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هايبر بوند728       المواصفات الفنیة للمنتج 

هايرب بوند 728 : هو مالط من مركب� يستند يف تركيبته عيل االيبوكيس حيث يستخدم وصف املنتج:
املنتج كمالط تثبيت رسيع الجفاف اضافة ايل امكانية استخدامه يف عمليات ترميم الخر

صانة واصالح االجزاء التالفة منها. ك� �كن استخدام املنتج يف عمليات زرع االسياخ 
املعدنية ضمن الكتل الخرسانية.

· يستخدم املنتج يف عملية زرع االسياخ املعدنية ضمن الخرسانة ك� انه يستخدم يف     
كافة اع�ل الرتميمر �ا ذلك ترميم الحجر الطبيعي.

· يستخدم املنتج يف تعبئة التشققات الكب�ة الحجم ضمن الخرسانة.
· �كن استخدام املنتج ك�دة الصقة للجرانيت والبالط وذلك عيل االسطح الناعة جدا.

· �كن استخدام املنتج يف لصق كافة االجسام املعدنية عيل االجسام الخرسانية او 
املعدنية ضمن املبا� واملنشآت.

· يستخدم املنتج بشكل مرتافق مع منتجات الحقن عيل اختالف انواعها حيث �كن استخدامه 
يف تثبيت فتحات الحقن ومن ثم �كن استخدامه يف غلط هذه الفتحات ضمن الخرسانة.

· يستخدم املنتج يف تثبيت مخمدات الزالزل وسكك الحديد يف اع�ل الجسور.
· يستخدم املنتج يف تثبيت عنارص الربط عيل اختالف انواعها.

أوجه االستخدام:

 سهولة التطبيق.
 يسمح بتنفس السطح وخروج املاء واألبخرة ضمن السطح.

 املنتج ذو مقاومة فائقة للمواد الكيميائية واالهرتاء امليكاني�.
 املنتج ذو قدرة التصاق فائقة عيل الخرسانة.

 املنتج يكتب قوته امليكانيكية خالل فرتة وجيزة جدا.
 رسيع التصلب.

فوائد املنتج:

صالحية املنتج 24 شهرا من تاريخ االنتاج صالحية املنتج / وظروف التخزين:
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 ٥ كغ (عيل شكل طقم ضمن عبوات معدنية) العبوات املتوفرة:
التعبئة قد تختلف من بلد ايل آخر تبعا الحتاجات السوق املحلية 

الخواص الفيزيائية للمنتج 

املركب  A : أبيض    املركب B : أسود اللون:

عديم اللمعة (مطفي)

 % 100

ملظهر(اللمعة):
نسبة املواد الصلبة بالحجم:
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الكثافة النوعية (للخليط) : 
قوة الضغط: 

قوة الشد: 
قوة االلتصاق:

+(TS EN ISO 2811-1  20 درجة سيليزية 1.75- 1.8  0.05  كغ / ليرت ( -

أيام)² نيوتن / ملم (بعد مرور 7  65 ≥

أيام)² نيوتن / ملم (بعد مرور 7 2 5 

 (ASTM D4541-09)  ²نيوتن / ملم3

الحد االد� 2 ملم – الحد االقيص 30 ملم الس�كة التي �كن تطبيقه بها:

3 نيوتن / مم² بعد مرور 7 أيام ≤قوة االلتصاق عيل الخرسانة:

درجة الحرارة التي يحتف بها 
املنتج بخواصة :

الجفاف لللمس:
 الجفاف الكامل: 

زمن اعادة الطالء: 
التصلب الكامل:

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

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

24 ساعات (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت)

7 ايام  (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت)

ناقص 15 درجة مئوية ايل +80 درجة مئوية

تفاصيل التطبيق:

وسيلة التطبيق : 
املخفف:  

درجة الحرارة اثناء التطبيق:
 نسبة الخلط : 

زمن االستخدام بعدالخلط:

 

سك� املعجون – املالج املعد�

املنتج جاهز لالستخدام ويجب عدم خلطه باي مادة.

+10 درجات مئوية ايل +30 درجة مئوية

املركبA :3.75 كغ   - املركبB :1.25 كغ (بالوزن)

(DIN 16945 23 درجة مئوية) 40-50  دقيقة

ًجودة السطح: يجب أن يكون سطح التطبيق خاليا من جميع أنواع الغبار واألوساخ تحض� السطح: 
واألجزاء الضعيفة والغ� مت�سكة وبقايا الجص األسمنتي والزيت واألوساخ وأن يكون 
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ًجافًا �اما. يجب أن يكون سطح  الخرسا� نظيًفا وقويا بحيث تكون قوة الضغط 

للسطح (25 نيوتن / مم 2 عىل األقل) ، ويجب أن تكون قوة االشد 1.5 نيوتن / مم 2 
عىل األقل.

تحض� السطح لتثبيت األسياخ: يجب أن تكون ثقوب غرس االسياخ أكرب من قطر 
الحديد �قدار ٤ مم عىل األقل. يجب تنظيف األسطح بالهواء املضغوط زيجب ان يكون 

خاليا من  الزيوت واألتربة واألوساخ واي اثر للرطوبة . يجب أن تكون قضبان التثبيت 
مضلعة وجافة وخالية من اثار الزيوت والصدأ.

الخلط: بعد إضافة املكون B إىل املكون A ، قم بالتحريك ملدة ٢-٣ دقائق حتى يتم 
الحصول عىل لون متجانس برسعة منخفضة ، محرض كهربا� (حتى ٤٠٠ دورة يف 

الدقيقة).
عملية زرع االسياخ ك اوال يتم وضع القليل من املادة داخل الثقب ثم يتم وضع كمية 

من املادة عيل السيخ املعد� وزرعة ضمن الفراغ ويفضل استخدام مطرقة والطرق 
بهدوء لض�ن وصول القسيخ املعد� ايل نهاية الثقب ثم يتم تسوية املادة حول السيخ 

لض�ن التثبييت االمثل للسيخ.
�كن استخدام املنتج يف تثبيبت الحديد ايل الحديد او يف تثبيبت الحديد ايل الخرسانة 

او تثبيت القرميد ايل الحديد.

تحض� السطح:

يجب استخدام منتج هايربفليكس 
سيلر ايبوكيس خايل من املذيبات – سيلر ايبوكيس خايل من املذيبات مخصص للمناطق الرطبة

التأسيس:

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

االمن والسالمة :

كافة املعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة هي تستند ايل اختبارات مخربية وبناء 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 24 ساعة 
من زمن التطبيق.

 يجب عدم تطبيق املنتج ضمن جو ماطر او ضبا� او ضمن درجة حرارة اقل من 5 درجات مئوية.
 املنتج ال يستخدم طبقة نهائية يف املساحات الخارجية نظرا لطبيعة وخواص مواد االيبوكيس حيث 

انها تتطبرش تحت اشعة الشمس املبارشة.

مالحظات مهمة:

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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