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برايمر بوليوريثان (مركب واحد)  المواصفات الفنیة للمنتج 

برا�ر بوليوريثان (مركب واحد ) هو أساس بوليوريثان يحتوي مذيب وهو من مركب واحد وصف املنتج:
ذو لزوجة منخفضة تم تصميمه لزيادة قــدرة االلتصاق (ملنتجات العزل املا� املصنعة من 
ـآت الشـائعة.  البوليوريثان وملواد فواصل التمدد املصنعة من البوليوريثان) مع اسطح املنش
املنتج �كن ايضا استخدامه كسـيلر وطبقـة مانعة للغبـار عيل االرضيات الخرسـانية الجافة 

او التي تتعرض لل�ء. 

 يستخدم املنتج عيل االسطح الخرسانية شديدة االمتصاص كالخرسانة االعتيادية او اسطح أوجه االستخدام:
القرميد.

 االسطح العد�ة االمتصاص كاالملنيوم والحديد والزجاج.
 �كن استخدامه كطبقة سيلر او طبقة مانعة للغبار عيل اسطح الخرسانة.

 ينصح به بشدة ك�دة ربط فوق انظمة العزل املا� يف اع�ل الصيانة ويف اع�ل اعادة الطالء.

 املنتج من مركب واحد من البوليوريثان م� يجعله سهل التطبيق.مميزات املنتج:
 يوفر بعد الجفاف طبقة اساس شديد التحمل.

 يوفر طبقة ربط قوية ب� السطح املدهون والطبقة النهائية للدهان.
 املنتج مقاوم لل�ء واملواد الكيميائية.

 يزيد من العمر الخدمي لطبقات العزل املا�.

االسطح الخرسانية (البيتونية) وفوق اللياسة االسمنتية  والحجر الطبيعي والبلوك االسمنتي.  األسطح املمكن تطبيقه عليها:
وفق االسطح املعدنية واسطح الفايرب جالس والخشب.

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 بالعبوات 15 كغ   (ضمن عبوات معدنية)العبوات املتوفرة:
التعبئة قد تختلف من بلد ايل آخر تبعا الحتاجات السوق املحلية 

الخواص الفيزيائية للمنتج :

شفاف اللون:

المعاملظهر:

55 %نسبة املواد الصلبة بالحجم:

  7.34مرت مربع / ليرت (بس�كة ٧٥ ميكرون قرشة جافة ) معدل الفرد النظري:
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75-100  ميكرون الس�كة املطلوبة من املنتج :

2االلتصاق عيل الخرسانة:
+(ASTM D 903) 0.2 نيوتن /مم 2.2-

0.97 كغ / ليرتالكثافة النوعية :

( Shore A) القساوة(ASTM D 2240)95<

6 ساعات  (20 ° سيليزية / 68 ° فهرنهايت)الجفاف لللمس :

24 ساعة (20 ° سيليزية / 68 ° فهرنهايت)الجفاف الكامل:

4-6 ساعة (20 ° سيليزية / 68 ° فهرنهايت)زمن اعادة الطالء (عيل االقل): 

تفاصيل التطبيق:

الفرشاة / الرول /  الرش الالهوا�وسيلة التطبيق 

مخفف بولوريثان املخفف:

الرول (املنتج ال يخفف)  - الرش الالهوا� (5%)نسبة التخفيف:

يجب ان يكون السطح مت�سكا ونظيفا وخاليا من الشوائب واالوساخ. ويجب ازالة تحض� السطح:
الشوائب بواسطة الحك بواسطة مشحاف معد� او بواسطة العصف بالرمل. ويف 

بعض االحيان فمن االهم القيام بعملية تجهيز السطح بواسطة الوسائل امليكانيكية 
املناسبة او عرب استخدام الوسائل الكيميائية اي بواسطة االح�ض.

طبقات االساس املمكن 
استخدامها تحت املنتج :

ال يوجد

يتم خلط املنتج جيدا قبل التطبيق ثم �كن تطبيق املنتج بواسطة الفرشاة او الرول. تطبيق املنتج:
يجب تطبيق طبقت� من املنتج بناء عيل طبيعة ومدي مسامية السطح.مع رضورة 

تطبيق معدالت الفرد املذكورة سابقا ووفق الس�كات املحددة سابقا.
مالحظة مهمة: ال ينصح بتطبيق املنتج عيل ارضيات الخرسانة التي تحتوي رطوبة ويف 

حال وجود رطوبة بالسطح ينصح باستخدام اساس بويل فليكس (مركب�) 



w w w . h a y p e r f l e x . c o m

برايمر بوليوريثان (مركب واحد)  المواصفات الفنیة للمنتج 

يجب أن تتم عملية تطبيق الدهان والجفاف بدرجة حرارة أك�من 5 ° سيليزية / 41 ° ظروف التطبيق:
فهرنهايت ونسبة الرطوبة النسبية اقل من 75 %. ك� يجب تطبيق املنتج عيل سطح 

جاف ونظيف.

ً· يجب أال تتعرض املواد املطبقة حديثا للمطر والصقيع ملدة 24 ساعة.مالحظات مهمة :
· ال يتم تطبيق املنتج عىل السطوح الرطبة واملجمدة.

· ال ينبغي أن يتم تطبيق املنتج يف الطقس املمطر والضباب او درجة حرارة اد� من  
10 + درجة مئوية.

· يجب االنتباه إلشارات األمن والسالمة املوجودة عيل العبوة 
· ال ينبغي أن يتعرض السطح لل�ء املتحرك أثناء التطبيق. التعرض لألمطار الغزيرة 

قبل الجفاف النها� قد يؤدي إىل انجراف املادة.

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

يجب تطبيق املنتج يف مكان جيد التهوية. �نع التدخ� من املكان. ويجب عدم تطبيق االمن والسالمة :
املنتج قرب اي مصدر لللهب. ويف حال استخدام املنتج يف مكان مغلط فيجب استخدام 

الوسائل الكهربائية املناسبة لتغي� الهواء باملكان مع رضورة لبس اقنعة خاصة باملذيبات. 
ك� يجب ان نعلم ان املذيبات العضوية اثقل من الهواء وبالتايل فان هذه املذيبات 

املتبخرة ستكون نسبتها اعيل يف املناطق القريبة من االرض. ملزيد من املعلومات �كنكم 
طلب بطاقة االمن والسالمة الخاصة باملنتج.

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
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