
 

 

   )مركبين(  فليكس بولي

صمم ليعمل كطبقة  اتطالء بوليوريثان من مركبين وخالي من المذيب هوبولي فليكس )مركبين (     وصف المنتج:  

اساس علي االسطح الخرسانية واالسمنتية. المنتج مصمم لالستخدام علي االسطح الخرسانية التي 

المنتج يعطي طبقة سريعة الجفاف وغير أيام( .  7تحتوي رطوبة )بشرط ان يكون عمرها علي االقل 

 من المذيب )أي ان نسبة المواد العضوية المتطايرة معدومة( سامة اضافة الي كونه خالي 

يمكن استخدام المنتج كطبقة اساس علي االسطح المعدنية واسطح الحديد المجلفن وفوق    :أوجه االستخدام  
 االلمنيوم وفوق الرخام.

 .يمكن استخدام المنتج كطبقة اساس علي االسطح االسمنتية المليسة او المدهونة 
  استخدام المنتج كطبقة اساس علي االسطح الخشبية.يمكن 
 .يمكن استخدام المنتج ضمن مناطق العمل التي ال تتوفر فيها ظروف التهوية الجيدة 
 .يمكن استخدامه كطبقة اساس فوق مواد العزل االسفلتية ومواد العزل البيتومين 
  (بولوريثانية يمكن استخدامه كطبقة اساس ضمن انظمة الدهان االكريليكية )الغير 

 
  .المنتج ذو التصاق مثالي علي كافة انواع االسطح تقريبا 

 .المنتج خالي من المذيب 
 .يمكن استخدامه داخليا وخارجيا 
 .المنتج يجف بشكل طبيعي علي االسطح الرطبة وضمن درجات حرارة منحفضة 
 .المنتج يتمتع بخواص طاردة للماء 
 مثل رمل  يعمل المنتج كمادة ربط قوية عندما يتم تدعيمه بمواد معدنية علي سطحه(

 .السيليكا(
 .يمكن استخدامه كمادة لصق لمادة الجوتاكستايل 
 

الحية المنتج / ص  

 وظروف التخزين:

 شهرا من تاريخ االنتاج  18الحية المنتج ص

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

 
 )عل شكل طقم ضمن عبوة معدنية(  علي شكل طقم كغ 15عبوة بالمنتج متوفرة  العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  الخواص الفيزيائية للمنتج 
 شفاف اللون: 

 المع :المظهر)اللمعة( 

نسبة المواد الصلبة  

 بالحجم:

100 %  
 

 (  طبقة جافة ميكرون  100ليتر )بسماكة  /²م 10 معدل الفرد النظري: 

 ميكرون  100-80 السماكة المطلوبة : 

  كغ / ليتر. 0.5 ± 1.02 الكثافة النوعية : 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20) ساعات   3 – 2 الجفاف لللمس: 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20ساعة ) 6 - 4 الجفاف الكامل: 

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

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

  تفاصيل التطبيق: 

 مقدار وزني او حجمي  2: المركب الثاني  مقدار وزني او حجمي 3المركب االول  نسبة الخلط: 

 لمعدنيالمالج ا –الفرشاة او الرول / الرش الالهوائي  وسيلة التطبيق: 

 تخفيفه.المنتج جاهز لالستخدام ويجب عدم  المخفف:  

وجاًفا وخاليًا من األتربة يجب أن يكون السطح مستقًرا وثابتًا االسطح الخرسانية واالسمنتية :  :تحضير السطح 
كما يوصي  الشحوم والزيت.كما يجب ان يكون خاليا من  غير ملتصقوالطالء القديم ال الوساخوا

كما يجب معالجة المشاكل والتشققات الموجودة بتطبيق أساس مناسب علي السطح قبل تطبيق المنتج 
 حشو مناسبة.ضمن السطح باستخدام مادة 

 
 ال يوجد التأسيس: 

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

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

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

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

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

 االيبوكسي حيث انها تتطبشر تحت اشعة الشمس المباشرة.
 

 


