
 

 

 Xهايبر كاربون  

عبارة عن ريزين ايبوكسي عالي االداء ومتعدد االستخدام يستخدم في اعمال هو  Xهايبر كاربون   وصف المنتج:  

حيث ان    اتدعيم والتصفيح باستخدام االلياف الكربونية او الياف الفايبر جالس او الياف االراميد.

" كما انه يصلح Wet Carbon Fiberالمنتج يصلح لالستخدام بالطريقة الالمعة او ما يسمي "  

اللزوجة المتوسطة للمنتج تعطيع خاصية التغلغل المثالي ضمن     العمال التصفيح باستخدام الفايكيوم.

 وكسي االخري.مما يقلقل من تشكل الفقاقيع مقارنة مع غيرة من مواد االيبااللياف المستخدمة  

يستخدم المنتج في اعمال التدعيم علي اختالف انواعها وذلك بالترافق مع االلياف الكربونية والياف  أوجه االستخدام:    
عالية  مقاومة  ذات  طبقة  الكامل  التصلب  بعد  المنتج  يعطي  حيث  الفايبر جالس  الياف  او  االراميد 

عالية تسمح بتطبيقه كما ان المنتج يتمتع بشفافية لالنحناء مما يجعله مثاليا لتدعيم القطع االنشائية 
 علي االسطح الغير مدهونة. 

 سهل التطبيق وال يحتاج إلى برايمر. • خواص المنتج:  
 نسالخ من السطح. قوة عالية ضد الصدمات واال •
 قوة ميكانيكية ممتازة.  •
 قوة التصاق ممتازة علي االسطح االسمنتية والحجرية والخشبية.  •
 مقاومة عالية للتآكل والصدمات. •
 المنتج عديم التقلص اثناء الجفاف. •
 يقلل التشققات الشعرية ضمن السطح. •
 زيادة قدرة الحمل للسطح المطلي به.  •
 زيادة قدرة تحمل الضغط والكسر للسطح المطلي به. •
 يزيد من قساوة السطح المطلي به.  •

 
صالحية المنتج /     

 وظروف التخزين: 

 شهرا من تاريخ االنتاج  24صالحية المنتج 

التخزين في مكان جاف وجيد   المتبعة ويجب ان يتم  البلد  المنتج وفق قوانين  يجب ان يتم تخزين 
 التهوية وبعيدا عن أي مصدر للحرارة او عن أشعة الشمس المباشرة. 

 
 معدنية( ضمن عبوات كغ علي شكل طقم من دهان ومصلب ) 15المنتج متوفرة بالعبوات  العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
 

  الخواص الفيزيائية للمنتج 
 شفاف اللون:  

نسبة المواد الصلبة  

 بالحجم: 

98 ± 2  % 

 كغ / ليتر. 1.1 –  1.05 : الكثافة النوعية 

   ²نيوتن / مم 49 :  قوة الشد 

 ²نيوتن / مم 140 :  قوة الضغط 

   ²نيوتن / مم 70 : قوة االلتواء 

 )فشل ملموس(  ²نيوتن / مم 3< : التصاق  

 E-modulus : 16000 ²نيوتن / مم 



 

 

 Shear 

strength : 

 ²نيوتن /مم 26

 ساعة  24 : زمن التصلب  

درجة حرارة التحول   

 : الزجاجي 

 درجة مئوية   8<

 معلومات خاصة بالتنفيذ  
 )وفق  للوزن (  B   :6المركب    A  :15المركب  نسبة الخلط:  

 المنتج ال يخفف نهائيا   التخفيف:  

توجيهات خلط   

 :المنتج

في هذه   المذكورة  المعيارية  الخلط  المركبين وفق نسب  تتم يجب خلط  ان  الفنية ويجب  المواصفة 
عملية الخلط مع االخذ باالعتبار تفادي احتباس فقاقيع هوائية اثناء الخلط مع التاكد من خلط كافة 

 المواد الموجود في قعر العبوة وعلي جوانبها بشكل جيد مع المصلب.
دقائق حتي الوصول الي   4-3بين  يجب خلط المركبين بواسطة خالط كهربائي متوسط السرعة لمدة   خلط المنتج:  

 خليط متجانس ويجب استخدام المنتج فورا بعد الخلط. 
 

للحصول علي المعلومات الخاصة باألمن والسالمة وظروف التخزين وكيفية التخلص من مخلفات  االمن والسالمة :  
 الخاصة بالمنتج .المادة يجب علي المستخدم الرجوع الي اخر اصدار لورقة األمن والسالمة  

 
كافة المعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة هي تستند الي اختبارات مخبرية وبناء علي ذلك   - مالحظات مهمة: 

 فان النتائج قد تختلف علي ارض الواقع تبعا لظروف وطبيعة االجواء المحيطة بمكان العمل. 
 24لالمطار ضمن فترة زمنية مقدارها  االسطح المطلية حديثا للمنتج يجب عدم تعريضها   -

 ساعة من زمن التطبيق. 
درجات   5يجب عدم تطبيق المنتج ضمن جو ماطر او ضبابي او ضمن درجة حرارة اقل من   -

 مئوية. 
 

 

 


