
أرقى المنتجات

املنظفات و  املذيبات  منتجات 

• املنتجات االيبوكسية اخلالية من املذيبات  مثل: 

 -  104 كيمابوكسي   – تي  كيمابوكسي103   – بوكسي103  كيما 

كيمابوكسي111  بي-  اتش   111 كيمابوكسي  كيمابوكسي111- 

 –  ) بي  )اتش  بي  ان  كيمابوكسي131زد  كيمابوكسي131-   – دبليو  اس 

ال  جي  150آر  كيمابوكسي   0 اس   151 كيمابوكسي150-كيمابوكسي 

ان  كيمابوكسي151   –  151 كيمابوكسي  ام-  جي  كيمابوكسي150   –

– كيمابوكسي3/156  اف –كيمابوكسي 152  – كيمابوكسي 151  اس 

 –  177 كيمابوكسي   – كيمابوكسي175تي   – كيمابوكسي175   –

كيمابوكسي 2000

• املنتجات االيبوكسية احلاوية للمذيبات مثل:

كيمابوكسي100 اس – كيمابوكسي 101 - كيمابوكسي 110 – 

كيمابوكسي110تي – كيمابوكسي110اتش بي كيمابوكسي120 – 

كيمابوكسي 129 – كيمابوكسي129اتش بي – كيمابوكسي129 اف آر 

– كيمابوكسي 131- كيمابوكسي 131زدآر - كيمابوكسي 131اي -

كيمابوكسي 131 اي )ان اس( – كيمابوكسي131اي تي اتش – 

كيمابوكسي 131 زد ان بي /اس كيمابوكسي 131 ميوكس

• املنتجات النيتروسليلوزية

• مذيب ثانوي  للمنتجات االلكيديه

•صبغات االخشاب احلاوية للمذيبات

كيم فلكس 140 -  كيم فلكس 140 في – كيمابور 316 تي

كيمابوكسي 131 اي ان اس / 3سي

مدى
غليان متوسط

 كيم سولف 3    

كيم سولف 4 

كيم سولف 5 

كيم سولف44 

كيم سولف55 

غير طيار

يحتوي على 
مذيبات اروماتية

يحتوي على مذيبات 
اروماتية

يقلل اللزوجة لالستعمال 
كدهان بالفرشاه

اللوناملادة
الكثافة

كجم/لتر
مجال االستعمالمميزات خاصة

كيم سولف 55،44،5،4،3
مذيبات عضوية ذات قوة إذابة عالية للدهانات االيبوكسية

طريقة االستعمال :
 تضاف الكمية احملددة من املذيب اخملفف طبقا لنشرة املادة املراد تخفيفها فى حدود10% ويتم التقليب جيدا باستخدام خالط على السرعة البطيئة )300 لفة / 

دقيقة ( ملدة 2-3 دقيقة و حتى جتانس اخمللوط.

التخزين : سنتان في ظروف تخزين مناسبة جيدة التهوية بعيدا عن احلرارة املرتفعة و مصادر النيران  واشعة الشمس املباشرة.

العبوات : 1 ، 4 ، 20 ، 180 لتر. 
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شفاف

شفاف

شفاف

شفاف

شفاف

0.02±0.79

0.02±1.03  

0.02±0.81 

0.02±0.81 

0.01±0.86 

كيماويات البناء احلديث
املركز الرئيسى  : 319 شارع الهرم - اجليزة

ت/ 35853917 - 35854084 - 35854118 )202( +   ف : 35859858)202( +


