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SBأكواتيك شيلد ( )   المواصفات الفنیة للمنتج 

أكواتيك شيلد SB  هي مادة تستند يف تركيبتها عيل السيالن سيلوكسان ذات اساس كحويل وصف املنتج:
طارد لل�ء  الذي يقوم بالتغلغل  يف عمق السطح حيث يتفاعل كيميائيا لتشكيل حاجز طارد 

لل�ء ضمن مسام السطح حيث يستمر عمل هذه املادة ملدة زمنية تفوق 10 سنوات ، م� 
سيقلل من امتصاص املياه السطحية بنسبة تصل إىل 95%. ان منتج اكواتيك شيلد SB يوقف 

عيل الفور اآلثار الضارة المتصاص املاء ، مثل تآكل الطبقة  ، الحفر ، ذوبان الجليد املتجمد 
والتلف الناتج عنه ، تبقع السطح  ، ك� انه �نع �و العفن والفطريات عيل السطح .

  أسطح الخرسانية .أماكن االستخدام:
  الخرسانة املدعمة بالحىص.

  االرضيات عيل اختالف انواعها.
  الحجر الطبيعي. 

  املالطات ومواد الحشو املختلفة.
  ارضيات الكراجات.

  املمرات .
  جوانب املسابح والباحات .

  ارضيات املحالت وارضيات املستودعات وغرف التخزين.
  الجدران االستنادية.

  ستحافظ عيل املظهر الطبيعي للسطح املدهون وكانه غ� مدهون.فوائد املنتج:
  ستقلل املشاكل الناتجة عن امتصاص املاء مثل التبقع وتغ� اللون او تآكل السطح وما  

شابه ذلك.
  تقلل من �و الفطريات عيل السطح.

  سيقلل من اثار ذوبان الجليد عيل السطح ك� سيقلل مشاكل االمالح املستخدمة يف ازالة 
الثلوج.

  سيقلل من مشاكل انتقال الرطوبة ضمن االسطح الخرسانية 
  سيقلل من ظهور العفن والفطريات عيل السطح 

االسطح الخرسانية (البيتونية) واللياسة االسمنتية  والحجر الطبيعي وكافة االسطح املسامية.األسطح املمكن طالؤه بها:

صالحية املنتج 24 شهرا من تاريخ االنتاج 
يجب ان يتم تخزين املنتج وفق قوان� البلد املتبعة ويجب ان يتم التخزين يف مكان 

جاف وجيد التهوية وبعيدا عن أي مصدر للحرارة او عن أشعة الشمس املبارشة.

صالحية املنتج / وظروف التخزين:

املنتج متوفرة بالعبوات  5 ليرت    (ضمن عبوات معدنية)
التعبئة قد تختلف من بلد ايل آخر تبعا الحتاجات السوق املحلية 

العبوات املتوفرة:
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الخواص الفيزيائية للمنتج 

شفاف (عديم اللون ) اللون:

0.3 %نسبة امتصاص السطح لل�ء:

10 مرت مربع / ليرت (عيل سطح الحجر الطبيعي) معدل الفرد النظري:
5 مرت مربع / ليرت (عيل االسطح االسمنتية)

0.75 ±  كغ / ليرت (25 ° سيليزية / 77 ° فهرنهايت)الكثافة النوعية للمنتج :

8 6° فهرنهايت)8الجفاف لللمس: 0 2° سيليزية /   - 10 دقائق (

40 دقيقة (20 ° سيليزية / 68 ° فهرنهايت)-الجفاف الكامل: 30  

الفرشاة او الرول او بواسطة الرش اللهوا� او باستخدام مضخات يدوية منخفضة الضغط.وسيلة التطبيق:

املنتج جاهز لالستخدام ويجب عدم خلطه باي مادة.املخفف: 

ًلالستخدام الصحيح للمنتج يجب أن يكون السطح نظيًفا وجافًا وخاليا من آثار األوساخ 
والشحوم والزيوت والغبار واي اثار عضوية عيل السطح وأي ملوثات أخرى قد تتداخل 
مع تغلغل املنتج. يجب أن تكون درجة حرارة السطح أعىل من 40 درجة فهرنهايت /4 
درجات مئوية وتبقى فوق 40 درجة فهرنهايت / 4 درجات مئوية ملدة 24 ساعة عىل 

األقل. ك� يجب استخدام املنتج ك� هو دون اي اضافات "ال تخفف باملاء أو أي مذيبات 
أخرى". قم دا�ًا بتطبيق  اختبار يف منطقة غ� واضحة ضمن مكان العمل  وتأكيد من 
كون النتائج مقبولة لالستمرار. استخدم رقعة االختبار هذه لتحديد مستويات التغطية 

الكافية. ك� يجب ح�ية املساحات الخرضاء من الرش الزائد.

تطبيق املادة:



w w w . h a y p e r f l e x . c o m

SBأكواتيك شيلد ( )   المواصفات الفنیة للمنتج 

إن تعلیمات االستخدام والقیم الفنیة المذكورة اعاله ھي عند درجة راحرة ٢٣ ± ٢ درجة مئویة و ٥٠ ± ٥٪ رطوبة نسبیة ، وذلك وفقا للمعاییر الدولیة.ً
وقد تم الحصول علیھا تماشیا مع اختباراتنا وخبراتنا. وھذه القیم قد تختلف باختالف الظروف المحیطة. فدرجات الحرارة العالیة تعمل علي خفض القیم

 المذكورة والعكس صحیح لذلك  قبل البدء في التطبیق ، یجب ان یتم اختبار ما إذا كان المنتج مناسًبا للتطبیق والغرض أم ال من قبل المستخدم
وفي حال تم استخدام المنتج خارج اطار الھدف الذي تم تصمیمھ من اجلھ او تم تطبیقھ دون مراعات للشروط والظروف التي تم ذكرھا اعاله فان شر

كة الفو تعتبر غیر مسؤولة عن النتائج المتربة علي ذلك.
ورقة المواصفات الفنیة  ھذه تعتبر صالحة لالستخدام  الي ان یتم اصدار ورقة مواصفة جدیدة او تعدیل علیھا یتم نشره في حینھ

تحتفظ شركة  ALVO بالحق في تغییر القیم المحددة في ورقة المواصفات  الفنیة ھذه ، بشرط نشر إصدار جدید لذلك تعتبر من مسؤولیة المستھلك التحقق
 من تاریخ اصدار الوثیقة الموجودة  لدیھ تقع على عاتقھ. لمزید من المعلومات ، یرجى االتصال بقسم المبیعات لدینا

تم إعداد ھذه الورقة  للتوضیح وھي مبنیة وفق المعلومات المخبریة والعلمیة المتاحة.وھي معلومات وخاصة التوصیات المتعلقة بالتطبیق واالستخدام
 النھائي ، حیث یتم تخزین المنتجات والتعامل معھا والتعامل معھا في ظل الظروف العادیة والشروط الموصى بھا.

وقد تم منحھ بحسن نیة لتغطیة الحاالت التي تم تطبیقھ فیھا تعتبر المنتجات وأسطح التطبیق ومناطق التطبیق وظروف التطبیق عملیة تماًما إنھ متنوع.
 لذلك ، عند استخدام المنتجات ، من الضروري التأكد من تطبیق المنتج المناسب في الظروف المناسبة وفي المكان المناسب.

نظًرا ألن شركة ALVO ال یمكنھا التحكم في ظل ظروف التطبیق  ، فإنھا ال تتحمل أي مسؤولیة فیما یتعلق بنتیجة التطبیق وال تقدم ضمانا.ً

المعلومات المقدمة ھنا أو المعلومات الشفویة / الكتابیة المقدمة من موظفي ALVO ھي معلومات استشاریة بحتة.
 تفرض ALVO بزیارتھا مسؤولیة المشراالشراف. یفكر مستخدم المنتج (المستخدم) في استخدام المنتج

یجب أن تختبر مدى مالءمة المنتج للتطبیق والغرض. تحتفظ ALVO بالحق في تغییر خصائص منتجاتھا دون إعالن. كل طلباتك

یعتمد القبول على شروط البیع والشحن الحالیة لدینا. یجب إبالغ المستخدمین دائًما أنھ یمكن الحصول على المنتج المعني عن طریق االتصال بـشركة الفو.
یجب أن یؤخذ في االعتبار اإلصدار األخیر من صحیفة البیانات الفنیة للمنتج. یجب على مشتري المنتج التصرف بحكمة وإعطاء األولویة لمصالحھ و

حقوق الملكیة الخاصة بھ .یجب أن یراقب ویراقب. حتى أنھا مسؤولة عن ھذا. یغطي ھذا الدلیل منتجات ALVO فقط وھو مخصص لمنتجات الشركات األخرى.

غیر صالح. تعتبر البیانات المكتوبة الخاصة بشركتنا فقط ضروریة في األمور التي تتطلب دعًما فنًیا وتعتبر مناسبة لتقدیمھا من قبلنا. ھذه الوثیقة الفنیة
وھي صالحة حتى تتم طباعة نسخة جدیدة وتجعل الطبعات القدیمة الغیة وباطلة

  املادة ليست فعالة عىل االسطح الغ� مسامية ؛ فال  تستخدم عىل الفينيل واألسفلت محددات استخدام املنتج:
واملعادن واألسطح املطلية أو املشطبة بنوع مع� من الدهانات.

  سيتم تحقيق أقىص مقاومة لل�ء �جرد اكت�ل التفاعل الكيميا� وهذا يتطلب ب� 4 ايل 7 أيام.
  املنتج ذو خاصية طرد محدودة للزيوت.

  ال ينصح للغمر املستمر باملاء.
ال ينصح باعادة طالؤه باي نوع من الدهانات او السيلرات.

يجب أن تتم عملية تطبيق الدهان والجفاف بدرجة حرارة أك�من 5 ° سيليزية / 41 ° 
فهرنهايت ونسبة الرطوبة النسبية اقل من 75 %. ك� يجب تطبيق املنتج عيل سطح 

جاف ونظيف.

ظروف التطبيق:

يجب التعامل مع املنتج بعناية قبل وخالل التطبيق مع اتباع كافة تعلي�ت السالمة املوجودة االمن والسالمة :
عيل العبوة ك� يرجي االطالع عيل بطاقة االمن والسالمة الخاصة باملنتج والخاصة برشكة هايرب

فليكس ك� يجب اتباع تعلي�ت االمن والسالمة املتبعة ضمن البلد الذي يتم به التطبيق.
يجب تفادي ابتالع املنتج او استنشاقه ك� يجب تفادي مالمسته للجلد او العيون مع اتخاذ 

كافة خطوات االمن والسالمة ضد كافة االخطار التي ترض بالبيئة ويجب تطبيق املنتج يف مكان 
جيد التهوية.

يتم تطبيق اكواتيك شيلدSB  بشكل أفضل بواسطة الرش بضغط منخفض. ك� تعترب 
مكنة رش املبيدات اليدوية مثالية لتطبيق هذا املنتج اال ان معدات الرش الالهوائية أك� 
ًفعالية للمشاريع الكب�ة. ك� �كن تطبيقه أيضا بواسطة الفرشاة أو الرولة. يجب تطبيق 
طبقت� اثنت� ضمن معدالت التغطية املوىص بها. ال تسمح للمنتج بالتجمع عىل السطح 
االفقي. هام: ستبدأ األسطح املعالجة يف تطويرالطبقة الطاردة لل�ء بعد فرتة وجيزة من 

ًجفاف الطبقة األويل للمنتج و نظرا ألن املنتج ما�  ، فمن الرضوري تطبيق الطبقة الثانية 
ًفورا بعد جفاف الطبقة األوىل ، حتى ال تقوم الطبقة االويل بطرد الطبقة الثانية وال تسمح 

لها بالتغلغل . هذا قد يعني أن املشاريع الكب�ة سوف تحتاج إىل إك�ل يف أقسام.

تطبيق املادة:
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