
 110SB ديسبوبوكسنظام  
 )مضركبين( الداخلية ضرييا مذيب لأل يحتوي علىالمع إيبوكسي  طالء نظام

 
 

 مجاالت اإلستعمال
 ،األضرييا  الصناعية، ...( ، ممضرا مواقف سياضرا خايعة لحضركة مضروضر سياضرا  خفيفة )يستخدم على أضرييا  
يتمتع  حما  والقلويا  المخففة، النفط والييو .، لألمالح األ. مقاوم للماء..، المختبضرا أضرييا  المستودعا 

 يحتوي على كمية متدنية من المضركبا  العيوية المتطايضرة. . سهل التنظيف.ا كيميائيجيدة لإلحتكاك والبمقاومة 
 

 طريقة اإلستعمال
  ومستقضرة.  سليمةالمساحة تكون يجب أن  
  وكل  اء، شحوم وييو ، مواد غيضر ملتصقة جيدا  شوائب )أوساخ، غباضر، غث ةخالية من أي لتكونتحيضر المساحة

  يغط الماء، وتتضرك لتنشف تماما .أو /األضرييا  و مكنة لجلي ( بواسطة ما قد يعيق إلتصاق الدهان
 تضرك )مواد إسمنتية أو معجونة إيبوكسي( وت دة المناسبةبالما المناطق التي تحتاج لتضرميمو الشقوق يتم إصالح

 .لتنشف تماما
 110 ديسبوبوكس يخلط مضركبيSB  بنسبة ،في العبوة الكبيضرة مع المضركب في العبوة الصغيضرة )المضركبسويا  جيدا 

ط كهضربائي )سضرعة خفيفة( بواسط( 4.5:1وين  يمكن تخفيف الخليط حتى الحصول على خليط متجانس. ة خالا
دضرجة ضريبا في تق ساعا  3يمكن إستعمال الخليط خالل مدة  .كحد أقصى ٪10 - 5بنسبة إيبوكسي  ضرققبم

 )تقصضر المدة عندما تضرتفع الحضراضرة(.  تينحضراضرة معتدلضرطوبة و
  110ديسبوبوكسيمدSB   بشكل متساوي ،فضرشاة او (الحجم )ذا  شعيضرا  متوسطة ضرولكوجه أساس بواسطة.  
  (دضرجة مئوية 30حضراضرة في ساعة  15 حوالي)دون بقع باهتة  ا  حتى يصبح مظهضره المعلينشف وجه األساس يتضرك  
  110 ديسبوبوكسمن  وجه ثان  دضرجة مئوية(، يمد  30حضراضرة في ) ساعة 24 - 12بعد فترةSB ،بنفس الطضريقة ،

 تنقيط أو تلطيخ.مع اإلنتباه الى عدم تضرك 
 110 ديسبوبوكسمن  لثوجه ثامد مكن يSB  اإلنتظار بين الوجه والتالي(.فترة  )مع إحترام نفس 
 منحدضر في موقف أو معمل مثال (، يضرش ضرمل  للحصول على سطح خشن مانع لإلنيالق )في حال دهن مدخل

ما قبل األخيضر وهو ما يال طضريا ، ثم ينيع الضرمل اليائد في اليوم التالي الطالء وجه وجه األساس أو نظيف على 
 .التاليوجه الويدهن 

  أيام. 7يصبح الطالء ناشفا تماما وجاهيا لإلستعمال بعد 
 

  مالحظات
 أال تكون المساحة معضرية لتصاعد الضرطوبة. يجب -
 .٪4األضريية  ضرطوبة نسبة وين تتعدى يجب أال -
دضرجة ودضرجا  مئوية  10الجو ال تقل عن /المساحة/مناسبة )حضراضرة المادة ظضروففي  يجب القيام بعملية الطالء -

الى عيوب في الطالء  عدم اإللتيام بهذه الظضروفإذ قد يؤدي  خالل فتضرتي المد والنشاف(، ٪75ضرطوبة ال تتعدى 
 )دون أن يؤثضر ذلك على أدائه(. عندما ينشف

ساعة من  24بعد ،  PU 630ديسبوبيوضرن لإلستعمال الخاضرجي، يجب حماية النظام بمد وجه من طالء البوليوضريتا -
 .110SB ديسبوبوكسمد آخضر وجه 

 
 وجه/  2م غ /ك 110SB: 2,0 ديسبوبوكس :إلستهالكا
 

 .، بعيدا عن أشعة الشمس المباشضرةحضراضرة معتدلةو في مكان جاف اشهضر 24: التخزين
 

 تنبيهات
يجب إستخدام المادة بعيدا عن اي لهب ناضر  وويع قفايا  مطاطية. المادةيستحسن عدم تعضري  الجلد لإلحتكاك ب
 وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها.

 جعة المعلوما  التقنية الكاملة.لمييد من التفاصيل، الضرجاء مضرا
 .ةإن الشضركة غيضر مسؤولة عن أي يضرضر ناتج عن سوء إستعمال الماد


