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هايبر ايبوكسي شفاف المواصفات الفنیة للمنتج 

هايرب ايبوكيس شفاف) هو طالء ايبوكيس شديد الشفافية خايل من املذيبات ويتالف منوصف املنتج:
 مركب�. حيث يصنف املنتج ضمن املنتجات ذات املقاومة العالية للخدوش واملواد 

الكيميائية وكافة املنظفات املنزلية.

 يستخدم املنتج كطالء شفاف ضمن انظمة طالء االرضيات ثالثية االبعاد.أوجه االستخدام:
 �كن استخدامه يف ح�ية االرضيات الخرسانية.

 �كن استخدامه كطبقة ح�ية شفافة فوق االرضيات الرخامية.
 �كن استخدامه كطبقة شفافة فوق الس�اميك فوق االرضيات الس�اميك.

 �كن استخدام املنتج يف ارضيات امليتاليك واالرضيات الصدفية عرب خلطة بامللونات 
املخصصة لهذا الهدف.

 �كن استخدام املنتج يف اع�ل الحرف اليدوية وصناعة االكسسوارات املصنعة من 
االيبوكيس.

�كن استخدامه كطبقة ح�ية لح�ية اللوحات الفنية.

االسطح الخرسانية – االسطح االسمنتية – اسطح الس�اميك – الرخام – ضمن أنظمة االسطح التي �كن طالؤه به:
االرضيات ثالثية االبعاد

صالحية املنتج / وظروف 
التخزين:

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.

املنتج متوفرة بعبوة 16 كغ (عل شكل طقم ضمن عبوة معدنية) العبوات املتوفرة:
التعبئة قد تختلف من بلد ايل آخر تبعا الحتاجات السوق املحلية 

الخواص الفيزيائية للمنتج 

اللون:

نسبة املواد الصلبة بالحجم:

شفاف

معدل الفرد النظري:

نقطة الوميض:

املظهر(اللمعة):

الس�كة املطلوبة :
1 م²/ ليرت (بس�كة 1 ملم "1000 ميكرون" طبقة شفافة ) 

1-1.5 ملم 

فاهرنهايت سيليزية /  266 ° ° 130 

شديد اللمعان

%100

الكثافة النوعية :
10 غرام / ليرتنسبة املواد العضوية املتطايرة:

1.05±0.01   كغ / ليرت.
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جفاف السطح:

الجفاف الكامل:

تقريبا 1  ساعة (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت)

وسيلة التطبيق:

التصلب الكامل

الجفاف لللمس:

زمن اعادة الطالء:
الفرشاة او الرول او بواسطة الرش اللهوا� او باستخدام مضخات يدوية منخفضة الضغط.

8 ساعات (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت) 

68 درجة فهرنهايت) 20 درجة مئوية /  7 ايام  (

ثالث ساعات (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت)

6 ساعة (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت)

تفاصيل التطبيق:

املركب االول 100  : املركب الثا� 60 (وفقا للوزن او الحجم )نسبة الخلط:

الفرشاة او الرول / الرش الالهوا� – املالج املعد� املسنن – مساحة االيبوكيس املسننة.وسيلة التطبيق:

املنتج جاهز لالستخدام ويجب عدم تخفيفه.املخفف: 

تقريبا ساعت� (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت) زمن االستخدام بعد الخلط:

لالرضيات ثالثية االبعاد : يجب التأكد من استخدام خامة طباعة مناسبة اللتصاق االيبوتحض� السطح:
كيس عليها , ويجب تنظيف سطح الصورة باستخدام قطعة ق�ش رطبة �اء دايفء مع 
مراعاة استخدام قطع ق�ش قطنية ويجب تغي� قطعة الق�ش بعد كل ٥ مرت مربع. 

ويجب تطبيق ١ كغ للمرت املربع للحصول عيل س�كة ١ ملم.
فوق ارضيات امليتاليك واالرضيات الصدفية: يجب تطبيق طبقة االيبوكيس الشفاف فوق

 ارضيات امليتاليك ضمن الفرتة الزمنية التي يكون الطالء فيها يف مرحلة التصلب 
(اي قبل مرور ٧ أيام ) ويف حال تخطي هذه املدة يجب اجارء عملية حف( صنفرة ) 

للسطح بواسطة ورق صنفرة قياس ٢٢٠ .
فوق ارضيات الرخام: يجب التأكد من ازالة ملعة الجيل ان وجدت عرب تجهيز السطح 
عرب الوسائل امليكانيكية والكيميائية املتاحة قبل تطبيق املنتج ثم يجب تطبيق طبقة 
رقيقة من املنتج بواسطة الرول ثم بعد مرور ٢٤ ساعة �كن تطبيق طبقة س�كة ١ 

ملم فوق الرخام.
فوق االسطح الخرسانية : يجب تنظيف االرضية من االجزاء الضعيفة واالتربة واالوساخ
 ك� يجب ازالة كافة اثار الزيوت والشحوم وكل ما من شانه أن يعيق التصاق املادة. 

يجب تجهيز االرضية بعرب الوسائل امليكانيكية املتاحة كالعصف بالرمل او الحف 
باحجار ماسية ) او عرب املعالجة باستخدام االح�ض.ثم يجب تأسيس االرضية باستخدام

 اساس ايبوكيس هايرب فليكس الذي يحتوي مذيب. 
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يجب خلط املركب� االول والثا� حتي الحصول عيل منتج متجانس ثم يتم خلطه� مع خلط املنتج:
املواد املالئة املرفقة للحصول عيل خلطة (جبلة ) متجانسة اللون ويفضل ان يتم الخلط 

بنفس طريقة خلط االسمنت يدويا وللكميات الكب�ة �كن استخدام خالط كهربا� ل
هذا الغرض.ويجب ان تتم عملية الخلط ضمن عبوة بالستيكية حيث يتم خلط كمية 
تكفي لس�كة ٥ ملم وبالنسبة للكمية املخلوطة فيجب استخدامها ضمن ٣٠ دقيقة 
بعد انتهاء الخلط ويجب تفادي اي �اس مبارش مع املاء ضمن الفرتة االويل للتطبيق 

ويجب تفادي انسكاب اي ماء عيل سطح املالط حتي الجفاف الكامل للمنتج.

ال يستخدم تحته اي أساس.التأسيس:

يجب خلط كل مركب من املركب� عيل حدا قبل خلطه� مع بعضه� البعض ثم يتم الخلط:
سكب املصلب عيل الشفاف مع التحريك ببطء ملدة ب� ٢- ٣ دقائق ثم يتم نقل 

الخليط ايل عبوة اخري ويستمر التحريك مدة دقيقة.

للحصول عيل املعلومات الخاصة باألمن والسالمة وظروف التخزين وكيفية التخلص من االمن والسالمة :
مخلفات املادة يجب عيل املستخدم الرجوع ايل اخر اصدار لورقة األمن والسالمة 

الخاصة باملنتج .

من خواص االيبوكيس انه يتطبرش ويصفر عند تعرضه الشعة الشمس املبارشةمالحظة:

كافة املعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة هي تستند ايل اختبارات مخربية وبناء مالحظات مهمة:
عيل ذلك فان النتائج قد تختلف عيل ارض الواقع تبعا لظروف وطبيعة االجواء 

املحيطة �كان العمل.
 االسطح املطلية حديثا للمنتج يجب عدم تعريضها لالمطار ضمن فرتة زمنية مقدارها 

٢٤ ساعة من زمن التطبيق.
 يجب عدم تطبيق املنتج ضمن جو ماطر او ضبا� او ضمن درجة حرارة اقل من ٥ 

درجات مئوية.
املنتج ال يستخدم طبقة نهائية يف املساحات الخارجية نظرا لطبيعة وخواص مواد 

االيبوكيس حيث انها تتطبرش تحت اشعة الشمس املبارشة.
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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
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