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طريقة اال�ستعمال :
- تزال جميع الزيوت وال�سحوم واالأجزاء املفككة من علي االأ�سطح املراد دهانها.

بخالط  جيدًا  ميكانيكيًا  خلطًا  بع�سهما  مع  املركبني  يخلط  ثم  حدة  على  املركبني  من  كل  يقلب   -
يتبع .... ميكانيكى بطئ ال�رسعة )300لفة/ دقيقة( .    

دهان اإيبوك�سى معدل بااللومنيوم حلماية املن�ساآت احلديدية اجلديدة وامل�ستعملة.
املوا�سفات العامة :

- كيمابوك�سى 100 اإ�س دهان اإيبوك�سى نهائى ال يحتاج لطبقة حت�سريية وهو  عاىل البنائية يتكون من 
مركبني ومعدل بااللومنيوم وله قوة اإلت�ساق عالية باحلديد ال�سدئ والدهانات القدمية.

.ASTM C881 , ES196  مطابق للموا�سفات القيا�سية -
جمال اال�ستخدام :

- ي�ستعمل بوجه خا�س فى اإعادة دهان املن�ساآت احلديدية التى يعلوها ال�سداأ و جتديد الدهانات القدمية 
غري ال�ساحلة.

- وي�ستعمل اأي�سًا فى دهانات املن�ساآت احلديدية التى مت تنظيفها يدويًا و هو مثاىل لال�ستعمال فى حماية 
املبانى احلديدية واالأ�سوار واملوا�سري والكبارى و اأى من�ساأ حديدى معر�س للعوامل اجلوية.

- فى حالة االأ�سطح املعر�سة لالإحتكاك يتم دهان وجة نهائى من كيمابوك�سى 129 بى يو اأر �سفاف .

اخلــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
ف�ســى  اللـــــون :   

 ن�سبة املواد ال�سلبة )بالوزن( :   ٨٦  % ± 1 %
  0٫02 ± 1٫1٦  الكثافة )كجم/لرت( :   

1  :  ٤  ن�سبة خلط املركبني اأ ، ب بالوزن : 
٤ �ساعات فرتة الت�سغيل :  
٨ �ساعات زمن اجلفاف االبتدائى :  
2٤ �ساعة  زمن اجلفاف النهائى :  

7 اأيام فرتة الت�سلد الكامل :  
225 جم/م2 / وجه )ل�سمك 150 ميكرون(  معدل اال�ستهالك )نظرى( : 

منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والربى



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

S كيمابوكسى ١٠٠
)تابع(

)تابع( طريقة اال�ستعمال :
- يدهن كيمابوك�سى 100 اإ�س بالفر�ساة اأو الرولة اأو بالر�س.

 - يدهن وجه فى االأحوال العادية ووجهني اأو اأكرث عند احلاجة حلماية خا�سة �سد الكيماويات اأو الظروف 
اجلوية القا�سية.

- تغ�سل االأدوات بعد اال�ستعمال مبا�رسة مبادة كيم �سولف1.
التخزين : عامان فى عبوات مغلقة وحتت ظروف تخزين منا�سبة0

على  مدون  هو  ملا  طبقًا  بالوزن  اخللط  يتم   ، كجم   ٤  ، 1كجم  زنة  ب(   + )اأ  مركبني  من  جمموعة   : العبوات 
العبوات.
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