
 

 

  هايبروف

هو طالء عازل للماء عالي االداء يستند في تركيبته علي االكريليك حيث يعطي   هايبروف وصف المنتج:  

طبقة شديدة التحمل ومرنة وذات مقاومة ممتازة لالشعة الفوق بنفسجية الضارة من الشمس 

الطبقة تعطي خواص عزل مائي ومطاطي متطور. المنتج جاهز لالستخدام ويتمع  وهذه

 بخواص تمدد عالية ويعطي طبقة كتيمة غير نفاذة للماء تستخدم في عزل االسطح.

يستخدم المنتج كطالء للعزل المائي علي االسطح الخرسانية واسطح اللياسة وعلي االعمال  أوجه االستخدام:    
اضافة الي امكانية استخدامه علي االسطح المعدنية كما انه يعتبر الخشبية وفوق البالط 

طالء مثاليا لحماية فوم البولوريثان من تاثير الموجوات الفوق بنفسجية الضارة من 
 الشمس.

 
االسطح الخرسانية )البيتونية( واللياسة االسمنتية  والحجر الطبيعي وكافة االسطح  بها:األسطح الممكن طالؤه    

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

 
 (ضمن عبوات بالستيكية)كغ  18المنتج متوفرة بالعبوات  العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
 

 الخواص الفيزيائية للمنتج  
 قرميدي -رمادي  –أبيض  اللون: 

 شبه مت )مطفي( :المظهر 

 % 70 نسبة المواد الصلبة بالحجم: 

 ميكرون طبقة جافة ( وذلك لعزل االسطح.  500/ ليتر )بسماكة  ²م  1.4 معدل الفرد النظري: 

 ميكرون طبقة جافة ( وذلك لعزل االسطح العامودية. 200/ ليتر )بسماكة  ²م 3.5

 
 كغ / ليتر. 1.4 :الكثافة النوعية 

من ساعة  24ة وبعد درجة مئوي 20ملم وفي درجة حرارة  1% )بسماكة  400علي االقل  :االستطالة )التمدد( 

 تطبيق الطبقة(.
 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20ساعات ) 3 الجفاف لللمس: 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20)ساعة  24 الجفاف الكامل: 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20)ساعات  6 – 3 :زمن اعادة الطالء )حد ادني( 

 (الطالء في اي وقت ال يوجد )يمكن اعادة :(زمن اعادة الطالء )حد أعلي 

 الرش الالهوائي -الرش الهوائي     -الفرشاة / الرول     وسيلة التطبيق: 

 الماء النظيف. المخفف:  

 %( 5الرش الالهوائي ) –%(  20الرش الهوائي ) –%(  10والرول ) الفرشاه نسبة التخفيف: 

 
 



 

 

يجب أن يكون السطح مستقًرا وثابتًا وجافًا وخاليًا من األتربة واالوساخ والطالء القديم  تحضير السطح : 
الغير ملتصق كما يجب ان يكون خاليا من الشحوم والزيت. كما يوصي بتطبيق أساس 
مناسب علي السطح قبل تطبيق المنتج كما يجب معالجة المشاكل والتشققات الموجودة 

 حشو مناسبة.ضمن السطح باستخدام مادة 
لمعالجة التشققات والحفر ضمن السطح يمكن استخدام خليط من مادة هايبروف مع رمل 

 السيليكا الناعم وذلك عبر خلط ثلث من هايبروف مع ثلثين رمل سيليكا.
 

يجب استخدام اساس مناسب علي االسطح المعدنية كما يجب استخدام اساس مناسب علي  :التأسيس 
 يجب استخدام مناسب علي االسطح الخرسانية واالسمنتية.االسطح الخشبية كما 

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

 
للحصول علي المعلومات الخاصة باألمن والسالمة وظروف التخزين وكيفية التخلص من  االمن والسالمة: 

اخر اصدار لورقة المن والسالمة الخاصة مخلفات المادة يجب علي المستخدم الرجوع الي 
 بالمنتج .

 
كافة المعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة هي تستند الي اختبارات مخبرية وبناء   مالحظات مهمة: 

علي ذلك فان النتائج قد تختلف علي ارض الواقع تبعا لظروف وطبيعة االجواء 
 المحيطة بمكان العمل.

 االماكن ذات ضغوط ماء عالية جدا كالبرك  هذا المنتج ال يصلح للتطبيق في
 والمسابح وما شابه ذلك.

  االسطح المطلية حديثا للمنتج يجب عدم تعريضها لالمطار ضمن فترة زمنية
 ساعة من زمن التطبيق. 24مقدارها 

  ملم ضمن االسطح المعرضة الشعة  1يجب ان تكون سماكة الطبقة المنفذة هي

 الشمس.
  ضمن جو ماطر او ضبابي او ضمن درجة حرارة اقل من يجب عدم تطبيق المنتج

 درجات مئوية. 5
 

 

 


