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يتبع ....

- دهان اإيبوك�سى معدل بالقار للحديد واخلر�سانة ذو مقاومة فائقة للكيماويات.
املوا�سفات العامة :

- كيما بوك�سى 110 هو دهان ايبوك�سى حاوى للمذيبات من مركبني ا�سا�سه ايبوك�سى معدل بالقار.
- مطابق خلوا�ص املوا�سفة م ق م  رقم 3303 .

- معتمد من الهيئة القومية ملياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى لعزل م�ساريع ال�رصف ال�سحى.
جمال اال�ستخدام :

- ي�ستخدم كيما بوك�سى 110 عندما ت�ستدعى احلاجة لدهان ذا مقاومة عالية للكيماويات والتاآكل واالحتكاك .
- ي�ستخدم كيما بوك�سى 110 فى دهان اخلزانات و املوا�سري التى حتت االأر�ص اأو حتت املاء وال�سفن ومن�ساآت 

الطرق والكبارى واملن�ساآت اخلا�سة بال�رصف ال�سحى .. األخ .
- طالء اإيبوك�سى حلماية اأجزاء ال�سيارة ال�سفلية من ال�سداأ.

- ميكن دهان وجه واحد اأو وجهني اأو اأكرث من كيما بوك�سى 110.
املميزات :

- قوة اإلت�ساق عالية على االأ�سطح املختلفة مثل اخلر�سانة واحلديد وال�سلب.
- مقاومة عالية للربى واالحتكاك وكيماويات مياه ال�رصف.

اخلــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
اأ�سود - بنى  اللـــــون :   

 ن�سبة املواد ال�سلبة )بالوزن( :   ٦٤  % ± %1
  0٫02 ± 1٫1٧  الكثافة )كجم/لرت( :   

1  :  ٤  ن�سبة خلط املركبني اأ ، ب بالوزن : 
٦ �ساعات زمن اجلفاف االبتدائى :  
1٨ �ساعة  زمن اجلفاف النهائى :  

٧ اأيام فرتة الت�سلد الكامل :  
335 جم/م2 / وجه )ل�سمك متو�سط 100 ميكرون(  معدل اال�ستهالك )نظرى( : 
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احتيـاطـات االأمـان :
- يجب اأن يتم الت�سغيل فى مكان جيد التهوية.

- ت�ستعمل القفازات ونظارات احلماية لالعني ومالب�ص خا�سة اأثناء الت�سغيل.
- فى حالة تلوث اجللد ، تغ�سل االماكن امللوثة بكمية وفرية من املاء وال�سابون.

- فى حالة تلوث االأعني ، تغ�سل مبا�رصة باملاء وي�ست�سار الطبيب االأخ�سائي.
- ال ي�سمح بالطعام اأو التدخني اأثناء العمل.

طريقة اال�ستعمال :
- يجب اأن يكون ال�سطح املراد دهانه نظيفًا جافًا وخاليًا من الزيوت واالأتربة واملواد الغريبة.

- بعد خلط املركبني اأ، ب خلطًا ميكانيكيًا جيدًا بخالط ميكانيكى بطئ ال�رصعة)300لفة/دقيقة( يدهن 
كيما بوك�سى 110 بالفر�ساه اأو الرولة اأو الر�ص.

- اإذا ا�ستعمل كيما بوك�سى 110 فى اأماكن مغلقة فيجب تهويتها جيدًا اأثناء الت�سغيل.
- تغ�سل االأدوات بعد اال�ستعمال مبا�رصة مبادة كيم �سولف1.

التخزين : مدة عامان فى عبوات مغلقة وفى ظروف تخزين منا�سبة .
العبـوات :

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