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مادة ايبوكسي تمهيدية عازلة ,خالية من المذيبات

المنتج 
من  تمهيدية  عازلة  مادة  عن  عبارة  هو   �floor eposil plus
ا�يبوكسي مؤلفة من مكونين ,عالية الجودة مصممة لسد مسامية 
أنظمة  لمختلف  ومتماسك  متجانس  توفير سطح  وبالتالي  الركيزة، 
كطبقة  أيًضا  استخدامها  يمكن  والبوليوريتان.  ا�يبوكسي  طالء 
لصق لمالط ا�يبوكسي. وهي توفر مقاومة فائقة للخرسانة, للمواد 

الكيميائية والتآكل اليومي، وتقلل من امتصاص الماء وا�مالح.

مجال االستخدام 
•  طوابق مرآب السيارات 

•  طوابق الجسور 
•  ا�رضيات الصناعية 

•  أرضيات الصناعات الغذائية 
 

الخصائص    
شفاف  اللون   

١٠٠٪ بالحجم  المحتوى الصلب   
 ١٫٠٧ الكثافة   

ساعة واحدة عند ٣٠ درجة مئوية   العمر التشغيلي   
يوم واحد  الحد ا�قصى لتأخير الطالء   

١١٨٩٠-٢ / GC-MS ال شيء محتوى المركبات العضوية   
(<١٠ ميكروغرام / لتر) المتطايرة والفورمالديهايد    

  ISO / FDIS  

إرشادات االستخدام 
إعداد وتحضير السطح 

هذا  بتطبيق  البدئ  قبل  ضرورًيا  للسطح  الدقيق  التحضير  يعد 
المنتج ولتحقيق المتانة المثلى. 

يجب  أن يكون محتوى الرطوبة في الركيزة < ٥٪. 
يجب أن تجف الهياكل الخرسانية الجديدة لمدة ٢٨ يوًما على ا�قل, 
كما  يجب إزالة الطالء القديم أو ا�وساخ أو الدهون أو الزيوت أو المواد 
السطحية  النتوءات  تخفيف  يجب  جلخ.  آلة  بواسطة  العضوية 
تقسية  ذلك  بعد  يجب  تماًما.  سطحية  قطع  أي  وإزالة  المحتملة 

السطح باستخدام آلة "السفع بالحصى" الخالية من الغبار. 
يجب أن تكون الركيزة نظيفة وجافة وسليمة وخالية من أي غبار أو 

تلوث قد يؤثر بشكل ضار على التصاق الطبقة التمهيدية. 
تحذير: ال تغسل السطح بالماء! 

 
إعداد وتحضير المنتج 

سرعة  مع  كهربائي  خالط  بواسطة  دقائق   ٢-٣ لمدة  الجزئين  امزج 
دوران منخفضة (<٣٠٠ دورة في الدقيقة). 

المناسب.  الكيميائي  التفاعل  لضمان  جيًدا  ا�يبوكسي  خلط  يجب 
بعد الخلط يجب تطبيق المنتج على الفور. 

تطبيق المنتج 
أو  الرول  فرشاة  باستخدام   �floor eposil plus تطبيق  يتم 

الفرشاة أو البخاخ الخالي من الهواء. 
المسام   �غالق  طبقتان  يلزم  قد   ، جًدا  المسامية  لÏسطح  بالنسبة 

بفعالية. 
يجب أن تغطى طبقة floor eposil plus� في غضون ٢٤ ساعة. 
 �floor طبقة  رش  يتم   أن   فيجب  ممكًنا،  ذلك  يكن  لم  إذا 

eposil plus بينما هي رطبة ,برمل السيليكا ٠٫١-٠٫٤ ملم.
 

االستهالك 
٠٫١٥ كلغم/م2 

معدل االستهالك يختلف بحسب نوعية السطح الخرساني . 

التخزين 
صالح لمدة سنة واحدة بعد تاريخ التصنيع إذا تم حفظه في عبوته 

ا�صلية غير المفتوحة في منطقة باردة وجافة. 

احتياطات السالمة 
يجب أن يتم التطبيق في منطقة جيدة التهوية بعيدÕ عن أي مصدر 
للحرارة. ارتِد مالبس واقية لليدين والعينين وتجنب استنشاق البخار. 
إذا المس الرذاذ الناتج عن خلط المنتج الجلد ، فيجب إزالته فوًرا قبل 
التصلب ، يليه غسل   الجلد جيًدا بالماء والصابون. في حالة استنشاق 
البخار الثقيل ، ضع الشخص المصاب في منطقة مكشوفة. في حالة 

مالمسة العينين ، اغسلها جيًدا بالماء النظيف. أما في حالة ابتالع 
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المنتج، فينبغي عدم استحثاث التقيؤ (ال تحاول أن تتقيأ)، وفي جميع 
الحاالت، يجب التماس العناية الطبية. في حالة الحريق، استخدم رغوة 
عدم  عند  بإحكام  العبوات  أغلق  لÜطفاء.  الكاربون  أوكسيد  ثاني 

استخدامها، وخزنها بعيًدا عن الحرارة وتخلص منها بعناية.

إخالء المسؤولية 
على الرغم من أن الشركة تضمن منتجاتها ضد المواد المعيبة، فإن 
شروط  �ن  ضمان  دون  يتم  المنتجات  هذه  وتطبيق  استخدام 
الشركة  مع  التواصل  ينصح  الشركة.  سيطرة  عن  خارجة  تطبيقها 
للتحقق من أن المنتج مناسب لالستخدام المقصود، وأن نسخة ورقة 
البيانات هذه هي أحدث إصدار. يجوز للشركة تعديل هذه الورقة دون 
أي إشعار مسبق. الخصائص التقنية مدرجة لÜرشاد فقط. لمزيد من 

المعلومات، يرجى االتصال بمكتب الشركة في بلدك. 
 

مالحظة هامة 
الملكية  هي  هذه  الفنية  البيانات  ورقة  في  الواردة  المعلومات  إن 
أو  ا�فصاح  ُيحظر   .SODAMCO Holding SAL لشركة  الوحيدة 
أو جزئًيا)  به (سواء كلًيا  المصرح  النسخ غير  أو  النشر  أو  االستخدام 
أو أي معلومات تحتوي عليها، ويخضع ذلك في  البيانات هذه  لورقة 

حال حدوثه للمالحقة القانونية. 
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