
أرقى المنتجات

املنشاَت وتقوية  ترميم  منتجات 

كيما بوكسى 165
صلب  أشاير  ولزرع  لالنكماش  قابلة  غير  الصقة  إيبوكسية  مونة 

التسليح باخلرسانة فى احلالة اجلافه أو حتت املاء .
وصف املنتج:

  - كيما بوكسى 165 عبارة عن مونة إيبوكسية خالية من املذيبات على 
     هيئة مركبني متوسطى اللزوجة ذوى نظام تصلب خاص متوافق.

  - يوفى املواصفات القياسية األمريكية ASTM C881 واملواصفات األوروبية
     BS EN12004 واملواصفات القياسية املصرية 4118.

مجال االستعمال:
فى  التسليح  حديد  وأشاير  واخلرسانة  احلديد  مثل  املواد  أنواع  جميع  حلام   -

اخلرسانة .
- تزريع حديد التسليح باخلرسانة حتت املياه أو فى احلالة اجلافة .

- تثبيت اجلوايط ولعمل أرضيات عالية التحمل حتت قواعد املاكينات واملنشآت 
املعدنية .

املنشآت  أرضيات  فى  والكيماويات  والتآكل  لالحتكاك  مقاومة  كطبقة   -
الصناعية .

- ملء الشروخ والفراغات بالعناصر اخلرسانية .
- وميكن استخدامه مللء حلامات البالطات املقاومة لألحماض .

اخلواص الفنية: )عند 25°م(
                — اللون                            رمادى
— نسبة املواد الصلبة                            %100  

— الكثافة )كجم/لتر(                                                 ±1.95 0.02   
— نسبة خلط املركبني أ،ب بالوزن                                          1:12  
— فترة التشغيل                                       ساعتان  
— زمن اجلفاف االبتدائى                    8 ساعات  
— زمن اجلفاف النهائى   األحمال اخلفيفة بعد 24 ساعة  
— الصالبة النهائية      ميكن الوصول إليها بعد 7 أيام  
— أقل درجة حرارة للتشغيل                           15°م  
— إجهاد الضغط )ASTM D695(        <800 كجم/سم2  
— مقاومة االنحناء )ASTM D790(      < 400 كجم/سم2  
— قوة اللحام اخلرسانية )ASTM D882(      < 103 كجم/سم2  
— معدل االستهالك                 2 كجم/م2 لسمك 1مم  

 طريقة التشغيل:
- ميكن صب كيمابوكسى 165 )املونة الالصقة( بعد خلط املركبني خلطاً 

   جيداً.
نظيفة  املراد حلامها  األسطح  أو  والفواصل  األشاير  ثقوب  تكون  أن  ويجب   -

خالية من األتربة والزيوت وسقط املونة.
- ويفضل التنظيف باستعمال مسدس الرمل.

- مللء حلامات البالط املقاوم لألحماض مثل سورناجا يتم ملء اللحام بعرض 
   ال يقل عن 5مم ولسمك البالطة مع تسوية سطح املونة.
- يتم تنظيف األدوات املستعملة مباشرة بكيم سولف 1.

* ملحوظة : فى حالة العمل حتت املياه ميكن غمر اإلناء احملتوى على مخلوط 
غطاس  بواسطة  التشغيل  ويتم  التشغيل  أثناء  املاء  سطح  حتت  املركبني 

مدرب .
التخزين :  ملدة عامني فى ظروف تخزين مناسبة وفى عبوات مغلقة.

العبوات : 1 كجم أو 6 كجم )مجموعة من مركبني أ،ب(. 
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