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كيمابوكسى ١٢٩

اخلــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
 اللـــــون :    اأبي�ص / ملون
 ن�صبة املواد ال�صلبة )بالوزن( :  ٦٨ % ± %1

0.02 ± 1.٣2  الكثافة )كجم/لرت( :   
  1 : 2 ن�صبة خلط املركبني اأ ، ب بالوزن : 

�صاعتان زمن اجلفاف االبتدائى :  
1٨ �صاعة  زمن اجلفاف النهائى :  

7 اأيام فرتة الت�صلد الكامل :  
يتبع .... 200 جم/م2/وجه )ال�صمك 75 ميكرون(    معدل اال�صتهالك :  

دهان اإيبوك�صى نهائى للحديد واخلر�صانة.
املوا�صفات العامة :

- كيمابوك�صى129 هو دهان ايبوك�صى ملون حاوى للمذيبات ويتكون من مركبني.
- يتوفر باألوان متعدده وي�صتعمل كدهان نهائى للحماية من التاآكل.

املجهزة  اال�صطح  على  وذلك  الطلب  ح�صب  كيمابوك�صى129  من  وجهني  اأو  واحد  وجه  دهان  ميكن   -
بالدهان التح�صريى.

- مطابق لالإ�صرتاطات االأ�صا�صية باملوا�صفة م ق م ٦447 واخلوا�ص باملوا�صفة م ق م ٣٣0٣.
- معتمد من الهيئة القومية ملياه ال�رصب وال�رصف ال�صحى لعزل م�صاريع املياه و ال�رصف ال�صحى.

- مقاوم للبكترييا والفطريات وغري �صار بال�صحة .
جمال اال�صتخدام :

والتاآكل  للكيماويات  عالية  مقاومة  ذو  - ي�صتخدم كيمابوك�صى129 عندما تكون هناك حاجةلدهان 
واالحتكاك مثل احلاويات ، املوا�صري، املاكينات ومن�صاآت الطرق  والكبارى.

- �صالح لال�صتعمال  فى خزانات مياه ال�رصب وخمازن االغذية.
- دهان غرف العمليات واملرافق بامل�صت�صفيات.

فوق  لالأ�صعة  تعر�صها  عند  ولكن  واالحتكاك  للكيماويات  مقاومة  االإيبوك�صية  الدهانات   : ملحوظة 
البنف�صجية UV يحدث بع�ص التغيريات فى اللون فقط مع اإحتفاظها باملقاومة الكيميائية وامليكانيكية.

منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والربى
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)تابع(

طريقة الت�صغيل :
- يجب اأن يكون ال�صطح املراد دهانه نظيفًا جافًا وخاليًا من االأتربة والزيوت وال�صوائب االأخرى.

- ويف�صل دهان وجه حت�صريى من كيمابوك�صى101 بالن�صبة للخر�صانة وكيمابوك�صى1٣1 بالن�صبة 
للحديد قبل دهان كيمابوك�صى0129

ال�رصعة  بطئ  ميكانيكى  بخالط  جيدًا  ميكانيكيًا  خلطًا  كيمابوك�صى129  مركبى  خلط  بعد   -
)٣00لفة/دقيقة( وميكن دهانه بالفر�صاه اأو الرولة اأو م�صد�ص الر�ص.

- كيمابوك�صى129 يعطى �صطح اأمل�ص وللح�صول على �صطح خ�صن ير�ص  اأول وجه بطبقة رمال نظيفة.
- تغ�صل االأدوات بعد اال�صتعمال مبا�رصة مبادة كيم �صولف1.

ملحوظة : لتالفى تغري اللون من ت�صغيلة الأخرى يجب ا�صتخدام نف�ص رقم الت�صغيلة لنف�ص كامل امل�صطح.
التخزين : عامان فى عبوات مغلقة وحتت ظروف تخزين منا�صبة.

العبوات : جمموعة من مركبني )اأ + ب( زنة 1كجم ، ٣ كجم ، يتم اخللط بالوزن طبقًا ملا هو مدون على العبوات.

منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والربى


