
التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

األدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسالمة

ورنيش إيبوكيس يتميز بالشفافية العالية واللمعة العالية ومقاومة عالية للربى واالحتكاك واملاء  

 3D وهو عبارة عن مركبن خايل من املذيبات  وبعد تطبيقه يعطى طبقة زجاجية عالية اللمعة والشفافية يستخدم فوق صور

األرضيات ، لالستخدام  الداخي فقط  كا يستخدم كادة الصقة لصور األرضيات  3D و ميكن عمل معجون إيبوكيس منه بعد اضافة 

كالسيوم كربونات  يستخدم يف فواصل السرياميك 

ماحظة : نوع الورق املستخدم يف طباعة الصور البد ان يحتوي عى مسام حتى يتمكن االيبوكيس من التغلغل خاله ويلتصق باألرضية مثل ورق 

املاش او الكانفس ، وال يصلح ورق الفينيل لاستخدام 

1 - يتم تنظيف األسطح جيدا من الزيوت والشحوم واملاء واالتربة 

2 - يتم حشو الفواصل بعمل معجون االيبوكيس من نفس املادة بعد اضافة كربونات الكالسيوم )بودرة حجر(

3 - صنفرة املعجون والسرياميك وتحويل الطبقة اللاعة للسرياميك باستخدام الصاروخ والصنفرة  املاس 

4 - يتم عمل طبقة من الورنيش باستخدام الرولة املوهري تحت الصورة وبعد الجفاف يتم لصق الصورة بنفس املادة االيبوكيس الشفاف 

5 - يتم اخراج الهواء جيدا من تحت الصورة 

6 - يتم فرد االيبوكيس الشفاف 3D  عىل الصورة بسمك 1.5 مم إي مبعدل 1.5 كجم للمرت الواحد باستخدام املشط البالستيي 

7 - يتم تفريغ الهواء باستخدام رولة التفريغ الخاصة بااليبوكيس 

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

ال يحتوي  عىل املذيبات 

وزن مركب  

وزن مركب  

نسبة الخلط

فرتة التشغيل بعد خلط املركبن

زمن الجفاف املبديئ

زمن التصلب الكامل 

الزمن الالزم للميش  

معدل االستهالك                 

الوزن           

االستخدام 

عايل الشفافية بعد الفرد 

  %100

 

A   1.900 كجم 

B   1.100 كجم

B:A 1.9 : 1.1

20 دقيقة 

10 ساعات 

6 أيام 

48 ساعة 

1.5 كجم للمرت الواحد 

3 كجم  

داخي

الرولةالفرشة
املالج املسنن

 3D  إيبوكسي أرضيات


