
 

 

 SL 300هايبر ايبوكسي 

طالء ايبوكسي ثالثي التركيب ذاتي التسوية وخالي من المذيبات مصمم و ه SL 300هايبر ايبوكسي  وصف المنتج:  

لالستخدام كطالء ارضيات علي كافة انواع االرضيات الصناعية وارضيات الورش والمستودعات. 

المنتج يعطي طبقة عالية االداء  ذاتي التسوية وذاتية التنعيم وسهلة للتطبيق حيث تكون النتيجة 

طبقة قوية وصلبة عديمة النفاذية للماء صممت خصيصا لحماية االرضيات الخرسانية التي تتعرض 

القبية هتراء ميكيانيكي وكيميائي عالي. المنتج يعطي طبقة مقاومة لالهتراء الميكانيكي ضمن اإل

رضيات المصانع اضافة الي امكانية استخدامه في مواقف السيارات واالرصفة والمستودعات وأ

 الخرسانية هذا اضافة الي كون هذه الطبقة ذات مقاومة فائقة للمواد الكيميائية واالمالح.

مستويات مختلفة من تم تصميم المنتج خصيًصا لمجموعة واسعة من االستخدامات الشاقة ، مع  أوجه االستخدام:    
 :مثل التعرض الميكانيكي والكيميائي

 مواقف السيارات الداخلية.• 
 ر.وطوابق الجس• 
 .االرصفة الخرسانية • 
 األرضيات الصناعية.• 
 .واالصالح إنتاج السيارات وورش العملمصانع • 
 أرضيات صناعة األغذية والمشروبات.• 
 المستودعات ومرافق التخزين.• 
 ومناطق الصيانة.محطات الخدمة • 
 المستشفيات والمختبرات والمصانع الطبية والمصانع الكيماوية.• 
 محطات معالجة المعادن.• 
 صناعة االالت والمكنات الصناعية.مجاالت • 

 
ضمن أنظمة االرضيات  –الرخام  –اسطح السيراميك  –االسطح االسمنتية  –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 من رمل السيليكا 10+ كغ )عل شكل طقم ضمن عبوة معدنية(  20عبوة المنتج متوفرة ب العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
 

  الفيزيائية للمنتجالخواص  
 وفق كتالوج الرال  اللون: 

 شديد اللمعان :المظهر)اللمعة( 

نسبة المواد الصلبة  

 بالحجم:

100 %  
 

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

 ملم  7 – 1 السماكة المطلوبة : 

 فاهرنهايت ° 266سيليزية /  ° 130 نقطة الوميض: 



 

 

نسبة المواد  

 العضوية المتطايرة:

 غرام / ليتر 10

 / ليتر. كغ 6 ,1 الكثافة النوعية : 

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

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20)ساعات  4 - 2 الجفاف لللمس: 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20) ساعة  10 – 8 الجفاف الكامل: 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20ساعات ) 24 زمن اعادة الطالء: 

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

  تفاصيل التطبيق: 

 % رمل سيليكا 50ويضاف  ()وفقا للوزن 1: المركب الثاني   4المركب االول  نسبة الخلط: 

 عيار سماكةمالج  –المالج المعدني المسنن  وسيلة التطبيق: 

 تخفيفه.المنتج جاهز لالستخدام ويجب عدم  المخفف:  

زمن االستخدام بعد  

 الخلط:

  درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20) دقيقة 60تقريبا 

خصصة يجب ازالة الزيوت والشحوم من سطح الخرسانة باستخدام المواد الم:  االسطح الخرسانية :تحضير السطح 
يز ثم يتم تجهي اثر لهذه المواد الدهنية علي سطح الخرسانة.لهذا الهدف لضمان عدم وجود أ

ن ية المتاحة كاستخدام االت الحف التي تستخدم احجار ماسية او ماالرضيات عبر الوسائل الفيزيائ
يتم تطبيق طبقة من منتج تربة الناتجة من خالل الشفط الكهربائي. زالة األخالل العصف بالرمل مع إ

 . SFهايبرفليكس ايبوكسي سيلر 

زجاجية الموجودة علي سطح السيراميك بواسطة احجار ماسية يجب ازالة الطبقة ال: فوق السيراميك
مع التاكد من ازالة االتربة والغبار الناتجة عن هذه العملية بواسطة الشفط الهوائي . كما يجب التاكد 

 من خلو السطح من الزيوت والشحوم وكل ما من شأنه ان يعيق التصاق الدهان.
الزيوت باستخدام المواد المخصصة لذلك ثم يجب و: يجب ازالة الشحوم فوق االسطح المعدنية

ونظيف لتطبيق االيبوكسي عليه. ثم يجب تأسيس  الي سطح متماسكعصف بالرمل للوصول استخدام ال
 السطح بواسطة اساس ايبوكسي مقاوم للصدأ قبل تطبيق المنتج.

 
 Bجزء في الطالء. صب ال تاي ترسباائق للتأكد من عدم وجود لمدة ثالث دق Aالجزء يجب خلط  خلط المنتج: 

دقائق بواسطة خالط كهربائي مع سرعة دوران منخفضة  3-2لمدة  خليط، امزج ال Aعلى الجزء 

ً أثناء الخلط. يجب خلط اإل 300)> بوكسي جيًدا يدورة في الدقيقة(. أضف رمل السيليكا تدريجيا

لمدة دقيقة واحدة قبل  يطيجب اراحة الخلالتفاعل الكيميائي المناسب. بعد الخلط ،  حدوث لضمان
 التطبيق.

 
  SFلالسطح الخرسانية الجافة : يستخدم منتج هايبرفليكس ايبوكسي سيلر  :التأسيس 

  SF-MTلالسطح الخرسانية الرطبة: يستخدم منتج هايبرفليكس ايبوكسي سيلر 

 لالسطح المعدنية: يستخدم اساس ايبوكسي مقاوم للصدأ
 
 



 

 

االرضيات المانعة  

 لالنزالق:

 تزال رطبة. على الطبقة األولى بينما ال رمل سيليكا ناعم ثرلالنزالق ، يجب ن انعةبالنسبة لألسطح الم
من السطح الرمال الغير ملتصقة يجب تنظيف  ثمساعة على األقل  24لمدة  لجفاف يُسمح للسطح با

طبقة . يجب توخي الحذر لضمان تحقيق SFايبوكسي توبكوت من طبقة هايبرفليكس طبقة ثم ضع 

 .تغطي رمل السيليكا وتعطي الطبقة الخشنة المانعة لالنالق متجانسة
 

يجب أن يتم التطبيق في منطقة جيدة التهوية بعيدا عن أي مصدر للحرارة. ارتداء معدات واقية  االمن والسالمة : 
. في حالة مالمسة االبخرة والمذيبات التي قد تتواجد في المكانوالعينين وتجنب التنفس من  لليدين

لجلد ، فينبغي إزالتها فوًرا قبل تصلبها ، ثم غسلها جيًدا بالصابون والماء. في حالة استنشاق الدهان ل
ين ، تغسل بخار كثيف ، ضع الشخص المصاب في منطقة في الهواء الطلق. في حالة مالمسة العين

جيدا بالماء النظيف. إذا ابتلعت ، ال تحفز القيء. في جميع الحاالت ، التماس العناية الطبية. في حالة 
بإحكام عندما  لعبواتنشوب حريق ، استخدم رغوة ثاني أكسيد الكربون إلطفاء الحريق. قم بإغالق ا

 لص منها بعناية.ال تكون قيد االستعمال ، وقم بتخزينها بعيًدا عن الحرارة والتخ
 

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

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

 العمل.
 24االسطح المطلية حديثا للمنتج يجب عدم تعريضها للماء ضمن فترة زمنية مقدارها  -

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

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

 بوكسي حيث انها تتطبشر تحت اشعة الشمس المباشرة.االي
 

 


