
 

 

 كريستالين )مركب واحد( هايبر 

شكل بودرة تحتوي عناصر  مونة )مالط( اسمنتي عليهو كريستالين )مركب واحد( هايبر  وصف المنتج:  

مختار من المواد المالئة مع مواد تتفاعل  "خليط", حيث تم تصنيع هذه المادة من مواد  كرستالية

باالتجاء السلبي  مع الماء لتشكيل طبقة عازلة للماء. المنتج يستخدم للحصول علي طبقة عازلة

ضمن المادة تتغلغل ضمن مسام السطح وتتفاعل مع  وااليجابي والعناصر الكيميائية الموجودة

ضمن المسام والتجاويف الشعرية ضمن السطح الرطوبة الموجودة لتشكل عناصر كريستالية 

 وتغلقها لتشكل طبقة عازلة للماء في االتجاهين السلبي وااليجابي.

 :أوجة االستخدام كعازل ايجابي أماكن االستخدام:    

 الماء.يستخدم في عزل خزانات  -
 يستخدم المنتج في عزل المسابح والبرك المائية. -
 يستخدم المنتج في عزل الجدران االستنادية والجدران المشتركة. -
 قنوات الري المائية.يستخدم المنتج في عزل  -
 أنابيب الصرف الصحي واالنابيب الخرسانية والمناهل الخاصة بالصرف الصحي. -
 السدود. -
 عزل الخزانات االرضية. -
 االستخدام كعازل سلبي:أوجة 

 العزل الداخلي لجدران االقبية وارضياتها. -
 عزل الجدران الخارجية لخزانات الماء. -
 عزل الجدران االستنادية. -
 لعزل األنفاق ومترو االنفاق. -
 االرضيات وفواصل التمدد االفقية. -
 ابيار المصاعد. -

 
 فوائد التالية:المنتج يعطي ال فوائد المنتج: 

 .المنتج ذو فعالية عالية باالتجاهين السلبي وااليجابي 
 ويشكل طبقة بشكل قوي جدا بحيث انه ال يتقشر من السطح  المنتج يتماسك مع السطح

 تعطي عمرا خدميا طويال وعزال مائيا تاما.
  يعطي المنتج سطحا كتيما من خالل غلق المسام الشعرية للخرسانة في كل مرة يكون

ضمن اشر مع الماء وذلك بفعل العناصر الكريستالية الموجودة فيها علي تماس مب
 مع الوقت. تركيبية المنتج والتي ال تتآكل

 .المنتج غير سام ولذلك يمكن استخدامه ضمن خزانات الماء 
 .المنتج يحمي حديد التسليح ضمن الخرسانة من خالل منع الصدأ 
 ادة بعد تنفيذ المنتج علي السطح.المنتج ال يحتاج الي حماية بواسطة مواد الحماية المعت 
 .المنتج يتمتع بخاصية تنفس السطح 
 .يمكن تطبيقة علي االسطح الخرسانية الغير متصلبة بشكل كامل 
 .المنتج مقاوم للتجمد 

 
األسطح الممكن طالؤه    

 بها:

 االسطح الخرسانية )البيتونية( واللياسة االسمنتية  والحجر الطبيعي وكافة االسطح المسامية.

صالحية المنتج /    

 وظروف التخزين:

 شهرا من تاريخ االنتاج  12صالحية المنتج 

يتم التخزين في مكان جاف وجيد يجب ان يتم تخزين المنتج وفق قوانين البلد المتبعة ويجب ان 
 التهوية وبعيدا عن أي مصدر للحرارة او عن أشعة الشمس المباشرة.



 

 

 
 ضمن كيس ورقي خاص.كغ بودرة اسمنتية  20المنتج متوفرة بحجم  العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
  الخواص الفيزيائية للمنتج 

 
 رمادي )اسمنتي(  اللون: 

 كغ / ليتر. 1.2 :الكثافة النوعية للبودرة 

 كغ من المنتج. 2.5-2.25كغ من الماء مع  1لالستخدام كمادة شبة سائلة يجب خلط   : نسبة الخلط مع الماء 

  كغ من المنتج 3.5-3.25كغ ماء مع  1لالستخدام بالمالج يجب خلط 

 كغ من الرمل مع كمية مناسبة  2كغ من المادة مع  1خلط  لالستخدام كمادة لياسة يجب

 من الماء للخلطة.
الزمن الالزم لترييح  

 :الخلطة

 دقائق. 3-5

زمن االستخدام بعد  

 :الخلط

 دقيقة. 20

 درجات مئوية 35درجات مئوية و +  5بين +  :درجة حرارة التطبيق 

 كمادة شبة سائلة:   :معدل استهالك المادة 
 كغ / متر المربع )علي شكل طبقتين(  2-1للعزل اإلجابي:  -
 كغ / متر مربع )علي شكل طبقتين.2للعزل السلبي:  -

 :كلياسة 
 ملم  5كغ / متر مربع علي شكل لياسة بسماكة  2-3 -

  : كغ / متر مربع 1كبودرة جافة فوق الصبة اثناء التسوية 
 

 المعدني او بواسطة مكنات خاصة.الفرشاة او الرول او المالج  وسيلة التطبيق: 

كما يجب ان يكون  يجب أن يكون السطح خاليا من األوساخ والغبار والشحوم واألجزاء الضعيفة. :تحضير السطح 
السطح متماسكا وصلبا وفي حال وجود اجزاء ضعيفة وغير متماسكة يجب ازالتها بالكامل كما 

لموجودة ضمن تجذيب االجزاء الحادة ضمن السطح. ايضا يجب معالجة التشققات ايتم يجب ان 
ليكس السطح باستخدام مونة اسمنتية مدعمة بمنتج هايبرفليكس التكس او باستخدام منتج هايبرف

كما يجب تحضير السطح بواسطة الحف )الصنفرة( بواسطة ديسكات ماسية.  الصالح الخرسانة
كما يجب ترطيب السطح بواسطة الماء قبل تطبيق المنتج مع ابقاء السطح رطبا طوال عملية 

 التطبيق.
 

للتطبيق بواسطة الفرشاة اما في حال  النظيف كغ من الماء 8الي  "كغ 20عبوة " يضاف المنتج :المالط  ()تجهيزاعداد  

كغ من  5.5كغ من المادة الي  20الرغبة في تطبيقة بواسطة المالج المعدني فيجب اضافة كمية 

الماء النظيف ويجب ان تتم عملية الخلط بواسطة خالط كهربائئ ذو سرعة متوسطة لضمان 
لمنتج. ودائما يجب اضافة الماء الي المنتج وليس العكس كما يجب استخدام المزج الكامل ل

دقيقة من زمن الخلط.كما يجب اشباع نقطة التقاء االسطح العمودية مع  20الخليط كامال خالل 

 لضمان العزل المثالي.االسطح االفقية بشكل جيد 
 
 
 



 

 

تطبيق حسب حالة السطح من طرق ال مختلفةد السطح ، هناك ثالثة أنواع بعد االنتهاء من إعدا التطبيق: 

 :جسم الخرساني المراد التطبيق عليهوعمر ال

الحالة شبة السائلة: يجب تطبيق المنتج بواسطة الفرشاة علي سطح تم ترطيبه بالماء  -
علي شكل وجهين متصلبين علي بعضهما البعض. حيث يجب تطبيق الطبقة الثانية بعد 

 ساعات. 4-3بشكل تام اي بعد مرور بين جفاف الطبقة االولي ولكن ليس 
ملم علي خرسانة  10-5علي شكل لياسة: يمكن تطبيق المنتج كطبقة لياسة بسماكة بين  -

قديمة او علي بلوك قرميدي او اسمنتي اما الوجة الثاني فيجب تطبيقة كمالط كما في 
 الحالة السابقة.

شكل بودرة جافة علي سطح استخدامه في الحالة الجافة: حيث يمكن رش المنتج علي  -
 الصبات الخرسانية اثناء مراحل التسوية النهائية للمنتج.

 يجب معالجة االسطح بالماء بعد تطبيق المنتج في جميع الحاالت السابقة.

كما يجب العمل علي عدم جفاف المنتج بشكل سريع لمدة اسبوع علي االقل حيث مالحظة مهمة: 

ا يتم التعامل مع اسطح الخرسانية االعتيادية حيث لهذه يجب ترطيبه بشكل مستمر تماما كم

 العملية فائدة كبيرة لعملية العزل.

 القديم أو الجديد. الخرسانة سواءيد طريقة التطبيق حسب حالة مالحظة: يتم تحد

 علي شكل مسحوقستخدام المنتج على شكل مالط أوجديدة ، يفضل ا خرسانةالتطبيق على 

 جاف:

علي شكل على شكل مالط أو  المنتجاألرض ، يمكن تطبيق باطن  القادمة من  رطوبةلعزل ال

سطح تدفق الماء علي .هذه الطريقة تمنع اثناء عملية التسويةة سطح الخرسان جافة على بودرة

. في العمل األرضي ، يجب أن يتم عزل الماء على السطح الخارجي )اتجاه تدفق المياه( الخرسانة

 .ا ، وإذا لم يكن األمر كذلك ، فيجب إجراءه على السطح الداخليإذا كان ذلك ممكن  

في الصبات الخرسانية واثناء عملية الصب قد تحدث بعض التشققتات اثناء عملية ترييح 

الخرسانة بعض الضخ في هذه الحالة يمكن استخدام المنتج علي شكل بودرة جافة علي سطح 

 نسبة لالسطح العمودية.الخرسانة او علي شكل شبه سائل بالرول بال

استخدام المنتج بالحالة شبة السائلة  رسانة قديمة فيفضل في هذه الحالةاما في حال كانت الخ

 وبواسطة الفرشاه او علي شكل لياسة علي سطح الخرسانة.

 اوال : عزل الجدران االستنادية التي بها تسريب مياه او بها ضغط عالي من الماء:

  ب للماء فيجب توسيع هذه الثقوب الجدران فيها تسريفي حال وجود ثقوب ضمن
 ماء بالتدفق لفترات زمنية معينة كافية لتخفيف الضغط الموجود.لوالسماح ل

  في حال وجود تسريب ماء في اكثر من بقعة او ضمن بقع كبيرة فيجب عمل ثقوب
د كبيرة بالجدار بهدف تفريغ الماء المسبب لهذا التسريب وتخفيف ضغط الماء للح

 االدني.
  في حال وجود ضغط عالي ضمن الجدار يجب تثبيت خرطوم بالستيكي ضمن الثقب

 للمساعدة علي تفريغ الماء اما في حال كان الضغط منخفض فالداعي لذلك.
  بعد التصلب الكامل للمنتج ضمن المكان يجب اعادة طالء طبقة جديدة للمنتج بالحالة

 قاف التسريب والرطوبة بشكل كامل ونهائي.شبة السائلة وبواسطة الفرشاة لضمان اي
العمال عزل الجدران الخرسانية القديمة جدا او جدران البلوك القرميدي او االسمنتي فيجب 

 استخدام المنتج علي شكل لياسة اسمنتية للحصول علي افضل نتيجة.

 



 

 

 يجب غسل المعدات واالدوات مباشرة بالماء بعد انتهاء التطبيق. التنظيف: 

درجة  35درجات مئوية وما فوق +  5تجنب االستخدام في درجات حرارة أقل من +   مالحظات مهمة :

 مئوية.
  24تجنب االستخدام في المناطق المجمدة أو في المناطق المعرضة لخطر التجمد خالل 

 ساعة أو في المناطق المفتوحة ألشعة الشمس المباشرة أو الرياح.
 اطالة عمر الخلطة التي تخطت زمن االستخدام عبر  ال تحاول باي حال من االحوال

اضافة الماء او البودرة لها ومن اجل الحفاظ علي تجانس تام للمنتج يجب ان يتم خلطه 
 بشكل مستمر اثناء التطبيق.

 ساعة من تطبيق  24خزانات المياه بالماء بعد منشآت الخرسانية كجب أن تمأل الي

تغلغل المنتج و ات ألن ضغط الماء يسرع من تشكيل البلور المنتج الطبقة األخيرة من
 خرسانة.ضمن الماسم الشعرية للمنتج لل

  على كثافة الخرسانة وامتصاص السطح. تغلغل وال ات البلورتعتمد درجة تشكيل 
 رات يجب تغطية المنتج بطبقة لياسةديكوري نتيجة تشكل البلو رلتجنب الشكل الغي 

ن الطبقة ما تزال رطبة وبعد جفاف طبقة اللياسة يجب تطبيق وذلك عندما تكوتجميلية 
الدهان علي سطح اللياسة. اما في حال الرغبة بتركيب سيرايك علي سطح المنتج 
فيجب تطبيق الصق السيراميك مباشرة علي المنتج وهو ما زال رطب . اما في حال 

دي الي ظهور تطبيق الالصق علي سطح المنتج وهو قد جف بشكل تام فان ذلك سيؤ
بواسطة المسح باستخدام  عناصر كريستالية علي سطح السطح وهذه يجب ازالتها

حمض هيدروليكي وهذه العملية ال تؤثر علي الطبقات الكرستالية ضمن المسام الشعرية 
 للسطح.

 
من مخلفات للحصول علي المعلومات الخاصة باألمن والسالمة وظروف التخزين وكيفية التخلص  االمن والسالمة : 

 المادة يجب علي المستخدم الرجوع الي اخر اصدار لورقة المن والسالمة الخاصة بالمنتج .

 

 


