
 FC 200 MEمابيفلور  
 )مضركبين( الداخلية ضرييت لأل ،مذيب لىال يحتوي عإيبوكسي  طالء

 
 مجاالت اإلستعمال

 خضرستنةألضرييت  مواقف السيتضرا ، المستودعت ، مصتنع الكيميتئيت ، األدوية واألغذية... يستعمل على الستخدم ي
  .لخدشاوالمستحت  اإلسمنتية. له مقتومة جيدة للمواد الكيميتئية و

 
 قة اإلستعمالطري

  مواد غيضر ملتصقة جيدازيو ، دهتن،  وا عشم، غبتضر، أوستخأية  من )ختلية ةفينظقوية،  تكون المستحةيجب ان 
 شفتط غبتضر معاألضرييت   مكنة لجليبيستحسن تحييضر المستحة  تمتمتً. ةنتشفو( الدهتن يق إلتصتقوكل مت قد يع
 ء.يشلاعض بمتصة وخشنة جعلهت لتنظيفهت و

 بإيبوضريب ةيخضرستنالمستحت  الفي  تصليح الشقوق بيج. 
  نمضركبيال مزجوي ضرةفي العبوة الصغي لمضركباثم ييتف اليه  ،جيدا بوة الكبيضرةفي الع بضركالميخلط  ً ة بواسطسويت

ط كهضربتئي )سضرعة خفيفة خليط حتى الحصول على  لمدة دقيقتين على األقل، (دقيقة/دوضرة 400 - 300: خالا
 (لتفتدي إدختل الكثيضر من الهواء داخل الخليط عتليةضرعة لفتضرة طويلة او بس المتدة عن خلط عتمتنإلب اجي) س.متجتن

 (ضرةضرا)تقصضر المدة عندمت تضرتفع الحفي حضراضرة معتدلة  دقيقة تقضريبت 60 يمكن إستعمتل الخليط خالل مدة . 
  متلسللحصول على سطح  
 ،متلج غيضر مسنن وأ (الحجم وسطةيضرا  متع)ذا  ش لضرو طةبواس FC 200 MEمتبيفلوضر وجه أول من يمد  -

 لي.( قبل مد الوجه التتدضرجة مئوية 23حضراضرة في ستعة ) 20ينشف الوجه األول حوالي ينتظضر ل .متستو  شكل ب
 إتجتهب ضرولال بواسطة ملسه عتديو ،دون سمتكة ،مسننمتلج غيضر بواسطة  FC 200 ME متبيفلوضر من وجه ثتن  يمد  -

 .مبتشضرة ضرولبواسطة الجه الثتني ولاييت مد أ نمك. يتطعتقم
 للحصول على سطح خشن متنع لإلنزالق 
 ،متلج غيضر مسنن وأ (الحجم وسطةيضرا  مت)ذا  شع ضرولبواسطة  FC 200 MEمتبيفلوضر وجه أول من يمد  -

ً  ولألوجه االضرمل نظيف على  شيضر بعد ذلك، .متستو  شكل ب ان د بعالزائد  ثم ينزع الضرمل .وهو مت زال طضريت
 .شفتط غبتضربواسطة وتنظف المستحة  لوجه األولشف اين
 إتجتهب ضرولال بواسطة ملسه عتديو ،دون سمتكة ،مسننمتلج غيضر بواسطة  FC 200 ME متبيفلوضر من وجه ثتن  يمد  -

 .مبتشضرة ضرولبواسطة الجه الثتني . يمكن أييت مد الوتطعتقم
 همد بعد ةستع 42لمطضر لمدة من االطالء  تيةيجب حم. 
 ستعة 48بعد لحضركة مضروضر المضركبت  ستعة، و 24بعد لى األقدام لحضركة سيضر عجتهزا طالء ح اليصب. 
 

 اتمالحظ
 بة.المستحة معضرية لتصتعد الضرطوتكون أال و ،٪4األضريية  ضرطوبة نسبة وزن تتعدى أاليجب  -
 .خالل فتضرتي المد والنشتف ٪75نسبة  جوال ضرطوبة تتعدى أاليجب  -
 .لمصتدضر حضراضرة FC 200 ME فلوضرتبيم ضريض خليطيجب عدم تع -
)من غيضر أن يؤثضر  FC 200 MEمتبيفلوضر  لونقد يتغيضر أو يبه  ، أو لمواد كيميتئية في حتل تعضريه ألشعة الشمس -

 ن.ق  ممكأسضرع وب تيفهتنظيجب  ،لمواد كيميتئية ةليطممستحة التعضرض الفي حتل  (.هأدائذلك على 
 

 .(خشنح طس) وجه/  2م / كغ 53,0 ،(معتن سطح) وجه/  2م / كغ 3,0 :كاإلستهال
 تهت...(خشونت، تهمستميحة )لة المستتححسب أييت ستهالك اإللف يخت
 

 .وحضراضرة معتدلة في مكتن جتف شهضراً  24 :التخزين
 
 نبيهاتت

نتضر  بعيدا عن اي لهب ةيجب إستخدام المتد وويع قفتزا  مطتطية. تلمتدةحتكتك بيستحسن عدم تعضريض الجلد لإل
 ت.لهستعمتهت أو التدخين أثنتء انشتقتسإم دوع

 .(أو مذيب متء) أخضرى متدة ةأيبضر متبيفلو تخفيف وعدم ،لخلطا نسبةحتضرام إل ينبكا المضرمزج كتمل  من المهم
 لمزيد من التفتصيل، الضرجتء مضراجعة المعلومت  التقنية الكتملة.

 .ةالمتد تج عن سوء إستعمتلتإن الشضركة غيضر مسؤولة عن أي يضرضر ن

 


