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3D ١٥0 كيمابوكسى

مركب اإيبوك�شى عاىل ال�شفافية للطبقة النهائية فى تقنية الأر�شيات ثالثية الأبعاد.
الو�شــف :

- مركب اإيبوك�شى خاىل من املذيبات عبارة عن �شائل يتكون من مركبني.
.ASTM C881 مطابق للموا�شفة القيا�شية -

جمـــال ال�شتعمال :
ق�شور  واأر�شيات  ال�شتن�شيل  باأ�شتخدام  امللونة  3D والأر�شيات  الأر�شيات  تطبيقات  فى  ي�شتخدم   -

الفلوردك�س ليعطى طبقة زجاجية عالية ال�شفافية.

اخلــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
عاىل ال�شفافية اللـــون :   

٪100 ن�شبة املواد ال�شلبة :  
0٫02 ± 1٫15 الكثافة )كجم/لرت( :  

1 : 3 ن�شبة خلط املركبني )اأ + ب( : 
5 درجة مئوية اأقل درجة حرارة ت�شغيل : 

)2 - 2٫5 كجم/م2( معدل ال�شتهالك :  

طريقة ال�شتعمال :  
- يتم تنظيف الأ�شطح جيدًا من الزيوت وال�شوائب وال�شحوم.

البالطات  بني  جيدًا  الفوا�شل  غلق  يتم  بور�شلني(   - �شرياميك   - )اأ�شمنتى  بالط  الأر�شيات  حالة  فى   -
باأ�شتخدام معجون كيمابوك�شى 133.

- فى حالة الأر�شيات الأ�شمنتية يتم ت�شوية ال�شطح مبعجون اإيبوك�شى 133.
- يتم �شنفرة ال�شطح جيدًا والتنظيف باأ�شتخدام قما�شة مبللة بالترن.

.QQ 150 يتم ل�شق البانر )ال�شكل الت�شميمى املطلوب( باأ�شتخدام اإيبوك�شى -
- يتم اإخراج الهواء من اأ�شفل البانر باأ�شتخدام �رشيحة بال�شتيكية غري حادة حتى يتم احل�شول على �شطح 

بانر خاىل النتفاخات وجيد اللت�شاق بالأر�شية.
يتبع ....

منتجات تقوية وت�شوية الأر�شيات وتك�شيات احلوائط
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) تابع ( طريقة ال�شتعمال :  
3D بعد خلط املركبني جيدًا بخالط ميكانيكى على �رشعة لتزيد عن  - يتم فرد كيمابوك�شى 150 
300لفة/دقيقة فوق �شطح البانر مع فرده باأ�شتخدام �رشيحة بال�شتيكية غري حادة اأو م�شاحة كاوت�س 

مرنة حتى يتم احل�شول على �شطح م�شتوى متامًا من املادة الإيبوك�شية ال�شفافة.
- يتم اأ�شتخدام رولة هواء لإعادة ت�شوية ال�شطح واخراج الهواء من �شطح اليبوك�شى.

اأخر من مادة كيما �شبارتك وهى  املعر�شة لإحتكاك زائد يتم دهان وجه نهائى  الأر�شيات  - فى حالة 
مادة �شفافة اأو ملونة خالية من املذيبات اأ�شا�شها مادة البوىل �شبارتك مبعدل 200 جرام /م2 ل�شمك 200 

ميكرون. 
- يتم اأغالق املكان ملدة 24 �شاعة على الأقل حلني متام جفاف الأر�شية.

- تنظف املعدات امل�شتخدمة باأ�شتعمال كيم �شولف 1.
التخــزين :  ملدة عامان فى عبواته وحتت ظروف تخزين منا�شبة.

العبـــوات :  جمموعات 1 ، 4كجم ، يتم اخللط بالوزن طبقًا ملا هو مدون على العبوات.
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