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SL 300 هايبر ايبوكسي المواصفات الفنیة للمنتج 

هايرب ايبوكيس SL 300 هو طالء ايبوكيس ثال� الرتكيب ذا� التسوية وخايل من املذيبات وصف املنتج:
مصمم لالستخدام كطالء ارضيات عيل كافة انواع االرضيات الصناعية وارضيات الورش 

واملستودعات. املنتج يعطي طبقة عالية االداء  ذا� التسوية وذاتية التنعيم وسهلة للتطبيق 
حيث تكون النتيجة طبقة قوية وصلبة عد�ة النفاذية لل�ء صممت خصيصا لح�ية 
االرضيات الخرسانية التي تتعرض إلهرتاء ميكياني� وكيميا� عايل. املنتج يعطي طبقة 

مقاومة لالهرتاء امليكاني� ضمن االقبية واملستودعات وأرضيات املصانع اضافة ايل امكانية 
استخدامه يف مواقف السيارات واالرصفة الخرسانية هذا اضافة ايل كون هذه الطبقة ذات 

مقاومة فائقة للمواد الكيميائية واالمالح.

ً تم تصميم املنتج خصيصا ملجموعة واسعة من االستخدامات الشاقة ، مع مستوياأوجه االستخدام:
مختلفة من التعرض امليكاني� والكيميا� مثل:

 مواقف السيارات الداخلية.
 طوابق الجسور.

 االرصفة الخرسانية .
 األرضيات الصناعية.

 مصانع إنتاج السيارات وورش العمل واالصالح.
 أرضيات صناعة األغذية واملرشوبات.

 املستودعات ومرافق التخزين.
 محطات الخدمة ومناطق الصيانة.

 املستشفيات واملختربات واملصانع الطبية واملصانع الكي�وية.
 محطات معالجة املعادن.

 مجاالت صناعة االالت واملكنات الصناعية.

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 20 كغ (عل شكل طقم ضمن عبوة معدنية) + 10 كغ من رمل السيليكاالعبوات املتوفرة:
التعبئة قد تختلف من بلد ايل آخر تبعا الحتاجات السوق املحلية 
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الخواص الفيزيائية للمنتج 

اللون:

نسبة املواد الصلبة بالحجم:

وفق كتالوج الرال 

شديد اللمعان

%100

ميكرون" طبقة شفافة ) 2² / ليرت (بس�كة  ملم " 1000 1 م 1

1-7 ملم 

معدل الفرد النظري:

املظهر(اللمعة):

الس�كة املطلوبة :
نقطة الوميض: 130 سيليزية / 266 فاهرنهايت° °

10 غرام / ليرت نسبة املواد العضوية املتطايرة:
1.6 كغ / ليرت. الكثافة النوعية :

تقريبا 1  ساعة (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت) جفاف السطح:
2-4 ساعات (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت) الجفاف لللمس:

الجفاف الكامل:
زمن اعادة الطالء:

التصلب الكامل

8-10 ساعة (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت)

24 ساعات (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت)

7 ايام  (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت)

تفاصيل التطبيق:

نسبة الخلط:

املخفف: 

املركب االول 4  : املركب الثا� 1 (وفقا للوزن) ويضاف 50 % رمل سيليكا

املالج املعد� املسنن – مالج عيار س�كة

املنتج جاهز لالستخدام ويجب عدم تخفيفه.

تقريبا 60 دقيقة (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت) زمن االستخدام بعد الخلط:

وسيلة التطبيق:
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االسطح الخرسانية : يجب ازالة الزيوت والشحوم من سطح الخرسانة باستخدام املواد املخصصة تحض� السطح:
لهذا الهدف لض�ن عدم وجود أي اثر لهذه املواد الدهنية عيل سطح الخرسانة.ثم يتم تجهيز 

االرضيات عرب الوسائل الفيزيائية املتاحة كاستخدام االت الحف التي تستخدم احجار ماسية او 
من خالل العصف بالرمل مع إزالة األتربة الناتجة من خالل الشفط الكهربا�. يتم تطبيق طبقة 

. SF من منتج هايربفليكس ايبوكيس سيلر
فوق الس�اميك: يجب ازالة الطبقة الزجاجية املوجودة عيل سطح الس�اميك بواسطة احجار 

ماسية مع التاكد من ازالة االتربة والغبار الناتجة عن هذه العملية بواسطة الشفط الهوا� . ك� 
يجب التاكد من خلو السطح من الزيوت والشحوم وكل ما من شأنه ان يعيق التصاق الدهان.
فوق االسطح املعدنية: يجب ازالة الشحوم والزيوت باستخدام املواد املخصصة لذلك ثم يجب 
استخدام العصف بالرمل للوصول ايل سطح مت�سك ونظيف لتطبيق االيبوكيس عليه. ثم يجب 

تأسيس السطح بواسطة اساس ايبوكيس مقاوم للصدأ قبل تطبيق املنتج.

يجب خلط الجزء A ملدة ثالث دقائق للتأكد من عدم وجود اي ترسبات يف الطالء. صب الجزء خلط املنتج:
B عىل الجزء A ، امزج الخليط ملد 2-3 دقائق بواسطة خالط كهربا� مع رسعة دوران منخفضة 
ً(300< دورة يف الدقيقة). أضف رمل السيليكا تدريجياً أثناء الخلط. يجب خلط اإليبوكيس جيدا 
لض�ن حدوث التفاعل الكيميا� املناسب. بعد الخلط ، يجب اراحة الخليط ملدة دقيقة واحدة 

قبل التطبيق.

لالسطح الخرسانية الجافة : يستخدم منتج هايربفليكس ايبوكيس سيلر SF التأسيس:
 SF-MT لالسطح الخرسانية الرطبة: يستخدم منتج هايربفليكس ايبوكيس سيلر

لالسطح املعدنية: يستخدم اساس ايبوكيس مقاوم للصدأ

بالنسبة لألسطح املانعة لالنزالق ، يجب ن� رمل سيليكا ناعم عىل الطبقة األوىل بين� ال تزال االرضيات املانعة لالنزالق:
ُرطبة. يسمح للسطح بالجفاف  ملدة 24 ساعة عىل األقل ثم يجب تنظيف الرمال الغ� ملتصقة 

من السطح ثم ضع طبقة من طبقة هايربفليكس ايبوكيس توبكوت SF. يجب توخي الحذر لض�ن 
تحقيق طبقة متجانسة تغطي رمل السيليكا وتعطي الطبقة الخشنة املانعة لالنالق.

يجب أن يتم التطبيق يف منطقة جيدة التهوية بعيدا عن أي مصدر للحرارة. ارتداء معدات واقية االمن والسالمة :
لليدين والعين� وتجنب التنفس من االبخرة واملذيبات التي قد تتواجد يف املكان. يف حالة مالمسة 

ًالدهان للجلد ، فينبغي إزالتها فورا قبل تصلبها ، ثم غسلها جيدا بالصابون واملاء. يف حالة استنشاق  ً
بخار كثيف ، ضع الشخص املصاب يف منطقة يف الهواء الطلق. يف حالة مالمسة العين� ، تغسل جيدا 

باملاء النظيف. إذا ابتلعت ، ال تحفز القيء. يف جميع الحاالت ، الت�س العناية الطبية. يف حالة نشوب 
حريق ، استخدم رغوة ثا� أكسيد الكربون إلطفاء الحريق. قم بإغالق العبوات بإحكام عندما ال تكون 

ًقيد االستع�ل ، وقم بتخزينها بعيدا عن الحرارة والتخلص منها بعناية.
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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

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

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

العمل.
 ا السطح املطلية حديثا للمنتج يجب عدم تعريضها لل�ء ضمن فرتة زمنية مقدارها ٢٤ 

ساعة من زمن التطبيق.
 ي جب عدم تطبيق املنتج ضمن جو ماطر او ضبا� او ضمن درجة حرارة اقل من ٥ در

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

كيس حيث انها تتطبرش تحت اشعة الشمس املبارشة.
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