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هايبر بلج   المواصفات الفنیة للمنتج 

هايرب بلج:  هو عبارة عن خليط عيل شكل بودرة يتألف من اسمنت هيدرولي� ورمل وصف املنتج:
بخشونة مختارة بعناية مع مجموعة من االضافات. حيث يتم خلط هذه البودرة فقط 

باملاء للحصول عيل مالط مانع لل�ء و رسيع التصلب بشكل كب�. املالط يعترب مالط 
اصالح شديد القوة مصمم لوقف ترسيبات االء بشكل فوري والتي قد تتواجد يف االسطح 

الخرسانية او االسمنتية.

يوقف بشكل فوري ترسيبات املاء ذات الضغط العايل والتي تحدث من خالل الشقوق أوجه االستخدام:
ونقاط الوصل او الثقوب يف الخرسانة او اللياسة االسمنتية حيث ان غ�ه من املالطات من 

املمكن ان تزيله املاء و�نع التصاقه.
 ك�نع ترسيب ضمن فواصل املبا� او فواص االرضيات الخرسانية.

 ملعالجة التشققات والفواصل االنشائية ضمن الخزانات ومنشات حفظ املاء املختلفة 
كالربك واملسابح.

 ملعالجة نقاط الوصل النشائية يف محطات معالجة مياة الرصف الصحي.
 مليلء الفراغات والفواصل ضمن املنشآت وخاصة يف املاري املائية وانظمة الرصف الصحي

 ويف �ديد االنابيب االسمنتية ويف اع�ل التعدين ايضا.

 املنتج خايل من الكلوريد اي ال يسبب تآكل لحديد التسليح ضمن الخرسانة.مميزات املنتج:
 املنتج حجمه يتمدد ليضمن احكام اغالق مكان الترسيب.

 خواصه امليكانيكية مشابه لخواص الخرسانة االعتيادية.
 رسيع جدا بالتصلب من اجل وقف فوري لترسيب املاء.

 يقوم بوقف ترسب املاء وال يحتاج ايل اي حقن او معدات لتطبيقه.
 سهل التطبيق (فقط يتم خلطة باملاء عند االستخدام)

 صديق للبيئة (املنتج اسمنتي وال يحتوي اي عنارص سامة)

األسطح املمكن تطبيقه 
عليها:

االسطح الخرسانية (البيتونية) و  اللياسة االسمنتية 

صالحية املنتج / 
وظروف التخزين:

صالحية املنتج 12 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.

املنتج متوفرة بحجم  5 كغ- 10 كغ – 20 كغ  بودرة اسمنتية العبوات املتوفرة:
التعبئة قد تختلف من بلد ايل آخر تبعا الحتاجات السوق املحلية 
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الخواص الفيزيائية للمنتج 

اللون:

نسبة الخلط مع املاء:

بودرة رمادية اللون

زمن التصلب الكامل:

مقياس خشونة املادة:

الكثافة النوعية (رطب):

معدل االستهالك:

مقاومة االهرتاء:

2-3 دقيقة

1 كغ من املادة سيقوم �لء 585 سم³ 
1.7 كغ  فاصل بعرض 20 ملم وعمق 20 ملم وطول 1.45 م 

0.8 ملم 

عندما يتصلب املنتج بشكل كامل يتم ترطيبه باملاء وابقاؤه رطبا ملدة 15 دقيقة.

2.14 كغ / ليرت 

±0.24 (0.22-0.26) ليرت ماء نظيف لكل ١ كغ بودرة.

30 دقيقة    >12 (نيوتن / ملم ²)قوة الضغط امليكانيكية:

24 ساعة   > 20 (نيوتن / ملم ²)

28 يوم     > 50 (نيوتن / ملم ²)

30 دقيقة  > 2.5 (نيوتن / ملم ²)قوة االنحناء امليكانيكية:

24 ساعة   > 4.5 (نيوتن / ملم ²)

28 يوم     > 7 (نيوتن / ملم ²)

من املفضل ان يتم فتح الرشوخ والحفر بعمق 20 ملم حد اد� ويجب عمل الحفرة عيل تحض� السطح:
شكل مكعب (عيل قدر املستطاع) بحيث يتم تفادي عمل شكل V ضمن الحفرة او الرشخ

تحض� السطح ملنع ترسيب املاء:
يجب فتح الحفرة وتثليمها بقطر 20 ملم وتجهيزها لتكون مناسبة لحرش املادة ضمنها..
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تحض� السطح ملنع ترسيب املاء من الفواصل االنشائية ب� الجدران و االرضيات للبا� املوجودة:تحض� السطح:
يجب فتح الفاصل بعرض وعمق 20 ملم 

لعزل ومنع الترسيب من الجدران واالرضيات يف املبا� الجديدة :
يجب عند تصميم هذه املنشآت توقع فاصل ب� االرضية والجدرا بعمق 20 ملم وعرض 20 

ملم � يتم ملؤه باملادة.
عند استخدامه كمالط ملعالجة الرشوخ والثقوب يف الجدران االسمنتية او الخرسانية:

يتم فتح الرشخ بعرض وعمق 2 ملم وتفادي حرف V ضمن الرشخ.
عند استخدامه يف معالجة الثقوب والبقع واشكال خلية النحل يف الجدران الخرسانية:

يجب ازالة أرشطة الربط املعدنية وازالة اجزاء االخشاب التي قد تتواجد يف السطح وحفر 
الخرسانة وتثليمها لتصبح جاهزة لتعبئتها باملادة.

لثبيت الرباغي ضمن الخراسنة:
يتم حفر حفرة كافية لدغول الربغي ويجب ان تكون واسعة عيل االقل �قدار10 ملم 

�حيط الربغي.

تفاصيل التطبيق الخاصة بايقاف الترسيب الحي لل�ء:تفاصيل التطبيق:
يجب تشكيل خليط من املادة وتشكيله باليد بشكل يسهل ادخاله ضمن فتحة الترسيب 
مع مالحظة رضورة ارتداء قفازات مطاطية لذلك وعندما ترتفع درجة حرارة الخليط قليال 

يتم ضغط الخليط ضمن فتحة الترسيب مع تطبيق اعيل ضغط باليد ممكن ودون رفع 
اليد ملدة 60 ثانية ويف حال كانت الفتحة كب�ة عليك البدء عليها بالتدريج من الوسط اايل 

الخارج حتي �تلء بالكامل.
ملعالجة الفواصل االنشائية ب� الجدران واالرضيات ضمن منشات موجودة:

يتم ملء الفاصل الذي تم تجهيزه بواسطة املنتج عيل شكل قوس مائل ايل الداخل من 
خالل الضغط عليه ضمن الفراغ.

ملعالجة الفاواصل االنشائية ب� الجدار و االرضية يف املنشآت الجديدة :
 يتم ملء الفاصل الذي تم تجهيزه بواسطة املنتج عيل شكل قوس مائل ايل الداخل من 

خالل الضغط عليه ضمن الفراغ.
ملعالجة التشققات والفواصل االنشائية يف جدران اللياسة او الرشوخ يف الجدران الخرسانية:
يتم دفع املادة بواسطة مالج معد� او سك� معجون وللثقوب والبقع الكب�ة يتم ملؤها 

مع الضغط باملادة لض�ن اغالقها بشكل كامل ومستوي.
لتثبيبت الرباغي ضمن السطح : 

يتم ملء الثقوب التي تم تجهيزها لتثبيت الرباغي بواسطة املادة (يجب ان تكون لينة مثل 
املعجون ) ثم يتم حرش الربغي ضمن الخليط وتثبيته بشكل افقي لض�ن تثبيته بشكل 

صحيح ثم يتم تسوية السطح حول الربغي لض�ن عدم تحركه.

ً  يجب أال تتعرض املواد املطبقة حديثا للصقيع ملدة ٢٤ ساعة.مالحظات مهمة :
  ال يتم تطبيق املنتج عىل االسطح املتجمدة .

  يجب االنتباه إلشارات املن والسالمة املوجودة عيل العبوة 

يجب غسل املعدات واالدوات مبارشة باملاء بعد انتهاء التطبيق.التنظيف:
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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

املنتج يستند يف تركيبته عيل مواد اسمنتية وهذه قد تهيج الجلد والع� يف حال االمن والسالمة :
مالمسته� لذلك يجب يجب ح�يتهم بشكل جيد اثناء العمل. ك� يجب استخدام 

االقنعة الخاصة بالغبار اثناء التطبيق. ويف حال حدوث لطخات مفاجئة من املادة 
عيل الجلد او الع� فيجب الغسل بكمية وف�ة من املاء النظيف.ويف حال حدوث 

تهييج باملكان سارع ايل اقرب طبيب. ويف حال االبتالع الغ� مقصود يتم رشب املاء 
او كمية من الحليب ومراجعة الطبيب فورا. و�كن طلب ورقة مواصفات االمن 

والسالمة عند الرضورة من اجل املزيد من املعلومات.
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