال مبا�رصة مبادة كيم �ضولف ١.
ملحوظة : لتلفى تغري اللون من ت�ضغيلة لأخرى يجب ا�ضتخدام نف�ص رقم الت�ضغيلة لنف�ص كامل امل�ضطح.

التخزين :   ملدة عامان فى عبوات مغلقة وحتت ظروف تخزين منا�ضبة.
العبوات : جمموعة من مركبني )اأ + ب( ١كجم ، 4 كجم ، يتم اخللط بالوزن طبقًا ملا هو مدون على العبوات.
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