
أرقى المنتجات

احلماية مواد  و  املقاومة  الدهانات  منتجات 

كيمابوكسى 131 
دهان إيبوكسى زنك مقاوم للتآكل والصدأ للحديد و الصلب.

الوصف:
معالج  مركبني  هيئة  على  إيبوكسى  دهان  عن  عبارة   131 كيمابوكسى   -

بالزنك ذو مقاومة عالية للتآكل والصدأ للحديد والصلب.
- يطابق املواصفات القياسية املصرية م ق م رقم 196.

مجال االستعمال:
- يستخدم كدهان حتضيرى لالسطح احلديدية قبل الدهانات االيبوكسية0

- يستخدم كيما بوكسى 131  حلماية حديد تسليح اخلرسانة املسلحة من
 الصدأ وللحصول على التصاق أقوى بني اخلرسانة وحديد التسليح

- يستخدم حلماية منشآت الكبارى واجلمالونات احلديدية.
- يستخدم حلماية املواسير املعدنية0

اخلواص الفنية: )عند25°م(
— اللون                       رمادى   

— نسبة املواد الصلبة  )بالوزن(                   76 % ± %1  
— الكثافة )كجم/لتر(                     1.70 ± 0.02  

— نسبة خلط املركبني ) أ، ب بالوزن (                 4 : 1  
— فترة التشغيل                     4ساعات  

                                                      )وتقل فترة التشغيل بزيادة درجة احلرارة( 
— زمن اجلفاف االبتدائى                                   ساعتان  

— زمن اجلفاف النهائى                24 ساعة  
— فترة التصلب الكامل                      7 أيام  

— وقت دهان الوجة التالى        12-24 ساعة  
— أقل درجة حرارة للتشغيل                      5°م  

— املذيب                                          كيم سولف 5)10%اذا لزم(  
— معدل االستهالك )نظرى(             250 جم/م2للوجه الواحد  

                                                                   ) بسمك متوسط 75 ميكرون (

طريقة التشغيل:
- يجب ان يكون السطح املراد دهانة نظيفاً جافاً وخالياً  من االتربة

   والزيوت والصدأوالشوائب االخرى0
مباشرة  التشغيل  قبل  جيداً  خلطاً   131 بوكسى  كيما  مركبى  يخلط   -

باستخدام خالط ميكانيكى بطىء السرعة )300لفة/دقيقة(.
احلاجة  بالرش وعند  أو  الرولة  أو  بالفرشاه  - ميكن دهان  كيما بوكسى 131 

لدهان وجهني من كيما بوكسى131 يتم دهان الوجه الثانى بعد
 12 ساعة على االقل من دهان الوجه االول0

- تغسل االدوات بعد االستعمال مباشرة مبادة كيم سولف 1 0

التخزين: ملدة عامان فى عبوات مغلقة وفى ظروف تخزين مناسبة0 

العبوات:  
- مجموعة من مركبني )أ+ب(زنة1كجم، 4كجم.    
- يتم اخللط - بالوزن - طبقاً ملا هو مدون على العبوات.  
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