
 

 

   هايبر بلج

خشونة بمن اسمنت هيدروليكي ورمل  علي شكل بودرة يتألف عبارة عن خليطهو   هايبر بلج: وصف المنتج:  

رة بعناية مع مجموعة من االضافات. حيث يتم خلط هذه البودرة فقط بالماء للحصول علي مختا

مصمم لوقف شديد القوة  المالط يعتبر مالط اصالح تصلب بشكل كبير.سريع الو مالط مانع للماء 

 تسريبات االء بشكل فوري والتي قد تتواجد في االسطح الخرسانية او االسمنتية.

يوقف بشكل فوري تسريبات الماء ذات الضغط العالي والتي تحدث من خالل الشقوق  - االستخدام: أوجه    
من المالطات  ونقاط الوصل او الثقوب في الخرسانة او اللياسة االسمنتية حيث ان غيره

 ن ان تزيله الماء وتمنع التصاقه.من الممك
 كمانع تسريب ضمن فواصل المباني او فواص االرضيات الخرسانية. -
 ماء المختلفةائية ضمن الخزانات ومنشات حفظ اللمعالجة التشققات والفواصل االنش -

 برك والمسابح.كال
 لمعالجة نقاط الوصل النشائية في محطات معالجة مياة الصرف الصحي. -
لمليء الفراغات والفواصل ضمن المنشآت وخاصة في الماري المائية وانظمة الصرف  -

 .الصحي وفي تمديد االنابيب االسمنتية وفي اعمال التعدين ايضا
  

 المنتج خالي من الكلوريد اي ال يسبب تآكل لحديد التسليح ضمن الخرسانة.  :زات المنتجيمم 
 .المنتج حجمه يتمدد ليضمن احكام اغالق مكان التسريب 
 .خواصه الميكانيكية مشابه لخواص الخرسانة االعتيادية 
 .سريع جدا بالتصلب من اجل وقف فوري لتسريب الماء 
  حقن او معدات لتطبيقه.يقوم بوقف تسرب الماء وال يحتاج الي اي 
 )سهل التطبيق )فقط يتم خلطة بالماء عند االستخدام 
 )صديق للبيئة )المنتج اسمنتي وال يحتوي اي عناصر سامة 

 
األسطح الممكن تطبيقه    

 :عليها

 اللياسة االسمنتية  و االسطح الخرسانية )البيتونية( 

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 وجيد 
 التهوية وبعيدا عن أي مصدر للحرارة او عن أشعة الشمس المباشرة.

 
 بودرة اسمنتية  كغ  20 –كغ  10 -كغ 5 المنتج متوفرة بحجم  العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الخواص الفيزيائية للمنتج  
 بودرة رمادية اللون اللون: 

 كغ / ليتر  2.14 :الكثافة النوعية )رطب( 

 كغ بودرة. 1( ليتر ماء نظيف لكل  0.26 – 0.22) 0.24 ± :نسبة الخلط مع الماء 

 دقيقة 3 – 2 :زمن التصلب الكامل 

  ³سم 585كغ من المادة سيقوم بملء  1 :معدل االستهالك 
 م  1.45ملم وطول  20ملم وعمق  20فاصل بعرض  كغ  1.7

 ملم  0.8 :مقياس خشونة المادة 

 (²)نيوتن / ملم  12<دقيقة     30 :قوة الضغط الميكانيكية 
 (²)نيوتن / ملم  20 <ساعة    24

 (²)نيوتن / ملم  50 <يوم      28
 (²)نيوتن / ملم  2.5<دقيقة     30 :قوة االنحناء الميكانيكية 

 (²)نيوتن / ملم  4.5 <ساعة    24

 (²)نيوتن / ملم  7 <يوم      28
 دقيقة. 15عندما يتصلب المنتج بشكل كامل يتم ترطيبه بالماء وابقاؤه رطبا لمدة  :مقاومة االهتراء 

ملم حد ادني ويجب عمل الحفرة علي شكل  20من المفضل ان يتم فتح الشروخ والحفر بعمق  :تحضير السطح 

 ضمن الحفرة او الشرخ. Vبحيث يتم تفادي عمل شكل در المستطاع( )علي ق مكعب

 تحضير السطح لمنع تسريب الماء:

 ملم وتجهيزها لتكون مناسبة لحشر المادة ضمنها. 20لحفرة وتثليمها بقطر يجب فتح ا

و االرضيات للباني الجدران  بينتحضير السطح لمنع تسريب الماء من الفواصل االنشائية 

 الموجودة:

 ملم  20يجب فتح الفاصل بعرض وعمق 

 :لعزل ومنع التسريب من الجدران واالرضيات في المباني الجديدة 

ملم  20ملم وعرض  20ق يجب عند تصميم هذه المنشآت توقع فاصل بين االرضية والجدرا بعم

 كي يتم ملؤه بالمادة.

 عند استخدامه كمالط لمعالجة الشروخ والثقوب في الجدران االسمنتية او الخرسانية:

 ضمن الشرخ. Vملم وتفادي حرف  2فتح الشرخ بعرض وعمق يتم 

 عند استخدامه في معالجة الثقوب والبقع واشكال خلية النحل في الجدران الخرسانية:

يجب ازالة أشرطة الربط المعدنية وازالة اجزاء االخشاب التي قد تتواجد في السطح وحفر 

 الخرسانة وتثليمها لتصبح جاهزة لتعبئتها بالمادة.

 لثبيت البراغي ضمن الخراسنة:

ملم بمحيط  10يتم حفر حفرة كافية لدغول البرغي ويجب ان تكون واسعة علي االقل بمقدار

 البرغي.



 

 

 تفاصيل التطبيق الخاصة بايقاف التسريب الحي للماء: :تفاصيل التطبيق 
حظة يجب تشكيل خليط من المادة وتشكيله باليد بشكل يسهل ادخاله ضمن فتحة التسريب مع مال

ضرورة ارتداء قفازات مطاطية لذلك وعندما ترتفع درجة حرارة الخليط قليال يتم ضغط الخليط 
ثانية وفي حال  60ودون رفع اليد لمدة  باليد ممكنضمن فتحة التسريب مع تطبيق اعلي ضغط 

 كانت الفتحة كبيرة عليك البدء عليها بالتدريج من الوسط االي الخارج حتي تمتلء بالكامل.
 لمعالجة الفواصل االنشائية بين الجدران واالرضيات ضمن منشات موجودة:
لي الداخل من خالل يتم ملء الفاصل الذي تم تجهيزه بواسطة المنتج علي شكل قوس مائل ا

 الضغط عليه ضمن الفراغ.
 في المنشآت الجديدة : و االرضية الجدار لمعالجة الفاواصل االنشائية بين

لي الداخل من خالل يتم ملء الفاصل الذي تم تجهيزه بواسطة المنتج علي شكل قوس مائل ا 
 الضغط عليه ضمن الفراغ.

 لمعالجة التشققات والفواصل االنشائية في جدران اللياسة او الشروخ في الجدران الخرسانية:
يتم دفع المادة بواسطة مالج معدني او سكين معجون وللثقوب والبقع الكبيرة يتم ملؤها مع 

 ن اغالقها بشكل كامل ومستوي.الضغط بالمادة لضما
 لتثبيبت البراغي ضمن السطح : 

يتم ملء الثقوب التي تم تجهيزها لتثبيت البراغي بواسطة المادة )يجب ان تكون لينة مثل 
المعجون ( ثم يتم حشر البرغي ضمن الخليط وتثبيته بشكل افقي لضمان تثبيته بشكل صحيح ثم 

 ان عدم تحركه.يتم تسوية السطح حول البرغي لضم
 

 ساعة. 24صقيع لمدة للا تعرض المواد المطبقة حديث  يجب أال ت  مالحظات مهمة : 

  االسطح المتجمدة  على تطبيق المنتجيتم ال. 
  يجب االنتباه إلشارات المن والسالمة الموجودة علي العبوة 
  

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

المنتج يستند في تركيبته علي مواد اسمنتية وهذه قد تهيج الجلد والعين في حال مالمستهما  االمن والسالمة : 
لذلك يجب يجب حمايتهم بشكل جيد اثناء العمل. كما يجب استخدام االقنعة الخاصة بالغبار اثناء 

حال حدوث لطخات مفاجئة من المادة علي الجلد او العين فيجب الغسل بكمية التطبيق. وفي 
هييج بالمكان سارع الي اقرب طبيب. وفي حال االبتالع وفيرة من الماء النظيف.وفي حال حدوث ت

طلب ورقة  الغير مقصود يتم شرب الماء او كمية من الحليب ومراجعة الطبيب فورا. ويمكن
 مواصفات االمن والسالمة عند الضرورة من اجل المزيد من المعلومات.

 


