
أرقى المنتجات

احلماية مواد  و  املقاومة  الدهانات  منتجات 

كيمابوكسى 129
دهان إيبوكسى نهائى للحديد واخلرسانة.

املواصفات العامة:
- كيمابوكسى 129 هو دهان ايبوكسى ملون حاوى للمذيبات ويتكون من

 مركبني.
- يتوفر بألوان متعدده ويستعمل كدهان نهائى للحماية من التآكل.

- ميكن دهان وجه واحد أو وجهني من كيمابوكسى 129 حسب الطلب وذلك 
  على االسطح اجملهزة بالدهان التحضيرى.

- مطابق لإلشتراطات األساسية باملواصفة م ق م 6447 
.ASTM C881 واخلواص باملواصفة م ق م  3303 واملواصفة 

- معتمد من الهيئة القومية ملياه الشرب والصرف الصحى لعزل مشاريع   
 املياه و الصرف الصحى.

- مقاوم للبكتيريا والفطريات وغير ضار بالصحة .
مجال االستخدام:

مقاومة  ذو  حاجةلدهان  هناك  تكون  عندما  كيمابوكسى129  يستخدم   -
,املواسير,املاكينات  احلاويات  مثل  واالحتكاك  والتآكل  للكيماويات  عالية 

ومنشآت
الطرق  والكبارى.

- صالح لالستعمال  فى خزانات مياه الشرب ومخازن االغذية.
- دهان غرف العمليات واملرافق باملستشفيات.

املواصفات الفنية: )عند 25°م(
— اللون                                           أبيض / ملون      
                — نسبة املواد الصلبة )بالوزن(                           %68 ± %1

                — الكثافة )كجم/لتر(                                           1.33 ± 0.02 
                — نسبة خلط املركبني أ، ب بالوزن                 2 : 1

                — فترة التشغيل                                              4 ساعات
                                                     ) وتقل فترةالتشغيل بزيادة درجة احلرارة (

                — زمن اجلفاف االبتدائى                                ساعتان 
                — زمن اجلفاف النهائى                                24 ساعة

                — فترة التصلد الكامل                   7 أيام
                — وقت دهان الوجه التالى                              12-24 ساعة

                — أقل درجة حرارة للتشغيل                     5°م
                — املذيب                                  كيم سولف 5)10% عند احلاجة(
                — معدل االستهالك )نظرى(         200 جم/م2/وجه

                                                                                    )لسمك 75 ميكرون(
                — املقاومة الكيميائية             يرجي مراجعة النشرة االتفصيلية

طريقة التشغيل:
 - يجب أن يكون السطح املراد دهانه نظيفاً جافاً وخالياً من األتربة والزيوت

    والشوائب األخرى.
 - ويفضل دهان وجه حتضيرى من كيمابوكسى 101 بالنسبة للخرسانة

    وكيمابوكسى 131 بالنسبة للحديد قبل دهان كيمابوكسى 0129
بخالط                                                                                                                                             جيدا  ميكانيكيا  خلطاً   129 كيمابوكسى  مركبى  خلط  بعد   -  
    ميكانيكى بطئ السرعة)300لفة/دقيقة( وميكن دهانه بالفرشاه أو الرولة

    أو مسدس الرش.
 - كيمابوكسى 129 يعطى سطح أملس وللحصول على سطح خشن يرش                                                                                                                                              

    أول وجه بطبقة رمال نظيفة.
 - تغسل االدوات بعد االستعمال مباشرة مبادة كيم سولف 1.

التخزين:   عامان فى عبوات مغلقة وحتت ظروف تخزين مناسبة.
العبوات:   مجموعة من مركبني)أ+ب( زنة 1كجم، 3 كجم.

                 يتم اخللط بالوزن طبقاً ملا هو مدون على العبوات.

كيماويات البناء احلديث
املركز الرئيسى  : 319 شارع الهرم - اجليزة
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