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كيمابوكسى كاست

راتنج ايبوك�شى �شفاف لل�شب.
املوا�شفات العامة :

مركبني  من  املذيبات  من  خاىل  اللزوجة  منخف�س  �شفاف  ايبوك�شى  راتنج  هو  كا�شت  كيمابوك�شى   -
باال�شافة  املحبو�س  الهواء  من  وخلو  له  مثيل  ال  وو�شوح  �شفافية  ليعطى  ال�شب  الأعمال  بعناية  م�شمم 

  .UV ملقاومة عالية للأ�شعة فوق البنف�شجية
جمال اال�شتخدام :

كيمابوك�شى كا�شت ي�شتخدم الأنتاج م�شبوبات ب�شفافية عالية اجلودة ك�شفافية املاء والبلور فيما يلي :
براتنج  متلأ  حواف  ذات  فراغات  بينها  خ�شبية  قطاعات  من  امل�شنعة  االيبوك�شى  نهر  من�شدة   : االأثـاث   -

االيبوك�شى - معاجلة ثقوب عقد اخل�شب ............ الخ.
- الرتابيزات - امل�شابيح - االباچـورات - اك�ش�شوارات  لل�شناعات اجللدية.
- امل�شبوبات ال�شفافة : التماثيل - التحـف.................................  الخ.

املميـــــزات :
- �شهولة اال�شتعمال وعدم احلاجة ملعدات خا�شة.

- رائحة منخف�شة  - طرد ذاتى للهواء املحبو�س.
- ي�شب مبا�رشة بني اخل�شب ب�شمك ي�شل اإىل 30 مـم دفعة واحدة.

- �شديق للبيئة خللوه من املذيبات.

- مقاومة عالية للكيماويات والربى.
- مقاوم لنمو اجلراثيم والفطريات.

- قابل لل�شقل واجللى.

يتبـع ...

منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والربى



اخلــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
�شفاف كاملاء النقى  : اللـــــون   

٪ 100  : ن�شبة املواد ال�شلبة ) باحلجـم( 
1 ± 0٫05 كـجــم/لـتــر  : الـكـثــافــة  

1 : 3  : ن�شبة اخلـلط B : A بالــوزن 
45 دقيقـة ) تقل باأرتفاع درجة احلرارة (  : وقــت التـ�شـغـيـل  

48 �شــاعـة  : زمــن اجلـفـاف االبـتــدائــى 
72 �شــاعـة  : زمــن اجلـفـاف الـنـهــائـــى 

7 يــوم  : ال�شـلدة الـنـهـائـيــة  
18- 24 �شــاعـة  : زمــن ال�شب الـتـالــى  

درجة احلرارة 15 - 30 �س°  : ظــروف اال�شـتـعمـال  
ورطوبة ن�شبية ال تزيد عن 70 ٪     

1٫05 كـجــم/لـتــر  : مـعـدل اال�شـتـهـلك الـنـظـرى 

املقـر الرئي�شى : 319 - 43 �شارع الهرم - اجليزة
تليفون : 35854118 - 35854084 - 35853917     فاك�س : 35859858

Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

خـــدمـة العمـــالء
Customer Service

كيمابوكسى كاست
)تابع(

طريقة اال�شتعمال :
اإعداد االأ�شطح : 

يتاأثر كيمابوك�شى كا�شت بظروف �شطح اال�شا�س مثل الرطوبة وبخار املاء لذا يجب اأن :
يتم العمل على �شطح نظيف جاف م�شتقر خ�شو�شًا اذا كان من مادة طبيعية مثل اخل�شب اأو ال�شخر اأو اخلر�شانة.  -
�شب  بعد  يجف  عندما  وت�شوهات  تقو�شات  ي�شبب  مما  للنكما�س  املرتفعة  الرطوبة  ذو  اخل�شب  يتعر�س   -

كيمابوك�شى كا�شت لذا يجب ا�شتعمال اأخ�شاب مت جتفيفها جيدًا.    
قبل �شب كيمابوك�شى كا�شت على ا�شطح م�شامية مثل اخل�شب واخل�شب الرقائقى واخلر�شانة يو�شى   -

بدهان وجه من كيمابوك�شى كا�شت بالفر�شاه لغلق امل�شام.
اخللط والتطبيق :

يتم ا�شافة مركب B بالكامل اىل املركب A  ويتم اخللط جيدًا با�شتخدام خلط بطئ ال�رشعة اأو يدويًا   -
للكميات املحدودة.

يتم االنتظار ملدة خم�س دقائق بعد اخللط اجليد ثم ي�شب على ال�شطح الذى مت اإعداده.  -

منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والربى
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توجد عوامل خمتلفة توؤثر على ظهور هواء حمبو�س )فقاعات( مثل درجة حرارة اجلو واأ�شلوب اخللط و�شمك   -
الطبقة امل�شبوبة و�شطح اال�شا�س الذى �شيتم ال�شب عليه لذلك فى حالة ا�شتمرار وجود فقاعات بالراتنج 
بعد مرور حواىل ع�رش دقائق فيلزم مرور خفيف على �شطح الراتنج مب�شد�س احلرارة اأو با�شبورى على و�شع 

منخف�س حيث اأن ذلك ي�شاعد على تبديد فقاعات الهواء املحبو�س.
اإر�شادات عند التطبيق :

�شب  قبل  النهائى  للجفاف  للم�شام  الغالق  االيبوك�شى  دهان  ترك  يجب   : امل�شامية  اال�شطح  م�شام  غلق   -
الطبقة الرئي�شية.

ا�شافة حواجز : فى ت�شميمات منا�شد نهر االيبوك�شى يو�شى با�شتخدام حواجز داعمة ل�شب ال�شمك   -
املطلوب من االيبوك�شى ب�رشط اأنها ال تلت�شق به وي�شهل فكها بعد اجلفاف النهائى كما يجب اأن تكون غري 

م�شامية متامًا.
�شب االيبوك�شى :

- يجب العمل فى اأماكن خالية من االتربة.
- درجة حرارة اجلو املثالية من 20 - 25 �س° والرطوبة الن�شبية ال تزيد عن ٪70.

- حت�شب الكمية املطلوبة من كيمابوك�شى كا�شت  املطلوب �شبه بحا�شل �رشب احلجم × الكثافة بحيث ال 
يزيد ال�شمك فى ال�شبه الواحدة على اخل�شب عن 30 مم.

- يتم مراقبة العمل ملدة 10 دقائق بعد ال�شب وفى حالة وجود فقاعات من الهواء املحبو�س يتم املعاجلة كما �شبق. 
- يتم تغطية االيبوك�شى امل�شبوب ملنع التلوث باالتربة وامللوثات.

- بعد الت�شلد النهائى ميكن اجراء ال�شقل والت�شطيب.
احتياطات االمان  :

العمل فى اأماكن جيدة التهوية.  -
ا�شتعمال القفازات وامللب�س والنظارات الواقية.  -

فى حالة تلوث اجللد يغ�شل باملاء وال�شابون.  -
فى حالة تلوث العني تغ�شل باملاء الغزير وي�شت�شار الطبيب.  -

ال ي�شمح بتناول الطعام والتدخني اأثناء العمل.  -
التخزين : عامان فى ظروف تخزين منا�شبة وفى العبوات اال�شلية املغلقة.

العبــوات : جمموعة من مركبني (A+B) 1 كجم  , 4 كجم.


