
   51إبوكسي ريزين
 
 ولب

 )مركبين( ألحواض السباحةلإلنزالق،  غير قابل ،مذيب ال يحتوي علىطالء إيبوكسي 

 

 مجاالت اإلستعمال
مقاوم  والمساحات المعدنية. خرسانةالء أحواض السباحة وخزانات المياه. يصلح أيضا لحماية الطيستخدم ل

 .لفطرياتاو صدمات، الخدش، ونمو البكتيرياات، الكيميائيلل

 

 طريقة اإلستعمال

 مواد اسمنتية غير  ،نتوءات)شوائب  ةأي لتكون خالية من بواسطة مكنة لجلي األرضياتالمساحة  حضرت

 ، الغبار...لتكون خالية من األوساخ، الشحوم والزيوتوتنظف  قطع زفت جافة...(، ،ملتصقة جيدا

  تسوية المساحةفراغات ل ةوملء أي المناطق التي تحتاج لترميميتم إصالح. 

  ساعة. 24 - 12، ويترك لينشف لمدة أكوادور على المساحة النظيفة بواسطة فرشاة او رولأساس يمد وجه 

  سوياً بواسطة خاّلط  ويخلط المركبين ،السائل بالكامل مركبقبل إضافة الجيدا في العبوة الكبيرة المّركب يخلط

)خاصة على جدران وأسفل  ل على خليط متجانسحتى الحصودقائق  5لحوالي كهربائي )سرعة خفيفة( 

ً صالحالخليط بقى . يالغالون(  في حرارة معتدلة )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(.دقيقة  60لالستعمال لمدة  ا
 الوجه الثاني بعد أن  يدوهن .وهوائيالرول او البخ ال ،بواسطة فرشاة على وجهين بول  51إبوكسي ريزين يدهن

 ساعة(. 24)إجماال بعد  ينشف الوجه األول

  طالءم من عملية الايأ 7فترة يمكن ملء أحواض السباحة بالماء بعد. 

 

 اتمالحظ

 .فوق البنفسجية ألشعة الشمس اتعرضه إثر ،قابلة لتغيير اللون بنسبة مابوكسي إن كافة مواد اإل -

ً باوهت بول  51إبوكسي ريزين يصبح لون طالءقد  - حوض السباحة ء مل حال في يهتلطيخ أبيض علر أو يظه ا

 .تعرض الطالء الى نسبة عالية من الكلور، أو إذا قبل أن ينشف الطالء تماما بالماء

 .حوض السباحة صدأ داخل نظام تصفية ماء في حال وجود بول  51إبوكسي ريزينقد يتلطخ طالء  -

 

 .وجه / 2/ م كلغ 0,35 - 0,25 :إلستهالكا

 

 .وحرارة معتدلة في مكان جاف اشهر 12: التخزين

 

 تنبيهات

 يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.

 من المهم مزج كامل المّركبين إلحترام نسبة الخلط، وعدم إضافة أي مادة أخرٍى.

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

 .ةسوء إستعمال الماد إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن

 


