
أرقى المنتجات

احلماية مواد  و  املقاومة  الدهانات  منتجات 

 طريقة االستعمال:
أو  والشحوم  والزيوت  األتربة  من  جيداً  دهانه  املراد  السطح  تنظيف  يتم   -

األجزاء املفككة.
- يفضل دهان وجه حتضيرى من كيما بوكسى 101 على األسطح اخلرسانية

   أو اخلشبية ومن كيما بوكسى 131 على األسطح احلديدية قبل دهان
 كيما بوكسى 152.

- يتم خلط مركبى كيما بوكسى 152 خلطاً جيداً باستخدام خالط بطئ
السرعة )300 لفة فى الدقيقة حد أقصى(.

- يتم الدهان باستخدام الفرشةاوالرولةاو بالرش0
- ميكن دهان وجه واحد أو أكثر من كيما بوكسى 152 حسب السمك 

   املطلوب0
- يعطى كيمابوكسى 152 سطح ناعم أملس مصقول مالئم لالستخدام 

متاماً حملطات الطاقة النووية واملصانع الكيماويةوغرف عمليات املستشفيات. 
-للحصول على سطح مقاوم لالنزالق يرش على الوجه التحضيرى او على  

اول وجه طبقة رمال نظيفة )قطر 0.2— 0.7مم مبعدل 1كجم/م2( ثم يدهن 
الوجه النهائى من كيما بوكسى 152 مبعدل حوالى 400 — 800جم/م2.

- تغسل االدوات بعد االستعمال مباشرة مبادة كيم سولف 1.

التخزين: ملدة عامان فى عبوات مغلقة وحتت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: 
                 - مجموعة)أ+ب(بوزن 4كجم )للملون(، 2.7 كجم )للشفاف(.

                 - يتم اخللط - بالوزن - طبقاً ملا هو مدون على العبوات.

كيمابوكسى 152
دهان إيبوكسى نهائى شفاف و ملون عالى املقاومة الكيميائية

وامليكانيكية.

الوصف:
من  خالى  مركبني   من  ملون  أو  شفاف  المع   إيبوكسى  دهان  عن  عبارة   -  
وإضافات  منتقاه،  ومخضبات  السائل  اإليبوكسى  راتنج  أساسه  املذيبات 
والصرف  الشرب  ملياه  القومية  الهيئة  من  معتمد  خاص،  أمينى  ومصلب 

الصحى لعزل مشاريع الصرف الصحى.

 - مطابق خلواص املواصفة م ق م 3303 .

مجال االستعمال:
- دهان احلوائط واألرضيات املعرضة لتأثير الكيماويات ذات التركيزات العالية 

 و الظروف الشاقة مثل حوائط وأرضيات املصانع الكيماوية، مصانع الغزل
 و النسيج، الورش، وحدات التقطير والغاليات، معامل األلبان، املغاسل، اجملازر، 

 اجلراجات، محطات الطاقة النووية، اخملازن، الساللم، وحجرات املستشفيات.
- دهان منشآت الطرق والكبارى ومحطات الصرف الصحى.

- دهان الصهاريج احلديدية واملواسير واملاكينات، والهياكل احلديدية املعرضة
  لتأثير العوامل الكيمائية أو الظروف الشاقة.

أو  األسمنتى  البياض  سطح  على  أو  اخلشبية  األسطح  على  دهانه  ميكن   -
االسطح احلديدية .

اخلواص الفنية: )عند25°م(

           أ- خواص املواد السائلة:
  — اللون      شفاف / أبيض / ملون
                 — نسبة املواد الصلبة                   %100 
                 — الكثافة)كجم/لتر(                      1.22 ± 0.02 للشفاف
                                                                                       1.36±0.02 للملون
                — نسبة خلط املركبني أ، ب بالوزن     1.7 : 1 )الشفاف( 3 : 1)امللون(
                 — فترة التشغيل                                                    30 دقيقة

                                                        )تقل فترة التشغيل بزيادة درجة احلرارة(   
                 — زمن اجلفاف االبتدائى                                 5-6 ساعات

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

                 — وقت دهان الوجه التالى                             18— 24 ساعة           
                 — أقل درجة حرارة للتشغيل              5°م
                 — املذيب     كيم سولف 3 او كيم سولف 4
                                                                                            )5% حد اقصى(
                 — معدل االستهالك النظرى             275جم/م2للوجه الواحد
                                                                        بسمك 200 ميكرون )امللون(
                250جم/م2للوجه الواحد
                                                                   بسمك 200 ميكرون )الشفاف(
               — املقاومة الكيميائية                             انظر النشرة التفصيلية
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