
هايبر كريستالين (مركب واحد)  المواصفات الفنیة للمنتج 

هايرب كريستال� (مركب واحد) هو مونة (مالط) اسمنتي عيل شكل بودرة تحتوي عنارص وصف املنتج:
كرستالية , حيث تم تصنيع هذه املادة من مواد "خليط" مختار من املواد املالئة مع مواد 

تتفاعل مع املاء لتشكيل طبقة عازلة لل�ء. املنتج يستخدم للحصول عيل طبقة عازلة 
باالتجاء السلبي وااليجا� والعنارص الكيميائية املوجودة ضمن املادة تتغلغل ضمن مسام 
السطح وتتفاعل مع الرطوبة املوجودة لتشكل عنارص كريستالية ضمن املسام والتجاويف 

الشعرية ضمن السطح وتغلقها لتشكل طبقة عازلة لل�ء يف االتجاه� السلبي وااليجا�.

أوجة االستخدام كعازل ايجا�:أماكن االستخدام:
 يستخدم يف عزل خزانات املاء.

 يستخدم املنتج يف عزل املسابح والربك املائية.
 يستخدم املنتج يف عزل الجدران االستنادية والجدران املشرتكة.

 يستخدم املنتج يف عزل قنوات الري املائية.
 أنابيب الرصف الصحي واالنابيب الخرسانية واملناهل الخاصة بالرصف الصحي.

 السدود.
عزل الخزانات االرضية.

أوجة االستخدام كعازل سلبي:
 العزل الداخيل لجدران االقبية وارضياتها.

 عزل الجدران الخارجية لخزانات املاء.
 عزل الجدران االستنادية.

 لعزل األنفاق ومرتو االنفاق.
 االرضيات وفواصل التمدد االفقية.

 ابيار املصاعد.

املنتج يعطي الفوائد التالية:فوائد املنتج:
· املنتج ذو فعالية عالية باالتجاه� السلبي وااليجا�.

· املنتج يت�سك مع السطح بشكل قوي جدا بحيث انه ال يتقرش من السطح ويشكل 
طبقة تعطي عمرا خدميا طويال وعزال مائيا تاما.

· يعطي املنتج سطحا كتي� من خالل غلق املسام الشعرية للخرسانة يف كل مرة يكون 
فيها عيل �اس مبارش مع املاء وذلك بفعل العنارص الكريستالية املوجودة ضمن تركيبية 

املنتج والتي ال تتآكل مع الوقت.
· املنتج غ� سام ولذلك �كن استخدامه ضمن خزانات املاء.

· املنتج يحمي حديد التسليح ضمن الخرسانة من خالل منع الصدأ.
· املنتج ال يحتاج ايل ح�ية بواسطة مواد الح�ية املعتادة بعد تنفيذ املنتج عيل السطح.

· املنتج يتمتع بخاصية تنفس السطح.
· �كن تطبيقة عيل االسطح الخرسانية الغ� متصلبة بشكل كامل.

· املنتج مقاوم للتجمد.
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صالحية املنتج 12 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 بحجم 20 كغ بودرة اسمنتية ضمن كيس ورقي خاص.
التعبئة قد تختلف من بلد ايل آخر تبعا الحتاجات السوق املحلية 

العبوات املتوفرة:

الخواص الفيزيائية للمنتج 

اللون :

نسبة الخلط مع املاء :

رمادي (اسمنتي) 

1.2 كغ / ليرت.الكثافة النوعية للبودرة:

 لالستخدام ك�دة شبة سائلة يجب خلط ١ كغ من املاء مع ٢٫٢٥-٢٫٥ كغ من املنتج.
 لالستخدام باملالج يجب خلط ١ كغ ماء مع ٣٫٢٥-٣٫٥ كغ من املنتج

لالستخدام ك�دة لياسة يجب خلط ١ كغ من املادة مع ٢ كغ من الرمل مع كمية مناسبة 
من املاء للخلطة.

3-5 دقائق. الزمن الالزم لرتييح الخلطة:
20 دقيقة. زمن االستخدام بعد الخلط:

ب� + 5 درجات مئوية و + 35 درجات مئوية درجة حرارة التطبيق:
· ك�دة شبة سائلة: معدل استهالك املادة:

- للعزل اإلجا�: 1-2 كغ / مرت املربع (عيل شكل طبقت�) 
- للعزل السلبي:2كغ / مرت مربع (عيل شكل طبقت�.

· كلياسة:
- 2-3 كغ / مرت مربع عيل شكل لياسة بس�كة 5 ملم 

1 كغ / مرت مربع · كبودرة جافة فوق الصبة اثناء التسوية : 

الفرشاة او الرول او املالج املعد� او بواسطة مكنات خاصة. وسيلة التطبيق:

االسطح الخرسانية (البيتونية) واللياسة االسمنتية  والحجر الطبيعي وكافة االسطح املسامية.األسطح املمكن طالؤه بها:
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يجب أن يكون السطح خاليا من األوساخ والغبار والشحوم واألجزاء الضعيفة. ك� 
يجب ان يكون السطح مت�سكا وصلبا ويف حال وجود اجزاء ضعيفة وغ� مت�سكة 
يجب ازالتها بالكامل ك� يجب ان يتم تجذيب االجزاء الحادة ضمن السطح. ايضا 
يجب معالجة التشققات املوجودة ضمن السطح باستخدام مونة اسمنتية مدعمة 

�نتج هايربفليكس التكس او باستخدام منتج هايربفليكس الصالح الخرسانة ك� يجب
تحض� السطح بواسطة الحف (الصنفرة) بواسطة ديسكات ماسية. ك� يجب ترطيب
السطح بواسطة املاء قبل تطبيق املنتج مع ابقاء السطح رطبا طوال عملية التطبيق.

تحض� السطح:

يضاف املنتج "عبوة 20 كغ" ايل 8 كغ من املاء النظيف للتطبيق بواسطة الفرشاة اما 
يف حال الرغبة يف تطبيقة بواسطة املالج املعد� فيجب اضافة كمية 20 كغ من املادة 

ايل 5.5 كغ من املاء النظيف ويجب ان تتم عملية الخلط بواسطة خالط كهربائئ 
ذو رسعة متوسطة لض�ن املزج الكامل للمنتج. ودا�ا يجب اضافة املاء ايل املنتج و
ليس العكس ك� يجب استخدام الخليط كامال خالل 20 دقيقة من زمن الخلط.ك� 
يجب اشباع نقطة التقاء االسطح العمودية مع االسطح االفقية بشكل جيد لض�ن 

العزل املثايل.

اعداد (تجهيز) املالط :

بعد االنتهاء من إعداد السطح ، هناك ثالثة أنواع مختلفة من طرق التطبيق حسب 
حالة السطح وعمر الجسم الخرسا� املراد التطبيق عليه:

التطبيق:

الحالة شبة السائلة: يجب تطبيق املنتج بواسطة الفرشاة عيل سطح تم ترطيبه باملاء عيل 
شكل وجه� متصلب� عيل بعضه� البعض. حيث يجب تطبيق الطبقة الثانية بعد جفاف 

الطبقة االويل ولكن ليس بشكل تام اي بعد مرور ب� ٣-٤ ساعات.
 عيل شكل لياسة: �كن تطبيق املنتج كطبقة لياسة بس�كة ب� ٥-١٠ ملم عيل خرسانة قد�ة

 او عيل بلوك قرميدي او اسمنتي اما الوجة الثا� فيجب تطبيقة كمالط ك� يف الحالة السابقة.
 استخدامه يف الحالة الجافة: حيث �كن رش املنتج عيل شكل بودرة جافة عيل سطح الصبات 

الخرسانية اثناء مراحل التسوية النهائية للمنتج.
يجب معالجة االسطح باملاء بعد تطبيق املنتج يف جميع الحاالت السابقة.

مالحظة مهمة: ك� يجب العمل عيل عدم جفاف املنتج بشكل رسيع ملدة اسبوع عيل 
االقل حيث يجب ترطيبه بشكل مستمر �اما ك� يتم التعامل مع اسطح الخرسانية 

االعتيادية حيث لهذه العملية فائدة كب�ة لعملية العزل.
مالحظة: يتم تحديد طريقة التطبيق حسب حالة الخرسانة سواء القديم أو الجديد.
التطبيق عىل خرسانة جديدة ، يفضل استخدام املنتج عىل شكل مالط أوعيل شكل 

مسحوق جاف:
لعزل الرطوبة القادمة من  باطن األرض ، �كن تطبيق املنتج عىل شكل مالط أو عيل شكل
 بودرة جافة عىل سطح الخرسانة اثناء عملية التسوية.هذه الطريقة �نع تدفق املاء عيل 

سطح الخرسانة. يف العمل األريض ، يجب أن يتم عزل املاء عىل السطح الخارجي 
ً(اتجاه تدفق املياه) إذا كان ذلك ممكنا ، وإذا � يكن األمر كذلك ، فيجب إجراءه عىل 

السطح الداخيل.
يف الصبات الخرسانية واثناء عملية الصب قد تحدث بعض التشققتات اثناء عملية ترييح
 الخرسانة بعض الضخ يف هذه الحالة �كن استخدام املنتج عيل شكل بودرة جافة عيل 

سطح الخرسانة او عيل شكل شبه سائل بالرول بالنسبة لالسطح العمودية.
اما يف حال كانت الخرسانة قد�ة فيفضل يف هذه الحالة استخدام املنتج بالحالة شبة 

السائلة وبواسطة الفرشاه او عيل شكل لياسة عيل سطح الخرسانة.
اوال : عزل الجدران االستنادية التي بها ترسيب مياه او بها ضغط عايل من املاء:
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 يف حال وجود ثقوب ضمن الجدران فيها ترسيب لل�ء فيجب توسيع هذه الثقوب والس�ح التطبيق:
لل�ء بالتدفق لفرتات زمنية معينة كافية لتخفيف الضغط املوجود.

 يف حال وجود ترسيب ماء يف اك� من بقعة او ضمن بقع كب�ة فيجب عمل ثقوب كب�ة بالجدار
 بهدف تفريغ املاء املسبب لهذا الترسيب وتخفيف ضغط املاء للحد االد�.

 يف حال وجود ضغط عايل ضمن الجدار يجب تثبيت خرطوم بالستي� ضمن الثقب للمساعدة 
عيل تفريغ املاء اما يف حال كان الضغط منخفض فالداعي لذلك.

بعد التصلب الكامل للمنتج ضمن املكان يجب اعادة طالء طبقة جديدة للمنتج بالحالة شبة 
السائلة وبواسطة الفرشاة لض�ن ايقاف الترسيب والرطوبة بشكل كامل ونها�.

الع�ل عزل الجدران الخرسانية القد�ة جدا او جدران البلوك القرميدي او االسمنتي فيجب 
استخدام املنتج عيل شكل لياسة اسمنتية للحصول عيل افضل نتيجة.

التنظيف:
  تجنب االستخدام يف درجات حرارة أقل من + ٥ درجات مئوية وما فوق + ٣٥ درجة مئوية.

  تجنب االستخدام يف املناطق املجمدة أو يف املناطق املعرضة لخطر التجمد خالل ٢٤ ساعة أو  
يف املناطق املفتوحة ألشعة الشمس املبارشة أو الرياح.

  ال تحاول باي حال من االحوال اطالة عمر الخلطة التي تخطت زمن االستخدام عرب اضافة املاء 
او البودرة لها ومن اجل الحفاظ عيل تجانس تام للمنتج يجب ان يتم خلطه بشكل مستمر اثناء

 التطبيق.
 ي جب أن �أل املنشآت الخرسانية كخزانات املياه باملاء بعد ٢٤ ساعة من تطبيق الطبقة األخ�ة 

من املنتج ألن ضغط املاء يرسع من تشكيل البلورات  وتغلغل املنتج ضمن املاسم الشعرية 
للمنتج للخرسانة.

 ت عتمد درجة تشكيل البلورات  والتغلغل  عىل كثافة الخرسانة وامتصاص السطح.
 ل تجنب الشكل الغ� ديكوري نتيجة تشكل البلورات يجب تغطية املنتج بطبقة لياسة تجميلية
 وذلك عندما تكون الطبقة ما تزال رطبة وبعد جفاف طبقة اللياسة يجب تطبيق الدهان عيل 

سطح اللياسة. اما يف حال الرغبة برتكيب س�ايك عيل سطح املنتج فيجب تطبيق الصق الس�
اميك مبارشة عيل املنتج وهو ما زال رطب . اما يف حال تطبيق الالصق عيل سطح املنتج وهو قد 

جف بشكل تام فان ذلك سيؤدي ايل ظهور عنارص كريستالية عيل سطح السطح وهذه يجب 
ازالتها بواسطة املسح باستخدام حمض هيدرولي� وهذه العملية ال تؤثر عيل الطبقات الكر

ستالية ضمن املسام الشعرية للسطح.

يجب غسل املعدات واالدوات مبارشة باملاء بعد انتهاء التطبيق.

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

باملنتج .

االمن والسالمة :
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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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