
 

 

  التكس هايبر

 الخلطات  و المالطات الي كمضاف يستخدم صناعي مطاطي مستحلبهو   التكس هايبر وصف المنتج:  
 .مهما مطلبا الماء وعازلية الجيد اإللتصاق يكون عندما وذلك اإلسمنتية

 يستخدم المنتج في ما يلي : أوجه االستخدام:    
 مالطات االصالح ذات السماكات القليلة. -
 ضمن خلطة اللياسة االسمنتية. -
 ضمن األرضيات الخرسانية. -
 المالطات اإلسمنتية. -
 ضمن الطبقات المقاومة لالهتراء واالحتكاك. -
 ضمن الخلطات الالصقة للسيراميك والبالط. -
 مالطات معالجة مشاكل الجدران. -

 
 المنتج يتم اضافته الي خلطات االسمنت وذلك لتحقيق ما يلي : الفوائد الخاصة بالمنتج: 

 .زيادة االلتصاق 
 يقلل من تقلص الخلطات اإلسمنتية. 
 زيادة مرونة الخلطة االسمنتية. 
  (الكتامة)زيادة عدم نفاذية السطح. 
 ال يعمل علي تآكل المعدات. 
 جاهز لالستخدام. 

 
صالحية المنتج / وظروف    

 التخزين:

 شهرا من تاريخ االنتاج  12صالحية المنتج 

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

 
 (ضمن عبوات بالستيكية)كغ 1000 –كغ  30 –كغ  10 -كغ  5المنتج متوفرة بالعبوات  العبوات المتوفرة: 

  التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية

 
 الخواص الفيزيائية للمنتج  
 .متجانس ابيض مستحلب اللون: 

 .بوتادين ستيرين مستحلب البنية الكيميائية: 

  فهرنهايت( ° 68سيليزية /  ° 20) 0.01 ± 1.015 :للمنتج النوعية الكثافة 

 pH : 8.0 -12الدالة الحامضية  

 درجة فاهرنهايت 23ناقص خمسة درجة سيليزية /  : نقطة التجمد 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 يجب ان يكون السطح خاليا من االوساخ والغبار والشحوم واالجزاء الضعيفة. تحضير السطح : 

 حتي والرمل االسمنت اضافة يتم ثم النظيف الماء مع التكس هايبرفليكس منتج خلط يجب الخلط: 
 خليط الي الوصول حتي دقائق ثالث لمدة الخلط يتم ثم .المطلوب التناسق الي الوصول
 .متجانس

 ربط طبقة تطبيق يتم ان يجب طالء شكل علي رشها يتم التي باستثناء التطبيقات لكافة التطبيق: 

 مالحظات مهمة:.جيد بشكل تجهيزه تم سطح علي الفرشاة بواسطة

 :الربط طبقة لعمل

جزء ماء نظيف(  1جزء من هايبرفليكس التكس +  1االسمنت : الرمل : سائل ) -

 حجمية. 1:  1:  1وذلك بمقدار 
جزء من هايبرفليكس التكس+ جزء ماء نظيف(  1االسمنت : الرمل : سائل )  -

 وزنية. 1:  2:  1.5وذلك بمقادير 
ملم ثم يتم تطبيق المالط االسمنتي  2-1يتم تطبيق الخليط علي سطح مبلل بسماكة بين 

 المطلوب مياشرة )بمدأ رطب علي رطب ( 

 :االصالح مالطالت

 12ليتر هايبرفليكس التكس +  7كغ رمل +  125كغ +  50اسمنت بورتالندي  -

 ليتر. 90ليتر ماء للحصول علي خليط مقداره 
 9ليتر هايبر فليكس التكس +  9كغ رمل +  125كغ +  50اسمنت بورتالندي  -

 ليتر  90ليتر ماء للحصول علي 
 كغ من 25ملم فيجب اضافة  12مالحظة: عند تطبيق هذه المالطات بسماكة اعلي من 

 ذات حجم مناسب. (بحص)حبيبات 

 :الصناعية االرضيات اصالح مالطات لعمل او العالي االداء ذات االرضيات

ملم ( +  5 -2.3كغ حبيبات )  75كغ رمل +  75كغ +  50اسمنت بورتالندي  -

 ليتر. 100ليتر ماء نظيف للحصول علي  12ليتر عايبرفليكس التكس +  4-6
 هايبرفليكس كمية تقليص تتطلب السماكة في كبيرة زيادة تتطلب التي االرضيات :مالحظة

 .الخلطة ضمن التكس

 :الحبيبات تصنيف

 مقياس الحبيبات السماكة المطبق بها

 ملم  0.5 – 0 ملم  < 2

 ملم  1.0 – 0 ملم  10 – 2

 ملم  2.3- 0 ملم  25 – 10

 ملم  5.0 – 0 ملم  25<
 

  

  



 

 

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

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

 بالمنتج .
 

 

 


