
 500 رسك فيليبو
  )من مركبين(  لتثبيت الشلوف والبراغيستايرين، دون   ٪100إيبوكسي  ريزين

 

 

 مجاالت اإلستعمال

أداء    ريزين ذات  )مثل  إيبوكسي  صلبة  ركائز  في  والبراغي  الشلوف  التسليح،  حديد  لزرع  تستعمل  جدا،  عال 

أوزانخرسانة ال لتثبيت  تصلح  الخشب...(.  القرميدي،  الحجر  الحجر،  للزالزل مت  ،  مقاومة  ثقيلة.  او  وسطة 

ماش  ة لإلنكقابل غير    والحريق، وصالحة لمياه الشرب. يمكن إستخدامها في ثقوب ناشفة، رطبة أو مغمورة بالماء. 

  . ا  ضار ا  بخار تصدركونها ال  مغلقةيمكن إستعمالها في أماكن  .الحجم( كبيرة بوثق)مما يسمح بإستعمالها في 
 

 طريقة اإلستعمال

 لي:ا المناسب كالتوالقطر  المطلوب بالعمق  ،بواسطة مقدح    خرسانةاو ال  لحجرق ا يخر ▪

 
 
 
 .الغبارالفتات و من  خاليا  ، ليكون ضغط الهواء، ماء وثقب جيدا بواسطة فرشاةالينظف  ▪

ط مع    الخرطوشةتوضع   ▪  متجانس   أحمربلون    الرأسمن  المادة  خرج  توتضغط حتى    مسدسفي ال  الرأس الخّلا

 .ة جيدا وجاهزة لإلستعمالطوخلالى أنها أصبحت م  شيريمما  ،لل(م 10أول )عادة بعد 

 ثلثيه. داخل الثقب حتى تمأل ريزين حقن الت ▪

مع التأكد    متناسق بشكل    ريزينع الية لتوزخفيف  ةدوراني  حركة  مع  يدويا   (تماما   )النظيف  الحديد  شلفل  ا دخإ  تمي ▪

يجب  المادة فورا.  فائض، ثم يزال خل الثقب كافية(داحقونة من طفح كمية من المادة )مما يدل على أن الكمية الم 

  بدرجة الحرارة كما يظهر في   الوقت  المادة )يتأثرقبل ان تجف  إلتمام عملية الزرع،  اإلنتباه الى الوقت المتاح  

 .الجدول أدناه( 

 بعد فترة    وضع األحمال( )   لإلستعمال   ا  صلبة تماما ويصبح البرغي او الشلف المزروع جاهز   ريزين تصبح ال  ▪

   .  الجدول أدناه   كما يظهر في   ، ( ة رطب   خرسانة في    ساعة   100  -  5)   ة ناشف   خرسانة في    ساعة   50  -  2.5

 الشلف )دقائق(  وضعية سويةتو الوقت المتاح لزرع حرارة )درجات مئوية(ال
 )دقائق( التام ريزينالوقت الّلزم لتصلب ال

 ة رطب   خرسانة  ة ناشف   خرسانة 

5 120 3000 6000 

15 60 1200 2400 

25 25 480 960 

35 16 240 480 

40 10 150 300 
 
 
 
 
 
 

   :إلستهالكا

 
 

  ريزين   ما تبقى من للحفاظ على    ، بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. حرارة معتدلة و   في مكان جاف   ا شهر   24: التخزين
ط ال يجب نزع ،ه الحقا  عادة إستعمالإلفي الخرطوشة    رع. عملية الزالغطاء فور إنتهاء  عادةوإ  رأس الخّلا

 تنبيهات 

 ووضع قفازات مطاطية.المادة يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك ب

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

 .ةإن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال الماد

 20 16 12 10 8 )ملم(  قطر الحديد

 24 18 14 12 10 ثقب )ملم( طر الق

 

 170 × 24 125 × 18 110 × 14 90 × 12 80 × 10 حجر صلبثقب )ملم(، ال عمق  × قطر

 7 18 34 56 91 ملل 385خرطوشة  /عدد اإلستعماالت 

 

 
 تثبيت القطعة                 زرع البرغي         زينيحقن الر              ثقب ال تنظيف               خرقعملية ال      

حجر  
بصل

 ب 


