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على التجارب المعملية والخبرة العملية  ائمة لدينا من المعرفة القافضل ما هيصفحة ال هذه فيواردة  ان المعلومات ال
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ات سابقة  المواصفات الفنية تلغى اى مواصف هذهة دون اشعار مسبق  انات المعطاظ بحق تغير البينفسة ونحتف
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 والمتوسطة   للصبات الرقيقة عبارة عن راتنج ايبوكسى شفافايجى كاست 

 
 الوصف العام  

طارد للهواء  ،  البنفسجية فوق لألشعة ، مقاومة  شفاف كشفافية الماء النقى  ،ذو لزوجه منخفضةهو راتنج ايبوكسى ايجى كاست 

 . العمق  لخلق طبقات في  صبه ويمكن  الصغيراو الرقيق للصب مطور المحبوس ذاتيا

 

 االستخدامات الموصى بها  

اغراض الصب الرقيقة مثل   يستخدم فىايجى كاست   

تطعيمات االخشاب العقد و- الفنون ثالثية االبعاد - العدساتوالحلى   -لصوانى والكوسترات ا  –المجوهرات    

 المميزات 

المذيبات( صديق للبيئة )خالى من الرائحة و   

سم في الطبقة الواحدة   2قابل للصب حتى سمك   • 

صفرار مقاومه عاليه لال  • 

شفافيه عاليه كشفافية الماء النقى   • 

 • لهواء المحبوس ذاتياارد لط 

 •  قابل للجلى والتلميع بدرجه عاليه

ذو قوة تحمل عاليه للصدمات   •  

 المواصفات الفنية 

  

 

 

 

 

 

 

 

 االستخدام  يةكيف

 

 :السطح تحضير

 السطحية والمخالفات والشقوق المتضررة  المناطق جميع إصالح  يجب.  الغبار من  وخاليا   وجافا   نظيفا    السطح يكون  أن يجب •

 . وتنعيمها

 

 :خلط ال

  ذلك بعد  3 -  2 تقليب لمدةب قم بالكامل  A الجزء إلى B الجزء أضف. كهربائي تقليب جهاز باستخدام A الجزء محتويات قليبتب قم •

 . دقائق ثم يصب المنتج على السطح المعد سابقا   5  لحوالي للراحة  الخليط يترك

 

 

 

 

 

 

 

100A: 40 B  بالوزن  A: B نسبة الخلط      

 اللون  شفاف )كشفافية الماء النقى( 

تحتوى على مذيبات( نسبة المواد الصلبة بالحجم )ال  % 100  

 زمن التشغيل  ( °م  23) دقيقة   30 

 زمن الشك االبتدائى   ( °م 23ساعه  )    18

النهائي زمن الشك  ( °م 23ايام )  7  

 الصالبة النهائية 80  <                       
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 أمثلة على نسبة ال خلط  

 

 A+C  

  (جرام) B  (جرام)

  

 (جرام)المجموع

     

100  40  140 

 :تشغيل ال ظروف

  زمن   من  يقلل مئوية درجات 10 بمقدار الحرارة درجة رفع. مئوية درجة 20  حوالي المثلى المحيطه حرارة درجة -  الحرارة درجة •

 التفاعل  يضاعف و الشك   

 ٪. 65  تشغيلال أثناء النسبية الهواء رطوبة  تتجاوز أال يجب - جوال  رطوبة •

   

 

 

 تنظيف 

 .  ايجى سولف للتنظيف استخدام مركب ب االستخدام فور  والمعدات األدوات جميع تنظيف يجب

 

 السالمة  و الصحة

 . التطبيق عند التنفس  وقناع  القفازات  استخدم •

 . الضيقة  األماكن   في القسرية التهوية تطبيق •

 .  اذا المست الماده الجلد والماء والصابون اليد  منظف ستخدام ا •

 . العين اذا المست الماده  الماء من  ستخدام الكثيرا •

 الطبية  المشورة   فاطلب تناوله تم إذا •

 العبوات 

   كجمA + B) )   1ركبين ممكونة من  مجموعه  

 تخزين

 . األقل  على شهر ا  12 لمدة بعناية  المختومة األصلية حاوياتها في  الراتنجات تخزين  يمكن  •

 يحدث نتيجة انخفاض درجات الحرارة حدوث عملية تبلور وتغير لون المركب أ ليصبح غير شفاف ومائل للبياض   قد •

 مع التقليب المستمر حتى يعود الى حالة الشفافية التامة   مائي حمام في مئوية  درجة 40  - 30. تقريبا حتى البطيء تسخين ال •

 . وال يجب استخدام االيبوكسي حتى تنخفض درجة الحرارة لدرجة حرارة الغرفة 

 .الضغط  بتعادل للسماح  قليال   الحاويات افتح ، التسخين  قبل •

   التنفس  وأجهزة والنظارات القفازات) السالمة معدات استخدم ،قليب الت أثناء •

 


