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 ) مركبين(والخارجية  الداخلية ، المع، لحماية األرضيات المطليةمذيب يحتوي على انثطالء بوليوري

 

 
 مجاالت اإلستعمال

، مقاوم للعوامل الجوية، الرطوبة، األشعة فوق البنفسجية ان أو أيبوكسي.ثلحماية األرضيات المطلية بأنظمة بوليورييستخدم 
كس و... يمكن إستعماله على ديسبوبوالتآكل (أسيتون، بنزين...)أحماض وقلويات مخففة، زيوت وشحوم، ائية المواد الكيمي

110SB  230وSF. للداخل والخارج. 
 

 طريقة اإلستعمال
  ومستقرة.  سليمةالمساحة تكون يجب أن  
  وكل ما قد  غير ملتصقة جيدا  شوائب )أوساخ، غبار، غثاء، شحوم وزيوت، مواد  ةخالية من أي لتكونتحضر المساحة

  ضغط الماء، وتترك لتنشف تماما .أو /األرضيات و مكنة لجلي ( بواسطة يعيق إلتصاق الدهان
  لتنشف تماماترك )مواد إسمنتية أو معجونة إيبوكسي( وت دة المناسبةبالما المناطق التي تحتاج لترميمو الشقوق إصالحيتم. 
 110 ديسبوبوكس تدهن المساحة بأساسSB 210 أوSF :كالتالي 
 5.75:1و 110SB ديسبوبوكسل 4.5:1بنسبة وزن كامل )جيدا قبل أن يمزجا سويا بالكل من المركبين حرك ي -
ط كهربائي )سرعة خفيفة( حتى الحصول على خليط متجانسيخلطا جيدا و( 210SF ديسبوبوكسل . يمكن بواسطة خالا

 ديسبوبوكسل ساعات 3خالل فترة  خليط. يجب إستعمال الد أقصىكح ٪10 - 5رقق إيبوكسي بنسبة بمتخفيف الخليط 
110SB  210 ديسبوبوكسل دقيقة 20وSF ، تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. تينحرارة معتدلدرجة رطوبة وفي( 

 فرشاة، بشكل متساوي. او )ذات شعيرات متوسطة الحجم( رولوجه أساس بواسطة يمد  -
 درجة مئوية(  30حرارة في ساعة  15دون بقع باهتة )حوالي  ا  ى يصبح مظهره المعيترك وجه األساس لينشف حت -
  630رويديسبوبيحرك كل من مركبي PU   في العبوة  مع المركب في العبوة الصغيرة )المركبسويا  ا يخلطجيدا قبل أن

ط كهربائي )سرعة خفيفة( بواسط( 4.5:1وزن  بنسبة ،الكبيرة حتى ، مع قحط جوانب العبوة جيدا، دقائق 4-3لمدة ة خالا
يسكب المزيج في وعاء نظيف ويحرك مجددا  .كحد أقصى زيلين ٪5بيمكن تخفيف الخليط الحصول على خليط متجانس. 

)تقصر المدة عندما  تينحرارة معتدلدرجة رطوبة وفي  ينساعتيمكن إستعمال الخليط خالل مدة . دة دقيقة قبل اإلستعماللم
 ترتفع الحرارة(. 

  630رويديسبوبمن  وجه ثان  درجة مئوية(، يمد  30حرارة في ) ساعة 24بعد فترة PU  ،مع اإلنتباه الى ، بنفس الطريقة
 تنقيط أو تلطيخ.عدم ترك 

 ( يرش رمل نظيف على  في حال دهن مدخلمثال  للحصول على سطح خشن مانع لإلنزالق ،)منحدر في موقف أو معمل
 .التاليوجه الاألخير وهو ما زال طريا ، ثم ينزع الرمل الزائد في اليوم التالي ويدهن قبل ما الطالء وجه وجه األساس أو 

  أيام. 7يصبح الطالء ناشفا تماما وجاهزا لإلستعمال بعد 
 

  مالحظات
 أال تكون المساحة معرضة لتصاعد الرطوبة. يجب -
 .٪4األرضية رطوبة  نسبة وزنيجب أال تتعدى  -
درجة رطوبة ال ودرجات مئوية  10الجو ال تقل عن /المساحة/مناسبة )حرارة المادة ظروففي  ءيجب القيام بعملية الطال -

 خالل فترتي المد والنشاف( إذ قد يؤدي عدم اإللتزام بهذه الظروف الى عيوب في الطالء عندما ينشف.، ٪75تتعدى 
 

 وجه غ /ك / 2م 8 :إلستهالكا
 

 .، بعيدا عن أشعة الشمس المباشرةلةحرارة معتدو في مكان جاف اشهر 24: التخزين
 

 تنبيهات
بعيدا عن اي لهب نار وعدم  وادالميجب إستخدام  ووضع قفازات مطاطية. وادالميستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك ب

 إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها.
 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

 .ةير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادإن الشركة غ


