
  (Onkapox Wet 365) 365 اتو أونكابوكس

 . لرطوبةل ةحاجزو المذيبات من خال

  بالمنتوج التعريف

 المذيبات، من خال إيبوكسي أساس وذات ،مكونين من متشكلة مادة (Onkapox Wet 365) 365 اتو أونكابوكس
 . رطوبةلل ةحاجزو

 

  خداماالست مجاالت

 أساس ذات إيبوكسي خرسانة وتشريب عالج بطانة مكونين، ذو (Onkapox Wet 365) 365 اتو أونكابوكس
 وينتشر. الشعرية الفراغات إلى النفوذ يستطيع المنخفضة لزوجته وبفضل. يةحشوو مالئة مواد على يحتوي ال. مائي
 طيارة مواد على يحتوي وال. سريعا جفي وهو. السلبي الضغط ضد مؤثر وهو. الطازجة الخرسانة في تام بشكل

 . بكرةو ةافرشب سهولةب تطبيقه يمكن. عضوية

  ميزاتال

 نيوريثا والبولي اإليبوكسي اتطالء تحت المقاومة مناسبةو عالية بطانة شكلي . 

 سلبية أسباب عن النابعة للرطوبة مقاومته بفضل يهعل تطبيقه سيجري الذي الطالء لتماسك حمايةال يوفر.  

 المنخفضة لزوجته بفضل عاليا نفوذا يوفر . 

 جدا جيدة ميكانيكية قوة لديه.  
 

  الميكانيكة يزاتالم

 ( بالوزن) 50: 100 ( ب:أ) االمتزاج نسبة

 3سم/  غ ± 1,09  (°20 في) الكثافة

 m Pa.s 600-300 ( °23 في) اللزوجة

  تقريبا دقيقة 25 ( °20 في) السقف عمر
 ( 7000) 2مم/ن50  للضغط المقاومة
 ( 7000) 2مم/ن20  تقوسلل المقاومة
 ( 7000) 2مم/ن2 األقل على  لاللتصاق المقاومة
  80  دي الشاطئ صالبة
  °30 األكثر على/  °8 األقل على  والمواد الوسط حرارة

 ( أيام 7) أسبوع  المعالجة مدة
  ساعة 12-8  عليها المشي إمكان

  أيام 5  الكيميائية المقاومة

 

  االستعمال

 على 350 جرعةب أو BS18 نوع من معالجتها نجزت التي الخرسانية لألرضيات الخرسانة جودة تكون أن يجب
 الطحن آالت باستخدام السطح على تتشكل قد التي الرغوة طبقة إزالة يجبو. األقل على أسابيع 3 ذاتو األقل

 من األرضية وتنظيف الصناعية، الكهربائية المكانس استخدامب المتكونة الغبار طبقة تنظيف يجب كما والمسح،
 نسبةال تكون وأن األقل، على 2مم/ن1.5 عن للتمزق مقاومتها تقل أال الخرسانية األرضية وعلى. واألوساخ توالزي

 . °6+ للرطوبة القصوى

 

  االستعمال أسلوب



 إضافة ثم. دقيقة 2-1 لمدة ميكانكي بخالط جيدا( دورة 400-300) المنخفضة السرعة ذي أ المكون خلط يجب أوال
 أو طالء بكرة باستخدام األرضية على تطبيقه يجب عليه محصلال المتجانس الخليطو. جديد من وخلطه ب المكون
 365 اتو أونكابوكس دام ماو ،يوريثانال متعدد أو بوكسييإ أساس ذي طالء تطبيق جريسي كان إذاو. جديد مشط

)Wet 365Onkapox ( 0,3- 0,1و بقطر ،،(2م/كغ 1-0,8) الحبوب بحجم السيليكا رمل رش يجب فإنه رطبا 
 . للنظام التبعية مع هذاو مم، 0,8-0,3 أو مم

  الكيميائية مقاومةال

 ،حالمل محاليلو الصودا، محلولو المخففة، لألحماض مقاوم (Onkapox Wet 365) 365 اتو أونكابوكس
 لدينا الفني ناقسم من الكيميائية المقاومة جدول طلب يمكنو. األخرى الكيميائية المواد من والعديد المعدنية الزيوتو
  .األمر استدعى إذا

  عبئةالت

  كغ 12 المجموع: طقم شكل في بمكونين
  كغ 8.00: أ المكون
  كغ 4.00: ب المكون

 

  االستهالك

  .الخرسانة لجودة تبعا 2م/كغ 0,400-0,200 بين فيما يتراوح

 

  التخزين عمر

 . وجاف بارد مكان وفي المفتوحة، غير األصلية تعبئته في بقائه بشرط شهرا 18 لمدن تخزينه يمكن

 

  األمنية التدابير

 األماكن غسل من والبد. غذيةاأل عن إبعاده يجب كما ،المهيجة تأثيراته بسبب والعيون للجلد مماسته تفادي يجب
 القفازات لبس من والبد. الخطيرة اإلصابة حاالت في بالطبيب واالتصال والصابون، الوافر بالماء فورا أصابها التي
  .بالنار العمل ساحة من االقتراب ويمنع. االستخدام أثناء

 


