
 

 

 هايبر ايبوكسي شفاف

خالي من المذيبات ويتالف من مركبين. طالء ايبوكسي شديد الشفافية هو ( هايبر ايبوكسي شفاف وصف المنتج:  

حيث يصنف المنتج ضمن المنتجات ذات المقاومة العالية للخدوش والمواد الكيميائية وكافة المنظفات 

 المنزلية.

 يستخدم المنتج كطالء شفاف ضمن انظمة طالء االرضيات ثالثية االبعاد.   أوجه االستخدام:    
 مكن استخدامه في حماية االرضيات الخرسانية.ي 
 كطبقة حماية شفافة فوق االرضيات الرخامية. يمكن استخدامه 
 .يمكن استخدامه كطبقة شفافة فوق السيراميك فوق االرضيات السيراميك 
 عبر خلطة بالملونات  واالرضيات الصدفية يمكن استخدام المنتج في ارضيات الميتاليك

 .المخصصة لهذا الهدف
  يمكن استخدام المنتج في اعمال الحرف اليدوية وصناعة االكسسوارات المصنعة من

 االيبوكسي.
 .يمكن استخدامه كطبقة حماية لحماية اللوحات الفنية 

 
 

أنظمة االرضيات ضمن  –الرخام  –اسطح السيراميك  –االسمنتية االسطح  –االسطح الخرسانية  االسطح التي يمكن طالؤه به:
 ثالثية االبعاد

 
صالحية المنتج /    

 وظروف التخزين:

 شهرا من تاريخ االنتاج  24صالحية المنتج 

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

 
 كغ )عل شكل طقم ضمن عبوة معدنية(  16عبوة المنتج متوفرة ب العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
 

  الفيزيائية للمنتجالخواص  
 شفاف اللون: 

 شديد اللمعان :المظهر)اللمعة( 

نسبة المواد الصلبة  

 بالحجم:

100 %  
 

 ميكرون" طبقة شفافة (  1000ملم " 1ليتر )بسماكة  /²م 1 معدل الفرد النظري: 

 ملم  1.5 – 1 السماكة المطلوبة : 

 فاهرنهايت ° 266سيليزية /  ° 130 نقطة الوميض: 

نسبة المواد  

 العضوية المتطايرة:

 غرام / ليتر 10

 كغ / ليتر.  0.01± 1.05 الكثافة النوعية : 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20) ةساع  1تقريبا  :جفاف السطح 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20)ثالث ساعات  الجفاف لللمس: 



 

 

 درجة فهرنهايت( 68مئوية /  درجة 20اعة )س 6 الجفاف الكامل: 

 الفرشاة او الرول او بواسطة الرش اللهوائي او باستخدام مضخات يدوية منخفضة الضغط. وسيلة التطبيق: 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20ساعات ) 8 زمن اعادة الطالء: 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20ايام  ) 7 التصلب الكامل 

  تفاصيل التطبيق: 

 )وفقا للوزن او الحجم ( 60 : المركب الثاني  100كب االول المر نسبة الخلط: 

 االيبوكسي المسننة.مساحة  –المعدني المسنن المالج  –الفرشاة او الرول / الرش الالهوائي  وسيلة التطبيق: 

 تخفيفه.المنتج جاهز لالستخدام ويجب عدم  المخفف:  

زمن االستخدام بعد  

 الخلط:

  درجة فهرنهايت( 68مئوية /  درجة 20)تقريبا ساعتين 

يجب التأكد من استخدام خامة طباعة مناسبة اللتصاق االيبوكسي عليها , :  لالرضيات ثالثية االبعاد :تحضير السطح 
ح الصورة باستخدام قطعة قماش رطبة بماء دافيء مع مراعاة استخدام قطع قماش تنظيف سط ويجب

كغ للمتر المربع للحصول  1متر مربع. ويجب تطبيق  5ر قطعة القماش بعد كل قطنية ويجب تغيي

 ملم. 1علي سماكة 

: يجب تطبيق طبقة االيبوكسي الشفاف فوق ارضيات يات الميتاليك واالرضيات الصدفيةارضفوق 
أيام ( وفي  7الميتاليك ضمن الفترة الزمنية التي يكون الطالء فيها في مرحلة التصلب )اي قبل مرور 

 . 220بواسطة ورق صنفرة قياس  حال تخطي هذه المدة يجب اجارء عملية حف) صنفرة ( للسطح

يجب التأكد من ازالة لمعة الجلي ان وجدت عبر تجهيز السطح عبر الوسائل  فوق ارضيات الرخام:
الميكانيكية والكيميائية المتاحة قبل تطبيق المنتج ثم يجب تطبيق طبقة رقيقة من المنتج بواسطة 

 لم فوق الرخام.م 1ساعة يمكن تطبيق طبقة سماكة  24الرول ثم بعد مرور 

واالتربة واالوساخ كما يجب : يجب تنظيف االرضية من االجزاء الضعيفة فوق االسطح الخرسانية 
رضية الازالة كافة اثار الزيوت والشحوم وكل ما من شانه أن يعيق التصاق المادة. يجب تجهيز ا

كالعصف بالرمل او الحف باحجار ماسية ( او عبر المعالجة  المتاحة بعبر الوسائل الميكانيكية
جب تأسيس االرضية باستخدام اساس ايبوكسي هايبر فليكس الذي يحتوي تخدام االحماض.ثم يسبا

  مذيب.
 

المالئة لمواد ثم يتم خلطهما مع ايجب خلط المركبين االول والثاني حتي الحصول علي منتج متجانس  خلط المنتج: 
م الخلط بنفس طريقة خلط االسمنت المرفقة للحصول علي خلطة )جبلة ( متجانسة اللون ويفضل ان يت

يدويا وللكميات الكبيرة يمكن استخدام خالط كهربائي لهذا الغرض.ويجب ان تتم عملية الخلط ضمن 
طة فيجب استخدامها ملم وبالنسبة للكمية المخلو 5عبوة بالستيكية حيث يتم خلط كمية تكفي لسماكة 

دقيقة بعد انتهاء الخلط ويجب تفادي اي تماس مباشر مع الماء ضمن الفترة االولي للتطبيق  30ضمن 

 ويجب تفادي انسكاب اي ماء علي سطح المالط حتي الجفاف الكامل للمنتج.
 

 ال يستخدم تحته اي أساس. :التأسيس 
 

ثم يتم سكب المصلب يجب خلط كل مركب من المركبين علي حدا قبل خلطهما مع بعضهما البعض  الخلط: 
دقائق ثم يتم نقل الخليط الي عبوة اخري ويستمر  3 -2علي الشفاف مع التحريك ببطء لمدة بين 

 التحريك مدة دقيقة.
 
 
 



 

 

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

 
 من خواص االيبوكسي انه يتطبشر ويصفر عند تعرضه الشعة الشمس المباشرة مالحظة: 

ذلك كافة المعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة هي تستند الي اختبارات مخبرية وبناء علي  - مالحظات مهمة: 
 فان النتائج قد تختلف علي ارض الواقع تبعا لظروف وطبيعة االجواء المحيطة بمكان العمل.

 24االسطح المطلية حديثا للمنتج يجب عدم تعريضها لالمطار ضمن فترة زمنية مقدارها  -

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

 مئوية.
المنتج ال يستخدم طبقة نهائية في المساحات الخارجية نظرا لطبيعة وخواص مواد  -

 االيبوكسي حيث انها تتطبشر تحت اشعة الشمس المباشرة.
 

 


