
مكــون واحــد ، غنــي باألكريليــك ، جاهــز لالســتخدام. 
علــى  يطبــق  والداخليــة  الخارجيــة  للتطبيقــات 
حمايــة  طبقــة  ليشــكل  والبنــاء.  الخرســانة  ركائــز 
البنفســجية. فــوق  لألشــعة  ممتــازة  ومقاومــة 

مع حماية طويلة المدى للعوامل الجوية المختلفة.

يوفــر إيزو-شــيلد كــوت إف 1068 طــالًءا ممتــاًزا وقائًيا 
وجمالياً ، ويمكن استخدامه من أجل:

- دعامات الجسور.
- الخرسانة خارجية لخزانات التخزين.

- الجدران االستنادية.
- العناصر مسبقة الصب.

- المجمعات صناعية.

إيزو-شيلد كوت إف
النشرة الفنية لبيانات المنتج

1

المواصفات:

االستخدامات:

- يشــكل طبقــة واقيــة ضــد الكلــور وثانــي أكســيد 
الكربون.

- تطبيــق ســهل وســريع باســتخدام الفرشــاة ، والــرول 
، ورذاذ الهواء.

- مقاومــة عاليــة للمــاء ومقاومــة ممتــازة لألشــعة 
فوق البنفسجية.

- تتوفر بمجموعة كبيرة من األلوان الديكورية.
- ذات مرونة عالية.

- مقاومة للظروف المناخية المختلفة.
ــة  ــى تغطي ــاعد عل ــت يس ــع ثاب ــر الم ــي غي ــون نهائ - ل

العيوب.

الميزات:
الخصائص الفنية:

إيزو-شيلد كوت إف 1068 - النشرة الفنية

١٠٦٨

اللون:

الوزن النوعي:

السماكة (الجافة):

السماكة (الرطبة):

حجم الجسيمات: 
 Hegman مقياس

ASTM D1210

1.40 كغ/ليتر.

:pH 8 - 8.5قيمة الـ

100 ميكرون.

 180 ميكرون.

المحتوى الصلب:

التغطية:

درجة حرارة عند التطبيق:

.% 55 - 50

5 الى 45 درجة مؤية.

المرونة اختبار االنحناء
:ISO 1519  

إجتاز االختبار  (بمغزل 25  ملم).

مقاومة األشعة فوق 
ASTM D4587  البنفسجية

 @400 hr cycle

إجتاز االختبار .

200 غ / م2

20 ± 5  ميكرون.

°40 درجة مؤية

1 ساعة. جفاف السطح:

مدة الجفاف:

6 ساعة.3 ساعة.

1-3 ساعة. 6-12 ساعة.3-6 ساعة.الزمن بين الطبقات:

°10 درجة مؤية°20 درجة مؤية

أبيض / رصاصي فاتح / رصاصي
و األلوان االخرى عند الطلب.

-تحضير السطح:
ــا مــن الزيــوت  • يجــب أن يكــون الســطح ســليًما وخالًي
والشــحوم واألتربــة وغيرهــا مــن المــواد المتبقيــة غيــر 

المرغوب فيها والتي ستؤثر على الترابط.
حــف  طريــق  عــن  عزلــه  المــراد  الســطح  تجهيــز   •
الطبقــة  إلــى  للوصــول  وتنظيفهــا  الخرســانة 

الخرسانية القوية.
 ISO إصالح التشــققات الشــعرية وينصح  باســتخدام •

.REPAIR 6000
المزج:

- يوصى بتطبيق طبقتين من  إيزو-شيلد كوت إف 1068 
.

-  يمكــن تخفيــف الطبقــة األولــى بنســبة (10٪ - 15٪) 
حســب   ) البرايمــر  علــى  للحصــول  النظيــف  بالمــاء 

مسامية السطح) .
ــة  ــب درج ــي حس ــالء الثان ــت الط ــق وق ــن تطبي - يمك

الحرارة المحيطة (انظر جدول الخصائص الفنية).

إجراءات التطبيق:
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التطبيــق انتهــاء  بعــد  الزائــدة  المــواد  ازالــة   يتــم 
ــة وتنظــف المعــدات    بإســتخدام طبقــة قمــاش رطب

  واالدوات بالماء مباشرة

التنظيف:

إيزو-شيلد كوت إف 1068 متوفر بــ:
- 20 /5 كجم أبيض / رمادي / رمادي فاتح. 

لون آخر عند الطلب.

التعبئة:

 يمكــن االحتفــاظ بهــا لمــدة ال تقــل عن 24 شــهًرا في
 الســطل األصلــي بشــروط حفــظ المــواد مغطــاة
 وبعيــدة عــن اشــعة الشــمس المباشــرة ومحميــة
 مــن درجــات الحــرارة العاليــة ,و فــي مناطــق المنــاخ
 االســتوائي يجــب أن يتــم حفــظ المنتــج فــي أماكــن

 مكيفة

التخزين:

ــب ــة , يج ــات الكيميائي ــي كل المنتج ــال ف ــو الح ــا ه  كم
 أخــذ الحيطــة والحــذر , يجــب ارتــداء النظــارات الواقيــة
 والقفــازات , يجــب معالجــة أي خــدش يصيــب الجلــد أو
 العيــن فــوراً بمــاء نقــي, اذا تــم ابتــالع المــادة بالصدفــة
تحفيــز تحــاول  وال  فوريــة  طبيــة  بإستشــارة   قــم 

االقياء

الصحة والسالمة:
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