
الوصف:
دهان ايبوكيس عايل الجودة لألرضيات خاٍل من املذيبات ويتكون من مركبني, يعتمد يف تصنيعه عىل راتنجات االيبوكيس بويل أمني، ذايت التسوية والنعومة. صمم خصيصاً 

ليعزز من عمق الصورة املختارة باإلضافة إىل الشفافية االستثنائية واللمعة العالية، مما يضفي املظهر الديكوري الجذاب. 

االستخدام:
يستخدم يف التطبيقات الداخلية كدهان طبقة نهائية فوق اللوحات ثالثية األبعاد وامللصقات الفنية و التصميمات الديكورية عىل األرضيات الخرسانية يف القصور واملنازل 

والفنادق واملكاتب واملطاعم وصاالت االستقبال الفخمة ومراكز  التسوق.

الخصائص:
• شفافية ونقاوة فريدة.

• مقاومة عالية لإلصفرار
• سهل التطبيق، ويمنح سطح أملس وناعم.

• ذايت التسوية.
• خايل من الفقاعات.
• صالبة ومتانة عالية.

• مقاومة فائقة للخدش.
• خصائص صحية وسهولة التنظيف وإزالة الغبار. 

• مقاومة ممتازة للماء والكيماويات.
• قليل الرائحة, خال من املذيبات.

•  مناسب للتطبيق عىل اللوحات ثالثية األبعاد وامللصقات الفنية واألشكال الديكورية.

الخصائص الفيزيائية:             
المع.  • املظهـر:   

شفاف.   • اللــون:   
عايل اللزوجة.   • اللـزوجـة:  
١٫٠١ ( للمزيج )  • الثقل النوعي:  

٪ ١٠٠  • الحجم الصلب:  
٣ -٨ مم.  • سماكة الطبقة الجافة: 

 • معدل االنتشار النظري:  ٠٫١٢٥-٠٫٣٣ م/ لرت. 
فوق ١٠٠°م.  • نقطة الوميض:  
٠ جرام /لرت.  • قيمة املواد العضوية املتطايرة : 

تجهيز السطح:
السطوح الخرسانية:

• جميع األسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إىل فرتة زمنية ال تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل التطبيق.
.وقوة الشد ١٫٥ نيوتن/مم ،يجب أن يكون السطح الخرساين صلباً، ومقدار قوة االنضغاط ال يقل عن ٣٠ نيوتن/مم •

• 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 CSP2- 3 وفق تصنيف معهد اصالح الخرسانة العاملي رقم: 

.ICRI.No 310.2/SSPC-SP13 or NACE6
• معالجة التشققات و الحفر الصغرية بمادة مالئة مناسبة مثل" جاز إيبوكيس كراك فيلر ESP " قبل البدء يف التطبيق.

• يتم تنظيف السطح من الغبار بواسطة ماكينة شفط األتربة.

أدوات التطبيق:
• املمسحة.

• املسطرين، املسطرين املسنن.        
• الرول املسنن.

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٪. 
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ASTM  D1475
ASTM  D2697

إصدار: ٢٠٢١صفحة: ١ / ٣
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المزج:
نسبة املزج:              الدهـان             املصلب

   بالحجم:                  ٢            :       ١ 
طريقة المزج:

• يتم تقليب الدهان باستخدام خالط ميكانييك ذو رسعة منخفضة.
• صب املصلب عىل الدهان تدريجياً.

• امزج املركبني باستمرار ملدة دقيقتني للحصول عىل مزيج متجانس.

فترة صالحية المزيج:
• ٤٥ دقيقة عند درجة حرارة ٢٥°م.

يجب استخدام املزيج خالل فرتة الصالحية املحددة.

المخفف:
ال يخفف.

نسبة التخفيف:
جاهز لالستخدام.

نظام الطالء:
• األساس: طالء طبقة من  « جاز ايبوكيس سيلر كلري الرتا» بسماكة ١٥٠ مايكرون.

• تثبيت اللوحة ثالثية األبعاد أو املصقات الفنية بعد جفاف طبقة األساس.
• الطبقة النهائية: صب «الجزيرة ثري دي فلورينج». 

ارشادات 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.

زمن الجفاف:
٥ ساعات. جفاف امللمس    
يوم واحد. الزمن الالزم لحركة املرور الخفيفة:   

٧ أيام الجفاف التام:                                      
نتائج أزمنة الجفاف السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة °25م.

التعبئة :
يعبأ يف:                               الدهــان                         املصلب

                      برميل: ١٠ لرت                   جالون: ٥ لرت
       جالون: ٢ لرت                   عبوة: ١ 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.

إصدار: ٢٠٢١صفحة: ٢ / ٣
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إرشادات االستعمال والسالمة: 
استخدم" الجزيرة ثيرن  ٥٠٥" لتنظيف األدوات ويف حال وجود البقع يف مكان التطبيق.                      التنظيف:  

   MSDS الرجاء قراءة واتبـاع تعليمـات الصحـة والسالمـة املوجودة عىل العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية املوجودة يف مسودة بيانات املواد اآلمنة الصحة والسالمة: 
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.   

عند استخـدام الدهـان فـي األماكـن املغلقـة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء يف أثناء التطبيق وخالل فتـرة جفـاف الدهـان. كمـا يجـب    التهوية:  
استخـدام كمامات واقية يف أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيني.    

يحتوي هذا املنتج عىل مواد قابلة لالشتعـال، وكذلك يجـب حفظه بعيداً عن أي مصادر للرشر والنـار. ملزيـد مـن  املعلومـات عـن LEL  و TLV املرجو    تحذير:  
              . MSDS " قـراءة "مسـودة بيانـات املـواد اآلمنة   

من أجل سالمة البيئة، يرجى عدم رمـي بقايـا الدهان والعبوات الفائضة واستغاللها ألي جهة تحتاج إليها لغرض االستخدام أو إعادة التدوير.    سالمة البيئة : 

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقـاً للوائـح املحليـة املحـددة يف قانونـي مراقبـة التلـوث وحماية البيئة. مالحظة :  

إصدار: ٢٠٢١صفحة: 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.


