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كيم فلكس ١

مادة مطاطية مركب واحد حل�سو الفوا�سل اأ�سا�سها البوىل يوريثان.
الو�سف :

- مادة مطاطية مرنة فائقة اجلودة من مركب واحد ت�ستعمل حل�سو الفوا�سل الراأ�سية والأفقية بكفاءة عالية.
- جتف بتاأثري الرطوبة اجلوية لتكون مادة عالية املقاومة وفائقة املرونة حل�سو جميع انواع الفوا�سل.

- مقاومة جيدة للبكترييا والفطريات ومقاومة عالية لكيماويات ال�رشف ال�سحى ومياه ال�رشب.
- مقاومة عالية للعوامل اجلوية اخلارجية.

جمال الإ�ستعمال :
- له قوة اإلت�ساق عالية على الزجاج وال�سرياميك والألومنيوم واخلر�سانة واملبانى وي�ستعمل بوجه خا�ص 

فى العمال التالية :
- التحبي�ص على الأبواب وال�سبابيك والقواطيع امل�سنوعة من اخل�سب والملومنيوم و احلديد.

- التحبي�ص على غرف الثالجات واأجهزة التكييف و اأجهزة الطاقة ال�سم�سية.
- ح�سو فوا�سل الوحدات اخلر�سانية اجلاهزة.

مواد عزل و ح�سو الفوا�سل

اخلــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
 0٫02 ± ١٫٤5  الكثافة )كجم/�سم٣( :  

اأبي�ص - رمادى اللـــون :   
25 - 20  : )shore A( درجة ال�سالدة

2٤ �ساعة/ ١٫5 مم  معدل اجلفاف :  
± 25٪ من عر�ص الفا�سل الأ�سلى مقدار التمدد والإنكما�ص : 

٪٩٩   :Elastic Recovery

٪ ٩00 ال�ستطالة عند القطع :  
١٫5 مرت طوىل للخرطو�سة ٦00 مللى معدل ال�ستهالك لفا�سل X 2 2�سم : 

ت�سميم الفوا�سل :
- ل يقل عر�ص او عمق الفا�سل عن ١0 مم .

- ل يزيد عر�ص الفا�سل عن ٣5 مم .
- للفوا�سل بعر�ص اأكرث من ١0 مم يجب ان يكون عمق الفا�سل م�ساوى لن�سف عر�ص الفا�سل ١0 مم .

يتبع .... - يجب ان يكون عر�ص الفا�سل اأربعة اأ�سعاف التمدد والإنكما�ص املتوقع للفا�سل. 
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طريقة ال�ستعمال :
- يجب ان تكون جميع الفوا�سل جافة وخالية من الأتربة واملواد الدهنية.

- ت�ستخدم مادة كيم فلك�ص١ عادة بدون برامير على الأ�سطح القوية العادية ولالأ�سطح ال�سعيفة يتم دهانها 
مبادة كيمابوك�سى١0١، ويو�سع ح�سو خلفى ) باكنج رود ( اإذا لزم.

- يتم فك املب�سم وقطع اجلزء العلوى من اخلرطو�سة وو�سعها داخل م�سد�ص ح�سو الفوا�سل ثم اجلزء العلوى 
من املب�سم قطعًا مائاًل بالعر�ص املطلوب ويثبت املب�سم يف اخلرطو�سة.

- متالأ الفوا�سل جيدًا مبادة كيم فلك�ص ١ وي�سوى ال�سطح بفر�سة ناعمة مبللة مبحلول املاء وال�سابون.
التخزين : ملدة ١2 �سهر من تاريخ النتاج فى ظروف تخزين منا�سبة وفى عبواتها املغلقة.

العبوات : خراطي�ص �سعة ٣00 ملليتـر ، خراطي�ص Susage ٦00 ملليتـر.


