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بوليوريا MS-420 هو عبارة عن منتج خايل من املذيبات من مركبي� رسيع التصلب ويطبق وصف املنتج:
بطريقة الرش يرتكز يف تركيبته عيل البوليوريا األروماتية وهو مناسب الع�ل العزل املا� 

ويف اع�ل ح�ية وعزل االسطح عموما. املنتج يتألف من مركب� رسيعي التفاعل احده� 
االيزو سيانيد واالخر هو االم� حيث يتم خلط املركب� مع بعضه� البعض ضمن مكنة 
مخصصة لهذا الهدف ليشكل طبقة اروماتية عد�ة النفاذية لل�ء وعالية الكثافة وهي 
صلبة ومرنة للعزل املا� تقوم عيل البوليوريا النقية. حيث تتمتع الطبقة �قاومة عالية 

لالهرتاء امليكياني� والكيميا�. املنتج مصمم لح�ية وطالء االسطح الخرسانية واملعدنية 
والخشبية والس�اميك والجيوتكستايل حيث ان املنتج يتفاعل خالل ثوا� ليعطي بعد 

الجفاف طبقة مرنة وصلبة ومتينة. املنتج يتصلب برسعة عالية جدا وهو مناسب ححتي 
للتطبيق ضمن درجة حرارة اقل من - 20 درجة مئوية دون اي اضافات للمنتج.

يستخدم املنتج يف ما ييل :أوجه االستخدام:
 يطبق املنتج عيل السطح املبا� املائلة او املستوية (القابلة للميش عليها) 

 يستخدم املنتج يف طالء رشفات املبا� والبلكونات.
 ارضيات املصانع التي تتطلب طالء عازال لل�ء ومقاومة عالية لالهرتاء.

 يستخدم املنتج كطالء تحت االسفلت يف املنشآت الخرسانية ويف االع�ل املدنية.
 يستخدم املنتج يف طالء الخزانات واملجاري املائية الخاصة �ياه الرشب.

 يستخدم املنتج يف عزل أساسات املبا� والجدران االستنداية الخرسانية للمبا�.
 يستخدم املنتج يف عزل أسطح املبا� الخرضاء والجدران التابعة لها .

 يستخدم املنتج كطالء ح�ية يف منشآت توليد الطاقة ويف محطات اعادة التدوير ويف 
محطات معالجة املياه ومحطات معالجة مياه املجاري ويف املشاريع البيرتوكي�ويات.

 يستخدم املنتج يف طالء املسابح واملدن املائية ويف طالء البح�ات ويف املنشآت القريبة 
من شط البحر.

 يستخدم املنتج يف طالء وح�ية العربات والقوارب املائية.
 �كن استخدام املنتج يف ح�ية الفوم الحراري الذي يطبق بواسطة الرش.

 يستخدم املنتج كطالء ح�ية يف الصناعات البحرية وتطبيقاتها.
يستخدم املنتج كطالء ح�ية يف صناعات النفط والغاز ويف اع�ل التعدين ويف صناعات 

توف� الطاقة ومحطات معالجة املواد الكيميائية.
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 خواص التصاق املنتج تجعله مناسب للتطبيق عيل كافة انواع االسطح حيث ان املنتج 
يتم تطبيقه عيل اسطح الخرسانة , الس�اميك , الحديد , فوم البوليوريثان , االخشاب , 

االسطح البيتومينية واالسفلتية , ويف كل حالة من الحاالت السابقة يجب ان يكون 
السطح مت�سكا ونظيفا وجافا عند تطبيق املنتج.

 املنتج خايل من املواد العضوية املتطايرة وذلك هو غ� ضار بثقب االوزون.
 املنتج رسيع التصلب م� يرسع من عودة االماكن التي يطبق بها للخدمة.

 املنتج يعطي طبقة عد�ة النفاذية وخالية من نقاط الوصل.
 املنتج صديق للبيئة.
 املنتج عديم الرائحة.

 املنتج يعطي ثبات عند التعرض للحرارة.
 املنتج ذو مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية.

 املنتج يتمتع �قاومة عالية للصدمات ولالهرتاء.
 املنتج يتمتع بقوة التصاق فائقة.

 املنتج يتمتع �رونة عالية 
 املنتج بقدرة عالية عيل تغطية الرشوخ يف االسطح االسمنتية والخرسانية.

 املنتج يتمتع بقدرة عالية يف مقاومة تآكل االسطح املعدنية.
 املنتج �قاومة جيدة لالشعة الفوق بنفسجية اضافة ملقاومة عالية للكلور واملياة املالحة 

ومياه البحر.
�كن تطبيق املنتج بس�كات عالية

صالحية املنتج / وظروف 
التخزين:

صالحية املنتج 6 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.

الفوائد الخاصة باملنتج:
 املنتج يعطي طبقة عزل مائية صلبة وشديدة املرونة وقادرة عيل تحمل االهرتاء حيث 

ان املنتج عند التطبيق يوفر صالبة وعمر خدمي طويل وعزل ما� مثايل.
 املنتج يتمتع بعمر خدمي طويل مقارنة باي منتج اخر.

 يستخدم املنتج يف اع�ل العزل التي عيل �اس مبارش مع املاء 

املنتج يعطي الفوائد التالية:
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املنتج متوفرة بعبوة 200 كغ برميل (املنتج االميني) و 200 كغ برميل (منج االيزو سيانيد)  العبوات املتوفرة:
منتجات البوليوريا حساسة جدا للرطوبة اثناء التخزين لذلك يجب ابقاؤها يف عبواتها محكمة 
االغالق. ك� يجب تحريك املنتجات قبل التطبيق. يجب تخزين املنتج ضمن درجات الحرارة 

ب� 20-30 درجة مئوية. ك� يجب ابقاء املنتج بعيدا عن اشعة الشمس املبارشة والحرارة 
العالية او الربودة العالية وبعيدا عن اي مصدر للرطوبة. عندما يتم فتح العبوة يجب استخدام 

املنتج بشكل مبارش. عندما يتم فتح عبوة املركب الثا� يجب تحريك املنتج بشكل ميكاني� 
قبل وضع مضخة مكنة الرش ضمن العبوة.

الخواص الفيزيائية للمنتج 

منتج متوفر باللون الرمادي و�كن تصنيعه باي لون وفق كتالوج الرالاللون:

ملاعاملظهر(اللمعة):

100%  (التغییر وفقا لللون)نسبة املواد الصلبة بالحجم:

0.67 م² / ليرت (بس�كة 1500 ميكرون قرشة جافة)معدل الفرد النظري:

1500-2000 ميكرون قرشة جافة.الس�كة املطلوبة :

1.10 ± 0.05 كغ / ليرت (مع مراعاة االختالف وفق للون)الكثافة النوعية للخليط :

استطالة املنتج عند الكرس 
بدرجة حرارة ٢٣ ° مئوية

% 350<

°قوة الشد بدرجة حرارة 23 مئوية M  a20<P بعد مرور 10 أيام  

القساوة (Shore A ) عند 
درجة حرارة 23° مئوية :

 90<

القساوة ( Shore D ) عند 
درجة حرارة 23° مئوية :

 50<
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قوة التمزق بدرجة حرارة
23  ° مئوية:

48 kN/m(±3)

درجة حرارة السطح اثناء 
التطبيق:

�كن تطبيق املنتج عيل سطح درجة حرارته -20 درجة مئوية و +90 درجة مئوية

± 5 ثوا� (ضمن درجة حرارة 23 ° مئوية) الجفاف السطحي للمنتج:

10 ثوا� (ضمن درجة حرارة 23 ° مئوية)زمن التصلب 

0 (نسبة املواد الصلبة الغ� متبخرة 100 % ) نسبة املواد العضوية املتطايرة:

املركب A: االيزوسيانيد 100 : املركب B (املركب االميني )102 نسبة الخلط (مقدار وز�) 

املركب A: االيزوسيانيد 100 : املركب B (املركب االميني ) 100نسبة الخلط (مقدار حجمي) 

االسطح الخرسانية: ان تحض� السطح يؤثر وبقوة عيل اداء املنتج. حيث يجب تجهيز تحض� السطح:
سطح الخرسانة ميكانيكيا بواسطة العصف بالرمل بحيث نضمن ازالة االجزاء الضعيفة 

من الخرسانة ولض�ن تجهيز السطح وزيادة قدرة املواد عيل التغلغل ضمن السطح 
املطبقة عليه. ك� يجب ملء كافة الثقوب والحفر ضمن السطح بواسطة معجون ايبو

كيس وكل االتربة الناتجة عن عملية تجهيز السطح يجب ازالتها بواسطة الشفط الهوا�. 
اضافة ايل ما سبق يجب ان ال تتعدي نسبة الرطوبة يف سطح الخرسانة نسبة 6 % ويف 

حال وصولها ايل 4 % يجب استخدام اساس ايبوكيس مخصص للمناطق الرطبة حيث 
يجب قياس نسبة الرطوبة ضمن السطح بواسطة جهاز قياس الرطوبة. ك� يجب ان 

تكون درجة الحرارة اثناء التطبيق اعيل بثالث درجات عيل االقل من درجة حرارة 
تشكيل الندي وذلك ملنع تشكل الندي عيل سطح الدهان اثناء التطبيق. ك� يجب ان 

تكون الرطوبة النسبية ضمن الجو اقل من 85 % اثناء التطبيق.
عيل الس�اميك: يجب التأكد من الرتويبة ب� الس�اميك ويجب تفادي وجود فراغ 

ضمنها ولض�ن تنظيف مثايل للس�اميك يجب استخدام مضخة ماء بضغط عايل  مع 
ضوروة اعطاء الوقت الالزم لجفاف السطح 

يجب تأسيس السطح بواسطة منتج هايرب فليكس (سيلر ايبوكيس خايل من املذيب) التأسيس:
وذلك للحصول عيل افضل التصاق لل�دة. ك� يجب رش كمية من رمل السيليكا عيل 
االساس وهو رطب لخلط طبقة التصاق قوية ك� يجب اعطاء الوقت الكايف لالساس 

ليتصلب بشكل جيد قبل تطبيق طبقة البوليوريا

يجب تطبيق البوليوريا بعد مرور 12-24 ساعة من تطبيق االساس ويجب تطبيق املنتج تطبيق املنتج:
من خالل مكنة رش مركب� عالية الضغط وعالية الحرارة (مكنة خاصة) يجب ان تكون 
هذه املكنة قادرة عيل خلط املنتج حجميا بنسبة 1 : 1 . وكال املركب� يجب تسخينه� 

ايل درجة حرارة 70 ° مئوية وللحصول عيل افضل تطبيق للمنتج يجب ان ال يخف ضغط 
الضخ ويجب ان يتم معارته دا�ا اثناء التطبيق ويجب االخذ باالعتبار عدم اضافة اي 

مذيب او مخفف للمنتج اثناء التطبيق. قبل بدء التطبيق يجب تحريك املركب االميني 
ملدة ثالث� دقيقة باستخدام خالط خاص بعبوة الربميل وذلك للحصول عيل منتج متجانس 

اثناء التطبيق. منتجات البوليوريا االروماتية ذات مقاومة جيدة لالشعة الفوق بنفسجية 
للشمس ولكن ال تتمع بثبات اللون تحت اشعة الشمس. حيث �كن ان يظهر عيل السطح 
تغي� باللون ولكن دون ان يكون لذلك تاث�ا عيل الخواصل الفيزيائية ومقاومة املنتج التي 

يتمتع بها ولتفادي ذلك �كن طالء املنتج بطبقة من منتج هيربفلور PU 200 بعد مرور 
12 ساعة من تطبيق البوليوريا.
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ان املصلب الخاص بهذا النوع من املنتجات ذو حساسية عالية للرطوبة حيث ان بعض املصلب الخاص باملنتج:
قطرات من املاء قد تؤثر بشكل سلبي عيل تصلب املنتج لذلك يجب اتخاذ الحذر يف 

حال استخدام عبوات مفتوحة للمنتج ويجب تخزين املنتج يف مكان جاف ويف عبوات 
محكمة االغالق.

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

يجب التعامل مع املادة بحذر ويجب دراسة كافة عالمات االمن والسالمة املوجودة االمن والسالمة :
عيل املنتج ك� يجب االطالع عيل ورقة االمن والسالمة الخاصة باملنتج واتباع ارشادات 
االمن والسالمة التي تقرها السلطات املحلية ضمن بلدك. يجب تفادي الت�س املبارش 
مع الجلد او العيون ك� �نع منع بات ابتالع املادة ك� يجب اتخاذ تداب� الح�ية من 

الحريق اثناء التطبيق ويجب تطبيق املنتج يف مكان جيد التهوية.
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