
 230SFديسبوبوكس نظام  
 )مضركبين( الداخلية ضرييا مذيب لأل ال يحتوي علىالمع إيبوكسي  طالء نظام

 
 مجاالت اإلستعمال

)بما فيها  يستخدم على أضرييا  خايعة ليغوط ميكانيكية وكيميائية عالية كمواقف السياضرا ، األضرييا  الصناعية
والمساحا   خضرسانة... يستعمل على ال، المختبضرا   المستودعا ، أضرييااألدوية، المواد الغذائية والمشضروبا ...(

للماء، المواد الكيميائية )أحماض وقلويا  مخففة، زيو  وشحوم، أمالح،  عالية مقاومةوممتازة  قدضرة إلتصاق اإلسمنتية. له
 . يحتوي على كمية متدنية من المضركبا  العيوية المتطايضرة.أصباغ(، الصدما  والخدش. 

 
 اإلستعمالطريقة 

  ومستقضرة.  سليمةالمساحة تكون يجب أن  
  وكل ما قد  شوائب )أوساخ، غباضر، غثاء، شحوم وزيو ، مواد غيضر ملتصقة جيدا   ةخالية من أي لتكونتحيضر المساحة

  يغط الماء، وتتضرك لتنشف تماما .أو /األضرييا  و مكنة لجلي ( بواسطة يعيق إلتصاق الدهان
 لتنشف تماماتضرك )مواد إسمنتية أو معجونة إيبوكسي( وت دة المناسبةبالما طق التي تحتاج لتضرميمالمناو الشقوق يتم إصالح. 
 210 ديسبوبوكس تدهن المساحة بأساسSF كالتالي: 
ط كهضربائي )سضرعة خفيفة( حتى الحصول على خليط  (5.75:1بنسبة وزن يخلط كامل المضركبين سويا جيدا ) - بواسطة خالا

 دقيقة 20خالل فتضرة  خليطيجب إستعمال الكحد أقصى.  ٪10 - 5بنسبة إيبوكسي  ضرققبم الخليط يمكن تخفيف. متجانس
 )تقصضر المدة عندما تضرتفع الحضراضرة(. تينحضراضرة معتدلدضرجة ضرطوبة وفي 

 .بشكل متساوي ،فضرشاة او (الحجم )ذا  شعيضرا  متوسطة ضروليمد وجه أساس بواسطة  -
 دضرجة مئوية(  30حضراضرة في ساعة  12دون بقع باهتة )حوالي  ا  مظهضره المعيتضرك وجه األساس لينشف حتى يصبح  -
 230 ديسبوبوكس يخلط مضركبيSF  وزن  بنسبة ،في العبوة الكبيضرة مع المضركب في العبوة الصغيضرة )المضركبسويا  جيدا

ط كهضربائي )سضرعة خفيفة( بواسط( 5.75:1  ضرققبميمكن تخفيف الخليط حتى الحصول على خليط متجانس. ة خالا
)تقصضر  تينحضراضرة معتدلدضرجة ضرطوبة وفي  دقيقة 25يمكن إستعمال الخليط خالل مدة  .كحد أقصى ٪5بنسبة إيبوكسي 

 المدة عندما تضرتفع الحضراضرة(. 
  230 ديسبوبوكسمن  وجه ثان  دضرجة مئوية(، يمد  30حضراضرة في ) ساعة 24 - 12بعد فترةSF ،مع ، بنفس الطضريقة

 تنقيط أو تلطيخ.تباه الى عدم تضرك اإلن

 منحدضر في موقف أو معمل مثال (، يضرش ضرمل نظيف على  للحصول على سطح خشن مانع لإلنزالق )في حال دهن مدخل

 .230SF الوجه ما قبل األخيضر وهو ما زال طضريا ، ثم ينزع الضرمل الزائد في اليوم التالي ويدهن آخضر وجه ديسبوبوكس
 أيام. 7اما وجاهزا لإلستعمال بعد يصبح الطالء ناشفا تم 

 
  مالحظات

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

)دون  الى عيوب في الطالء عندما ينشف إذ قد يؤدي عدم اإللتزام بهذه الظضروف المد والنشاف(خالل فتضرتي ، ٪75تتعدى 
 .أن يؤثضر ذلك على أدائه(

ساعة من مد آخضر  24بعد ،  PU 630لإلستعمال الخاضرجي، يجب حماية النظام بمد وجه من طالء البوليوضريتان ديسبوبيوضر -
 .230SF ديسبوبوكسوجه 

 
 وجه/  2م غ /ك F10S2: 3,0 ديسبوبوكس :إلستهالكا

 / وجه 2مغ / ك F0S23: 3,0 ديسبوبوكس
 

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

 تنبيهات
بعيدا عن اي لهب ناضر وعدم  وادالميجب إستخدام  وويع قفازا  مطاطية. وادالميستحسن عدم تعضريض الجلد لإلحتكاك ب

 ها أو التدخين أثناء استعمالها.إستنشاق
 لمزيد من التفاصيل، الضرجاء مضراجعة المعلوما  التقنية الكاملة.

 .ةإن الشضركة غيضر مسؤولة عن أي يضرضر ناتج عن سوء إستعمال الماد


