
التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

األدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسالمة

دهان ايبوكىس مكون من مركبن خايل من املذيبات أساسه راتنج االيبوكىس السائل ومخضبات منتقاة عايل الجودة مقاوم لتأثري املياه 

والرطوبة واملواد الكيميائية ومقاوم للربى واالحتكاك و االجهادات امليكانيكية مصنع من أجود املواد الخام العاملية يستخدم للحوائط 

و االرضيات الخرسانية واألسمنتية والحديدية املعرضة للظروف الشاقة مثل املصانع الكياوية ،الغزل والنسيج ،الورش، وحدات التقطري 

والغاليات ،معامل األلبان ،املغاسل ،الجراجات ،محطات الطاقة النووية ،املخازن ،السالمل، حجرات املستشفيات وغرف العمليات . دهان 

منشآت الطرق و الكباري ومحطات الرصف الصحي، دهان الصهاريج الحديدية و املواسري و املاكينات. والهياكل الحديدية املعرضة 

لتأثري العوامل الكيائية أو الظروف الشاقة.

1 - يجب أن تكون األسطح املراد طالؤها ناعمة و نظيفة و خالية من الشوائب و الزيوت واألتربة.

2 - يتم دهان وجه أو أكرث حسب مسامية السطح من “ سلر ايبوكىس201“ حسب السطح بعد خلط املركبن جيدا ، خلطا ميكانيكيا 

)برسعة 300لفة/دقيقة( ، ميكن دهانه بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة.

3 - يتم دهان وجه أو أكرث من “ دهان إيبوكيس S.F 206  “ بعد خلطه جيدا برسعة “300لفة/دقيقة“ عىل أن تكون الفرتة الزمنية بن 

األوجه املتتالية من 24 ساعة عند25˚م. 

4 - للحصول عىل سطح مقاوم لالنزالق ، يتم رش عىل وجه األساس أو الوجه األول رمل نظيف ) قطر 0.2 : 0.7 مم مبعدل 1كجم/م² ( 

.“  S.F 206 ثم يتم دهان الوجه النهايئ من “ دهان إيبوكيس

يتم تخزين املنتج يف عبوته األصلية ملدة 24 أشهر من تاريخ اإلنتاج تحت الظروف الطبيعية املناسبة كا يجب عدم تعرض املنتج 

ألشعة الشمس املبارشة.

1 - يجب عدم حفظ األطعمة يف الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول األطفال.    

2 - يجب تجنب مالمسة الطال ء للعن وىف حالة حدوث ذلك يجب استخدام املاء ثم إتباع تعليات الطبيب. 

3 - املنتج خايل  من املواد امللوثة للبيئة.

اللون

نسبة املواد الصلبة

الكثافة )كجم/لرت(

نسبة الخلط املركبن أ:ب

فرتة التشغيل

زمن الجفاف االبتدايئ

زمن الجفاف النهايئ

فرتة التصلد الكامل

وقت دهان الوجه التايل

اقل درجة حرارة للتشغيل

املذيب

معدل االستهالك النظري

ابيض/ ملون

100%

0.02±1.22 للشفاف & 0.02±1.36 للملون

)B(  2.75  :  0.750 ) ِِA(

30 دقيقة )تقل فرتة التشغيل بزيادة درجة الحرارة(

6:5 ساعات

24 ساعة

7 ايام

18: 24 ساعة

5ºم

ال يخفف

306جم / م2 للوجه الواحد بسمك 306ميكرون )امللون( 

مسدس الرشالرولةالفرشة

S.F 206  ايبوكسى


