
  (ONKAPOX DRIVE 180) 180 درايف أونكابوكس

 (Boya Epoxy Kaplama Son Kat) األخيرة للطبقة تغليفو طالء إيبوكسي

  بالمنتوج التعريف

 ووذ ،مكونين من متشكل األخيرة للطبقة إيبوكسي طالء (ONKAPOX DRIVE 785) 180 درايف أونكابوكس
 . المذيبات من خال إيبوكسي أساس

 

  عمالاالست مجاالت

 الكيميائية الصناعة في.  
 والمشروبات الغذاء صناعة في . 
 الطائرات صيانة ومستودعات السيارات صناعة في . 
 المختبرات في . 
 المستشفيات في . 
 والمهرجانات المعارض مساحات في . 
 تغبر يؤثر حيث زخرفي تغليفي لغرض الصناعية المرافق في النسيجية الصناعة في استعماله يمكن 

 . اإلنتاج على األرضيات

  يامزاال

 االستعمال سهل . 

 والكيميائية الميكانيكية المقاومة عالي . 

 لتآكلا ضد المقاومة عالي . 

 المذيبات من خاليا لكونه الحرائق في تسببي ال . 

 بالصحة ضري الو ،يتغبر الو البكتيريا، على ينطوي ال التنظيف، سهل.  
 

  الفنية المعلومات

 راتنجات من مصنوع (ONKAPOX DRIVE 180) 180 درايف أونكابوكس بالمنتوج الخاص "أ" المكون
 ONKAPOX) 180 درايف أونكابوكس بالمنتوج الخاص "ب" مكونوال. المنخفضة اللزوجة ذات المعدلة يبوكسيإ

DRIVE 785) خاص بشكل مناسب أنه كما. تصلبةوالم المعدلة ليفاتيكأ سيكلو اإليبوكسي راتنج مادة من مصنوع 
  .كاملة نظافة تستدعي التي الصناعية مرافقلل وكذلك عالية، وميكانيكية كيميائية مقاومة تستدعي التي لألسطح

 

  المقاومة

 المعدنيةو النباتية الزيوتو ،تطهيروال التنظيف وادمو والمركزة، المخففة القلوياتو المخففة، لألحماض مقاوم هو
  .المذيبات من والعديد الكحولو البنزين،و ،المازوتو البحر، اءوم العذب ءالماو والحيوانية،

 

  االستعمال أسلوب

 المعالج، السطح على الزائد المالطو. األقل على يوما 21 لمدة ينالجديد سمنتياإل جصالو خرسانةال معالجة يجب
 ينالقديم سمنتاإلو خرسانةال سطح على المتبقية المفككة الجزيئات نم ذلك إلى وما والغبار، واألوساخ والطالء،

. الفرشاة ستعمالوا ،كشطوال ،الرملي السفع طريق عن الماسية الرؤوس ذات المفرغة التنظيف آالتب إزالتها يجب
 Onkapox Paint) برايمر باينت أونكابوكس باستخدام األسطح جميع على التحتية الطلية تطبيق ويجب

Primer) .180 درايف أونكابوكس الطبقات بين ما إيبوكسي مرحلة تأتي التحتية الطلية تطبيق وبعد 
(ONKAPOX DRIVE 180) خلط يجب األخيرة الطبقة أثناءو. معجونوال الطبقات بين ما على تطبيقه يلزم الذي 



 المادة استعمالب (ONKAPOX DRIVE 180) 180 درايف أونكابوكس لمنتوجإب الخاصين" ب"و "أ" مكونينال
 مدة وتتراوح .تطبيقه ثم األقل على دقائق 3 لمدة المنخفضة اللزوجة ذات" أ" المكون علبة في الموجودة الخالطة
 . بالضبط أيام 7/واحدا أسبوعا التحجر مدة وتستغرق ساعة، 36-24 بين ما الموضع جفاف

 . األقل على مئوية درجات 10 بيئةوال لسطحا ةحرار كونت أن ينبغي -

 . سم على% 5 على السطح وباطن السطحية الرطوبة تزيد أال ينبغي -

 . األكثر على% 80 النسبية الوسط رطوبة تكون أن ينبغي -

 . السيليكون بخار من الوسط يخلو أن ينبغي -

 

  االستهالك

 وظروف التطبيق سمك بحسب متفاوت استهالكب مستعمل (ONKAPOX DRIVE 180) 180 درايف أونكابوكس
 فيلم بسماكة واحدة طبقة على غك 2/0.600م1 نحو استهالكه متوسط يبلغف النظرية الناحية منو ،يةاألرض/السطح
 وفقا االستهالك كمية ختلفت قدو(. السطح سالسةل وفقا يختلف) المسطحةو الكتيمة األسطح على مم 0.50-0.80
  .شركتنا في الشأن هذا في فوضينالم باألشخاص تصالاال ميمكنك فصلةالم معلوماتال من مزيدولل. المختار للنظام

 

  عبئةالت

 . كغ 20 المجموع: طقم شكل في بمكونين
  .كغ 17.50: أ المكون
  .كغ 2.50: ب المكون

 

  التخزين عمر

 . وجاف بارد مكان وفي ،مغلقاً في علبته األصلية  بقائه بشرط سنة ةلمد تخزينه يمكن

 

  األمنية التدابير

 وسالمة للعمل مناسبة وقفازات ،وقناع ،ونظارات ،اتاقيوو ،مهنية مالبس استخدام من المنتج تطبيق أثناء ،البد
 واتخاذ المنتج عن بشرةوال العيون عادإب فيجب مهيجة تكون صلبتت تيال المكونات أن بحكمف خاصة صفةوب. العامل
 استعمال وتفادي والصابون بالماء غسلها من البدف له ستهاالمم حالة في و ،الشأن بهذا الالزمة التدابير جميع

  .الطبيب لزيارة فورا الذهاب من فالبد المنتج أحد ابتلع وإذا المذيبات،

 


