
 

 

   728بوند  هايبر 

مالط من مركبين يستند في تركيبته علي االيبوكسي حيث يستخدم المنتج كمالط هو  :    728بوند   هايبر وصف المنتج:  

الخرصانة واصالح االجزاء  امكانية استخدامه في عمليات ترميم  الي  الجفاف اضافة  تثبيت سريع 

 استخدام المنتج في عمليات زرع االسياخ المعدنية ضمن الكتل الخرسانية.التالفة منها. كما يمكن 

يستخدم المنتج في عملية زرع االسياخ المعدنية ضمن الخرسانة كما انه يستخدم في كافة  • أوجه االستخدام:    
 اعمال الترميمر بما ذلك ترميم الحجر الطبيعي.

 الكبيرة الحجم ضمن الخرسانة. يستخدم المنتج في تعبئة التشققات  •
 يمكن استخدام المنتج كمادة الصقة للجرانيت والبالط وذلك علي االسطح الناعة جدا.  •
يمكن استخدام المنتج في لصق كافة االجسام المعدنية علي االجسام الخرسانية او المعدنية   •

 ضمن المباني والمنشآت. 
علي اختالف انواعها حيث يمكن استخدامه يستخدم المنتج بشكل مترافق مع منتجات الحقن   •

 في تثبيت فتحات الحقن ومن ثم يمكن استخدامه في غلط هذه الفتحات ضمن الخرسانة. 
 يستخدم المنتج في تثبيت مخمدات الزالزل وسكك الحديد في اعمال الجسور. •
 يستخدم المنتج في تثبيت عناصر الربط علي اختالف انواعها.  •

 
 سهولة التطبيق.  - المنتج: فوائد  

 يسمح بتنفس السطح وخروج الماء واألبخرة ضمن السطح.  -
 المنتج ذو مقاومة فائقة للمواد الكيميائية واالهتراء الميكانيكي.  -
 المنتج ذو قدرة التصاق فائقة علي الخرسانة. -
 المنتج يكتب قوته الميكانيكية خالل فترة وجيزة جدا. -
 سريع التصلب.  -

 
صالحية المنتج /     

 وظروف التخزين: 

 شهرا من تاريخ االنتاج  24صالحية المنتج 

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

 
 كغ )علي شكل طقم ضمن عبوات معدنية(  5عبوة متوفرة بالمنتج  العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
 

  الخواص الفيزيائية للمنتج 
 : أسود  B: أبيض    المركب    Aالمركب  اللون:  

 عديم اللمعة )مطفي( : المظهر)اللمعة( 

نسبة المواد الصلبة  

 بالحجم: 

100 %   
 

الكثافة النوعية   

 : )للخليط( 

 ( TS EN ISO 2811-1درجة سيليزية  20كغ / ليتر )  0.05 ±  1.8  -  1.75

 أيام( 7)بعد مرور  ²نيوتن / ملم 65≤ قوة الضغط:  

 أيام(  7بعد مرور ) ²نيوتن / ملم 25 قوة الشد:  

 ( ASTM D4541-09) ²نيوتن / ملم 3 قوة االلتصاق:  



 

 

السماكة التي يمكن   

 تطبيقه بها : 

 ملم    30الحد االقصي  – ملم  2الحد االدني 

قوة االلتصاق علي   

 الخرسانة: 

 أيام  7بعد مرور  ²نيوتن / مم 3≤

درجة الحرارة التي  

 يحتف بها المنتج بخواصة :

 درجة مئوية  80درجة مئوية الي + 15ناقص 

 درجة فهرنهايت(  68درجة مئوية /  20) دقيقة  90-60 الجفاف لللمس:  

 درجة فهرنهايت(  68درجة مئوية /  20ساعة ) 8 - 6 الجفاف الكامل:  

 درجة فهرنهايت(  68درجة مئوية /   20ساعات ) 24 زمن اعادة الطالء:  

 فهرنهايت( درجة   68درجة مئوية /   20ايام  ) 7 التصلب الكامل  

  تفاصيل التطبيق:  

 المالج المعدني –سكين المعجون  وسيلة التطبيق :  

 المنتج جاهز لالستخدام ويجب عدم خلطه باي مادة.  المخفف:  

درجة الحرارة اثناء   

 التطبيق: 

 درجة مئوية   30درجات مئوية الي + 10+

 كغ )بالوزن(   B  :1.25المركب  -كغ    A  :3.75المركب  نسبة الخلط :  

زمن االستخدام بعد  

 الخلط: 

 (DIN 16945درجة مئوية  23دقيقة ) 40-50

الضعيفة جزاء  أنواع الغبار واألوساخ واألجودة السطح: يجب أن يكون سطح التطبيق خاليًا من جميع   : تحضير السطح  
. يجب أن يكون سطح  تماما  وبقايا الجص األسمنتي والزيت واألوساخ وأن يكون جاًفا  الغير متماسكةو

على األقل( ، ويجب أن    2نيوتن / مم    25)  الضغط للسطحقوة    بحيث تكونالخرساني نظيفًا وقويًا  

 .على األقل 2نيوتن / مم  1.5 الشدتكون قوة ا

  4أكبر من قطر الحديد بمقدار  االسياخ: يجب أن تكون ثقوب غرس لتثبيت األسياخ تحضير السطح
واألتربة  زيجب ان يكون خاليا من  الزيوت مم على األقل. يجب تنظيف األسطح بالهواء المضغوط 

اثار الزيوت لتثبيت مضلعة وجافة وخالية من . يجب أن تكون قضبان اواي اثر للرطوبة واألوساخ 
 .والصدأ

دقائق حتى يتم الحصول على    3-2، قم بالتحريك لمدة    Aإلى المكون    Bالخلط: بعد إضافة المكون  

 دورة في الدقيقة(.   400لون متجانس بسرعة منخفضة ، محرض كهربائي )حتى 

عملية زرع االسياخ ك اوال يتم وضع القليل من المادة داخل الثقب ثم يتم وضع كمية من المادة علي 
مطرقة والطرق بهدوء لضمان وصول القسيخ السيخ المعدني وزرعة ضمن الفراغ ويفضل استخدام  

 المعدني الي نهاية الثقب ثم يتم تسوية المادة حول السيخ لضمان التثبييت االمثل للسيخ.
تثبيت  او  الخرسانة  الي  الحديد  تثبيبت  في  او  الحديد  الي  الحديد  تثبيبت  في  المنتج  استخدام  يمكن 

 القرميد الي الحديد. 
 

 تخدام منتج هايبرفليكس يجب اس : التأسيس 
 سيلر ايبوكسي خالي من المذيبات مخصص للمناطق الرطبة –سيلر ايبوكسي خالي من المذيبات 

 



 

 

للحصول علي المعلومات الخاصة باألمن والسالمة وظروف التخزين وكيفية التخلص من مخلفات  االمن والسالمة :  
 اصدار لورقة األمن والسالمة الخاصة بالمنتج .المادة يجب علي المستخدم الرجوع الي اخر 

 
كافة المعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة هي تستند الي اختبارات مخبرية وبناء علي ذلك   - مالحظات مهمة: 

 فان النتائج قد تختلف علي ارض الواقع تبعا لظروف وطبيعة االجواء المحيطة بمكان العمل. 
 24للمنتج يجب عدم تعريضها لالمطار ضمن فترة زمنية مقدارها  االسطح المطلية حديثا   -

 ساعة من زمن التطبيق. 
درجات   5يجب عدم تطبيق المنتج ضمن جو ماطر او ضبابي او ضمن درجة حرارة اقل من   -

 مئوية. 
مواد   - وخواص  لطبيعة  نظرا  الخارجية  المساحات  في  نهائية  طبقة  يستخدم  ال  المنتج 

 شر تحت اشعة الشمس المباشرة.االيبوكسي حيث انها تتطب
 

 

 


