
 إيبوريب
 )مركبين( من أي مذيب خال  ، خرسانةلل إيبوكسيالصق  

 
 مجاالت اإلستعمال

يمكن  .خرسانةلتعبئة الشقوق في ال أيضا  يستخدم  .خرسانةلصق الحديد على الو ةعلى القديم ةالجديد خرسانةلصق ال
لماء ل، كما انه مقاوم ةممتاز حديدالو خرسانةعلى ال إيبوريبإن قوة لصق  .موديةوعامساحات أفقية ه على لاستعمإ

 .عاليةميكانيكية  ويتمتع بكفاءة
 

 طريقة اإلستعمال

 ( مواد غير ملتصقة جيدا دهان، شحوم وزيوت، غثاء ،غبار ،أوساخب )شوائ ةأي من لتكون خالية المساحة تنظف...

 .ةفينظو ةكمتماس ،قويةالمساحة كون تيجب أن  ضغط الماء.او حديدية  فرشاة ،السفع الرمليبواسطة 

  حتى الوصول الى المعدن السليم (أن ينظف )من الصدأ، الشحوم...في حال إستعمال المادة على الحديد، يجب. 

  سرعة خفيفة( او  ط كهربائيل  خبواسطة  ا جيدايخلطو سودب األك  المر كامل الى بي ب األك  المركامل يضاف(

 .تماما   حتى الحصول على خليط متجانس يدويا  

 تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. الجو  حرارة حسب دقيقة  90 - 40الخليط خلل مدة  عمالتسيمكن إ( 

  يجب ان تدخل المادة جيدا في   .قليل   ةاو رطب ةناشف خرسانةعلى  فرشاةبواسطة مالج غير مسن ن او  إيبوريبيمد

  .ليكون اللصق جيدا   ةوالخشن ةالمسامي خرسانةال

 كالتالي: الجو  حرارة ، تختلف حسب امد ه حين من نةفترة معي   ضمن إيبوريبعلى طبقة  ةديدجال خرسانةالصب مكن ي 

 
 ساعات 6 - 5 درجات مئوية  10

 ساعات 4 - 3 درجة مئوية  20

 ةساع 2,5 - 1,25 درجة مئوية  30
  

  هاقبل ملئ دا  وتنظيفها جي وال  أيجب توسيعها  :ملم 0,5 عرضها أقل من لتعبئة شقوق إيبوريبفي حال إستعمال. 

  هعلى سطحيستحسن رش رمل ، داخل الشق إيبوريبوضع بعد  :ملم 0,5من  كثرالشق أ عر  كانحال في 

 .عليه الحقا   قد تمد  مادة  ةلتسهيل لصق أي
 

 : ةحظمال
 .بعد أن ينشف إيبوريبعلى  ةجديد خرسانةاإلمتناع عن صب يجب  -
 
 إيبوريب ستعمليال 
 او وسخة.  يفةضععلى مساحات  -
 مبل لة. على مساحات -
 

ج المساحة 2كلغ / م 2 - 0,5: ةعلى القديم ةالجديد خرسانةلصق ال :اإلستهالك  .حسب خشونة وتمو 
 ملم. 1/ سماكة  2كلغ / م 1,35 :خرسانةديد على الحلصق ال

 .رليت 1 فجوةكلغ /  1,35: تعبئة الشقوق
 

 ة.في مكان جاف وحرارة معتدل شهرا 24 :التخزين
 
 نبيهاتت

 .ووضع قفازات مطاطيةالجلد لإلحتكاك بالمادة عدم تعري   يستحسن
 .أخرى مادة ةأي ة ماء اوضافإ ين إلحترام نسبة الخلط، وعدمبك  المرمن المهم مزج كامل 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
 ستعمال المادة.إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إ

 

 


