
الوصف:
أساس ايبوكيس، عايل الجودة، يمتزج باملاء، مكون من مركبني، لألسطح الخرسانية الرطبة والجديدة، يتميز بقدرة تغلغل يف مسامات سطح الخرسانة.

االستخدام:
يستخـدم يف التطبيقات الداخلية والخارجية كأسـاس لدهانات االيبوكيس املائية. 

الخصائص:
 • قدرة تغلغل ممتازة لألسطح.

 • قابلية للتطبيق عىل االسطح الرطبة والجديدة.
 • قابلية االمتزاج باملاء.

 • يسمح بنفوذ بخار املاء.
 • متوافق مع متطلبات املواد العضوية املتطايرة.

 • مقاومة ممتازة لطيف واسع من املواد الكيميائية.
 • ربط ممتاز بني الخرسانة والطبقات التالية.

الشهادات:
اجتاز اختبار نفاذية بخار املاء يف مختربات ويميب / دبي.

الخصائص الفيزيائية:   
 • املظهـر:                       المع.

 • اللــون:                                 شفاف.
.ASTM  D2697         ،٪ الحجم الصلب:                    ٤٠ • 
.ASTM  D562   ،( للمزيج ) ٥٧ وحدة كربس B٦٢ وحدة كربس  للمركب،  Aاللـزوجـة:                         ٦٠ وحدة كربس  للمركب • 

.ASTM  D1475     ،( للمزيج )  ١٫٤٠ A١٫٠٣ للمركب ، Aالثقل النوعي:                     ١٫١٠ للمركب • 
 • سماكة الطبقـةالجافة :              (٥٠-٧٥) مــايكــرون.

 • معدل االنتشار النظري:               ٥٫٣-٨ م٢/لتـر ( ٢١٢٫٥-٣٢١ قـدم٢/جالـون أمـريكـي)
                (لتجنب الهدر ، يجب التأكـد–عند الرشاء- من كميـة الدهـان املناسبة للسطـوح املراد طالؤهـا).

تجهيز السطح:
 • جميع األسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إىل فرتة زمنية ال تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل التطبيق.

 • يجب أن يكون السطح الخرساين صلباً، ومقدار قوة االنضغاط ال يقل عن ٣٠ نيوتن/مم٢، وقوة الشد ١٫٥ نيوتن/مم٢.
 • يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً وخالياً من األتربة والغبار والشحوم والزيوت واألمالح والعفن ويجب ازالة بقايا الدهان القديم  وامللوثات األخرى.

 • يجب تجهيز السطح بواسطة حبيبات القذف الخفيفة أو جلخ السطح للوصول إىل درجة نعومة حسب املواصفة CSP٢-٣ وفق تصنيف معهد اصالح الخرسانة العاملي رقم: 
.or NACE٦ SSPC-SP١٣/٣١٠٫٢ ICRI.No

 • يتم تنظيف السطح من الغبار بواسطة ماكينة شفط األتربة.
 • معالجة التشققات و الحفر الصغرية بمادة مالئة مناسبة مثل " جاز إيبوكيس كراك فيلر ESP " قبل البدء يف التطبيق.

المزج:
املصلب  • نسبة املزج:           األساس 

 • بالحجم:                ٢٫٥     :        ١

طريقة التطبيق و التخفيف:
 • املخفف: ال يوجد.

 • يجب أن يتم تحريك كل مركب عىل حدى قبل الخلط. 
 • يتم إفراغ املحتوى الكامل من املصلب يف وعاء األساس ثم الخلط جيداً باستخدام خالط ميكانييك برسعة متوسطة.

 • يتم التطبق بواسطة فرشاة أو مسدس رش بضغط منخفض. 
 • إذا امتص السطح الطبقة االوىل برسعة يتم تطبيق طبقة ثانية بعد ٤ ساعات.

 • السماح المتصاص الدهان من ٥ إىل ١٠ دقائق. من ثم يتم توزيع السماكة الزائدة  باستخدام ممسحة مسطحة.
 • يعتمد معدل االنتشار بشكل كبري عىل خشونة السطح واملسامية.

 • يجب تطبيق أكرث من طبقتني لتحقيق سماكة ٠٫٥-١٫٥ مم.

إصدار : ٢٠١٩صفحة : ١ / ٣
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إصدار : ٢٠١٩صفحة : ٢ / ٣

أدولت التطبيق:
 • الرول: النوع املقرتح: الرول ذو الشعر القصري (٨/٣ انش) .

 • الفرشاة: النوع املقرتح: النايلون القايس، ويستخدم للمناطق الضيقة.
 • املمسحة : مناسبة ملنح طبقة دهان مستوية.
 • املسطرين: يمكن استخدام املسطرين املسنن.

 • الرول املسنن: يستخدم لتجنب فقاعات الهواء بعد تسوية طبقةالدهان.

ظروف التطبيق:
 • درجة الحرارة أثناء التطبيق يجب أن تكون أكرث من ٥°م :

 • درجة حرارة السطح يجب أن تكون أكرث من  درجة الندى بـ ٣°م.
 • الرطوبة النسبية املحيطة: الحد األقىص : ٨٥٪.
 • محتوى رطوبة السطح الخرساين ال يتجاوز ٤٪. 

إرشادات التطبيق:
 • عدم الطالء فوق السطوح  الرطبة حىت جفافها جفافاً تاماً.

 • درجة قلوية السطح ال تتجاوز [٩] .
.ESP يتم معالجة التشققات والحفر باستخدام: جاز ايبوكيس كراك فيلر • 

 • يجب اصالح العيوب الخرسانية قبل التطبيق.
 • يتم تسوية السطوح الخشنة والغري منتظمة باستخدام "الجزيرة ايبومورتار NB" ( وذلك حسب عدم انتظامية السطح).

 • يتم معالجة وملء فواصل التمدد باستخدام منتج "جاز ثيوكسيل".
 • يجب حماية طبقة الدهان اليت لم تجف بعد من املياه ملدة ٢٤ ساعة عىل األقل.

نظام الطالء:
 • األساس: الجزيرة فلور كوت WB برايمر.

. ٣٠٠ WB  الطبقة النهائية: الجزيرة فلور كوت • 
 • يف التطبيقات الخارجية: يجب طالء  «الجزيرة فوريثان SB» كطبقة نهائية.

زمن الجفاف:
 • وقت دخول الخدمة:               ٢٤ ساعة.
 • الجفاف التام:                        ٢١   يوم.

نتائج أزمنة الجفاف سماكة طبقة الدهان وظروف التهوية ونظام الطالء.

التعبئة :
 • يعبأ يف:               الدهــان    املصلب
 • برميل ٢٥ كجم :             ١٢٫٥ لرت .    ٥  لرت.

التخـزين وفترة الصالحية:
 • فرتة الصالحية : ١٢ أشهر  عند درجة حرارة ٢٥°م.

 • التخزين : ضمن عبوة محكمة اإلغالق ويف مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح املحلية
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تنوية:
وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النرش، وهي قابلة للتغيري دون إشعار مسبق. يجب عىل املستخدم االتصال برشكة دهانات الجزيرة للتحقق 
من أي تعديالت قبل تحديد أو طلب املنتج. املعلومات املقدمة من خالل هذه املستندات ال تعترب شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات املوجودة بهذه املستندات 

أو من دون موافقة قسم الدعم الفين لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل املسؤولية املرتتبة عىل ذلك.

إصدار : ٢٠١٩صفحة : ٣ / ٣

إرشادات السالمة: 
 • التنظيف:                استخدم " الجزيرة ثيرن  ٥٠٥" لتنظيف األدوات ويف حال وجود البقع يف مكان التطبيق.                     

 • الصحة والسالمة:     الرجــاء قراءة واتبـاع تعليمـات الصحـة والسالمـة املوجودة عىل العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية املوجودة يف مسودة بيانات املواد اآلمنة 
MSDS  لهذا املنتج يف أثناء تطبيق الدهان.     

                                ويجب تجنب مالمسته للعني والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته. 
   عند التطبيق باستخدام الرش يجب أن يرتدي الفين مالبس واقية وقفازات ، كما يوىص باستخدام واٍق للعيــن والجلــد وكمامـات واقيـة مـن استنشاق

األبخرة والرذاذ، ويجب حفظه بعيداً عن متناول األطفال.   
 • التهوية:                  عند استخـدام الدهـان فـي األماكـن املغلقـة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء يف أثناء التطبيق وخالل فتـرة جفـاف الدهـان. كمـا يجـب                                 

                 استخـدام كمامات واقية يف أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيني. 
 • تحذير:                    يحتوي هذا املنتج عىل مواد قابلة لالشتعـال، وكذلك  يجـب حفظه بعيداً عن أي مصادر للرشر والنـار. ملزيـد مـن  املعلومـات عـن LEL  و TLV املرجو

 . MSDS " قـراءة "مسـودة بيانـات املـواد اآلمنة    
             

سالمة البيئة :             من أجل سالمة البيئة، يرجى عدم رمـي بقايـا الدهان والعبوات الفائضة واستغاللها ألي جهة تحتاج إليها لغرض االستخدام أو إعادة التدوير.   
 مالحظة :                   النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقـاً للوائـح املحليـة املحـددة يف قانونـي مراقبـة التلـوث وحماية البيئة. 
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