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كيمابوكسى بوتى 
١٣٣

طريقة الت�شغيل :
اإعداد الأ�شطح اخلر�شانية والأ�شمنتية :

معاجلة  مركبات  و  التزهري  واأمالح  الأتربة  مثل  وال�شوائب  املفككة  الأجزاء  من  خال  �شطح  توافر  يلزم   -
اخلر�شانة و الزيوت و ال�شحوم - كما يجب اأن تكون الأ�شطح جافة و األ تزيد ن�شبة الرطوبة عن %4.

يتبع ....

معجون اإيبوك�شى ل�شق وغري قابل لالإنكما�ش.
املوا�شفات العامة :

- كيما بوك�شى بوتى 133 عبارة عن معجون اإيبوك�شى خاىل من املذيبات على هيئة مركبني.
- يطابق املوا�شفات الوربية , BS EN 12004 واملوا�شفات القيا�شية امل�رصية م ق م 4118.

جمال ال�شتخدام :
- معجنة الأ�شطح اخلر�شانية والأ�شمنتية لت�شويتها قبل اأعمال الدهانات الأيبوك�شية.

- ترميمات واإ�شالح �شوك وزوايا ال�شالمل والكمرات والأعمدة.
- ملء ال�رصوخ وال�شقوق واأماكن التع�شي�ش لالأعمال اخلر�شانية.

- حلام ملعظم انواع املواد على البارد مثل احلديد واخلر�شانة والرخام واخل�شب والبوىل �شرتين ... اإلخ.

اخلــوا�ش الفنيــة : )عند 25˚م(
اأبي�ش / رمــادى  اللـــــون :   

%1٠٠  املواد ال�شلبة :  
  ٠٫٠3 ± 1٫٧5  الكثافة )كجم/لرت( :   

مركب ) اأ ( : مركب )ب( ن�شبة 1٠ : 1  ن�شبة اخللط بالوزن :  
1٠ �شاعات زمن اجلفاف البتدائى :  

24 �شاعة  زمن اجلفاف النهائى :  
٧ اأيام ال�شالدة النهائية :  

٧٠٠جم/م4٠٠/2 ميكرون  معدل ال�شتهالك )النظرى( : 

منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والربى
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)تابع(
اإعداد الأ�شطح املعدنية :

- يلزم توافر اأ�شطح نظيفة جافة خالية من الأتربة والزيوت وال�شحوم وال�شداأ وق�شور الت�شكيل واأى مواد عالقة 
اأخرى وفى حالة الأ�شطح املجلفنة اأو الألومنيوم اأو النحا�ش يلزم اإجراء عملية تنمي�ش بالأحما�ش املخففة.

- يتم خلط املركبني خلطًا جيدًا ويف�شل ا�شتخدام �شنيور ميكانيكى مركب عليه �شاق تقليب منا�شب 
وب�رصعة بطيئة ) حواىل 3٠٠ لفة/دقيقة ( مع تقليب كل مركب على حدة قبل خلط املركبني معًا.

- يتم تنفيذ املونة الناجتة با�شتعمال الربوة اأو �شكينة املعجون اأو م�شطرين ال�شلب وذلك فى فرتة الت�شغيل املحددة.
- يتم تنظيف معدات اخللط والت�شغيل بعد النتهاء من العمل مبا�رصة با�شتعمال املذيبات مثل كيم �شولف 1.  

التخزين :  ملدة عامني فى ظروف تخزين منا�شبة وفى عبوات مغلقة.
العبوات : 1كجم اأو 4 كجم )جمموعة من مركبني اأ + ب( , يتم اخللط بالوزن طبقًا ملا هو مدون على العبوات.
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