
الوصف:
دهان ايبوكيس عايل الجودة لتبطني الخزانات، خاٍل من املذيبات، يتكون من مركبني , صمم خصيصاً لتبطني خزانات مياه الرشب.

االستخدام:
يستخدم كدهان لتبطني الخزانات الخرسانية والحديدية ويمتاز بخصائص مقاومة الصدأ ، وهو مناسب للتطبيق يف محطات معالجة املياه.

الخصائص:
 • آمن ومناسب لخزانـات مـياه الشـرب .

 • مقاومة ممتازة للمياه .
 • مقاومة ممتازة للصدم والصدأ.

 • ناعم والمع وسهل التنظيف.
 • حماية طويلة األمد.
 • خاٍل من املذيبات. 

.FDA جميع مكوناته آمنة حسب قائمة الهيئة األمريكية للغذاء والدواء • 
 • ذايت األساس.

 
الشهادات:

. WRC –NSF :اجتاز اختبار جودة مياه الرشب من مخترب • 

.WRAS معتمد وحاصل عىل شهادة الجودة واالختبار من • 

الخصائص الفيزيائية: 
 • املظهـر:                    المع.

 • اللــون:                   أخرض فاتح. 
 ASTM  D2697                                    ٪ الحجم الصلب:              ١٠٠ • 
 ASTM  D562                        اللـزوجـة:                    ١٠٣ وحــدة كـربـــس ( لـلـمــزيــج ) عـنــد ٣٠± ٢° م • 
 ASTM  D1475                      ( للمزيج ) الثقل النوعي:                  ١٫٢١٢ • 

 • سماكة الطبقة الجافة:                          ٣٠٠ مايكرون.
 • معدل االنتشار النظري:                         ٣٫٣٣ م/لرت  عند سماكة الطبقة الجافة ٣٠٠ مايكرون.

 • قيمة ( املواد العضوية املتطايرة )  :          ٠ جرام / لرت .

تجهيز السطح:
التنظيف األويل :

يجب إزالة جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت واألتربة باستخدام منظف مناسب، ويجب إزالة األمالح والشوائب األخرى باستخدام املاء النقي عىل ضغط عاٍل. 
فإن وجدت عيوب تصنيعية كآثار اللحام يتم معالجتها ومن ثم صنفرتها وكذلك صنفرة وتنعيم الزوايا الحادة قبل الرشوع يف عملية القذف الرميل أو املعدين.

السطوح الخرسانية :
- يجب أن يكون السطح ذو صالبة ومتانة عالية.

 NACE) يجب إزالة جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت واألتربة باستخدام البخار أو مواد التنظيف أو الكيماويات . يجعل التنظيف بالقذف الرميل حسب املواصفة -
NO.6 / SSPC-SP 13) السطح خشناً ويزيل الطبقات الهشة من الخرسانة. وهذه العملية تفتح الثقوب واملسامات مما يمنح فعالية أكرث يف االلتصاق.

السطوح الفوالذية الجديدة:
   Sa 2 - NACE No. 3 / SSPC-SP 6  أو املواصفة  Sa 2½ -NACE No.2 / SSPC-SP 10  راجـع الـتنـظيـف األولـي، السطـح يـجـب أن يجهـز حسـب الـمواصفـة

الصيانة :
 NACE) الـمواصـفــة  الرميل حسـب  القذف  استخدام  أو   (SSPC-SP3) املواصفة  وفق  امليكانيكية  بالطرق  السطح  وتنظيف  املترضرة  املناطق  إزالة  األويل، يجب  التنظيف  راجع 

No.2/SSPC-SP10) ½ وهـي أفضـل لالستخـدام، ويمكـن اعتمـاد مواصفـة (NACE No.3/SSPC-SP6) كمواصفـة بديلـة، ويمكـن استخـدام القـذف املـائـي حسـب املـواصـفـة
. (WJ-2 (NACE No. 5/SSPC-SP12)

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٪

إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ١ / ٣
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إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ٢ / ٣

معلومات التطبيق:
نسبة املزج:               األساس                    املصلب       (بالحجم)

٢٫٤٧           :            ١٫٠                               
فرتة صالحية املزيج:  ٣٠ دقيقة عند درجة حرارة ٢٥ °م.

زمن الحث: اليوجد.
 • يجب تقليب األساس واملصلب بإستخدام آلة الخلط ، ومزجهما بالنسبـة  الصحيحـة وبشكل جيد حىت يصبح املزيج متجانسا .

 • يجب استخدام املزيج خالل فرتة الصالحية املحددة.

نظام الطالء:
 • األساس : ذايت األساس.

 • الطبقات النهائية : ال يحتاج . 

طريقة التطبيق والتخفيف:
املخفف:  ال يحتاج .

   طريقة التطبيق                 الرش الالهوايئ                الرش الهوايئ        الفرشاة الرول**
 نسبة التخفيف (بالحجم)*                   (٠)٪                   غري متوفر                   (٠) ٪

      فتحة الفوهة                       ٠٫٠١٥-٠٫٠٢١ بوصة             غري متوفر             غري متوفر     
 الضغط عند الفوهة                     ١٥ ميجاباسكال 

(٢١٠٠ psi)         غري متوفر               غري متوفر                                  
        زاوية الرش                           ٤٠ °– ٨٠ °                 غري متوفر                غري متوفر       

*تعتمد عىل الظروف الجوية عند التطبيق.
**ينصح به لدهان الزوايا والخطوط أو املساحات الصغرية.

سماكة الطبقة ومعدل االنتشار:
الحد األعىل              املوىص به                                                             الحد األدىن              

                                      مايكرون             مل           مايكرون         مل             مايكرون         مل
     سماكة الطبقة 

١٠٠                ٤                ٤٠٠              ١٦      ٣٠٠              ١٢                  (DFT) الجافة      
     سماكة الطبقة

١٠٠                ٤                ٤٠٠              ١٦      ٣٠٠              ١٢                 (WFT) الرطبة      
                             م / لرت     قدم/ جالون    م / لرت     قدم/ جالون      م / لرت       قدم/ جالون

  معدل االنتشارالنظري           ١٠                 ٤٠١            ٢٫٥               ١٠٠    ٣٫٣٣             ١٣٣٫٦  

زمن الجفاف وإعادة الطالء:
أزمنة الجفاف تعتمد بشكل مبارش عىل الهواء يف املحيط، ودرجة الحرارة، وسماكة الطبقة و عدد الطبقات و بذلك ستتأثر أزمنة الجفاف طردياً مع هذه العوامل.

    درجة حرارة السطح :     ٢٥ °م / ٧٧°ف 
    الرطوبة النسبية املحيطة:   ٥٠ ٪ 

    الجفاف السطحي:                                ثالث ساعات.
    الجفاف التام :                                    خمس ساعات ونصف.

    فرتة إعادة الطالء:                                 الحد األدىن:     ٦ ساعات.
    فرتة إعادة الطالء :                                الحد األعىل*:    -------

   فرتة الجفاف لتعبئة الخزان باملياه:             ٧ أيام عند درجة حرارة ٢٥ °م / ٧٧°ف
    

مالحظة : جميـع النتائـج السـابقـة املوضـحـة يف الجـدول مبنيـة علـى قياسـات رشيحـة مطبقـة قياسيـة السماكـة و جيـدة التهويـة ولنظام دهان طبقة واحدة.
*   يجـب أن يكـون السطـح جافـاً ونظيفـاً وخاليـاً مـن امللوثـات من أجـل التطبيـق ، والزمـن األنسـب لطـالء هذا املنتج قبل التصلب التام للطبقة املبدئيـة، ويف حـال تصلبـت 

الطبقـة املبدئيـة ينصـح بتخشينها بشكل طفيف.
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إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ٣ / ٣

تنويه:
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.
ال توجد لدينا املقدرة عىل التحّكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل اليت تؤثر عىل استخدام أو تطبيق املنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو  ضمين من خالل هذه املستندات. نحن 

نضمن منتجاتنا بما يتماىش مع جودة الجزيرة, وال نتحمل أي مسؤولية عن األداء والتغطية أو اإلصابات الناجمة عن استخدامها. املسؤولية ، إن وجدت، تقترص عىل استبدال املنتجات.

التعبئة:
 • التعبئة:                                  أساس         :   مصلب

 • جالون                                   ٣٫٤٦ لرت         :     ١٫٤ لرت  

التخزين وفترة الصالحية:
 • فرتة الصالحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.

 • التخزين : ضمن عبوة محكمة اإلغالق ويف مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح املحلية.

إرشادات االستعمال والسالمة: 
 • 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 والنـارملزيـد مـن  املعلومـات عـن LEL  و TLV املرجو قـراءة  

 . MSDS " 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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