
 

 

  هايبرفليكس ايبوكسي مورتر)مالط( 

عن منتج من مركبين يتم خلطهما مع مواد مالئة  ةعبارهو هايبرفليكس ايبوكسي مورتر)مالط(  وصف المنتج:  

خاص عندما يخلط بهذه المواد المالئة ة نعومة معينة حيث ان المادة عبارة عن ريزين ايبوكسي جبدر

 فانه يعطي مالطا شديد الصالبة وشديد االلتصاق وغير نفاذ للماء وذو مقاومة عالية للمواد الكيميائية.

 يستخدم المنتج كمالط اصالح لالسطح الخرسانية مسبقة الصنع. - أوجه االستخدام:    
يستخدم المنتج كمالط اصالح للخرسانة التي بها تعشيش في االسطح العمودية كما يمكن  -

 استخدامه في حماية حديد التسليح المكشوف ضمن الكتل الخرسانية.
 يمكن استخدامه كمادة اصالح للشروخ الكبيرة ضمن االسطح الخرسانية. -
يمكن استخدامه كمادة جراوت بين البالط ضمن المباني التجارية والفنادق ومصانع االغذية  -

التي تتطلب اسطحا معقمة اضافة الي امكانية استخدامه كمادة جراوت بين البالط في 
 المسابح وارضيات المناطق الصناعية.

مكن استخدامه كمادة تجهيز تحت اعمال البالط وفي تحضير منصات تحمل الجسور وفي ي -
 ارضيات المكنات الكبيرة والمعدات الثقيلة.

 يستخدم في اعمال الصيانة العامة وفي لصق مواد مختلفة مع بعضها البعض. -
 يستخدم في اعمال صيانة الكتل الخرسانية المعرضة بشدة لمياه البحر مثل الجدران -

 االستنادية المجاورة للبحر واالرصفة البحرية الخرسانية.
 

 ذو قوة التصاق فائقة ومقاومة عالية لالهتراء. - فوائد المنتج: 
 سريع التصلب الن جفافه يتم بتفاعل كيميائي. -
 انضغاط عالية جدا ومقاومة عالية للكسر.ذو قوة  -
 غير نفاذ للماء والزيوت والمواد البرولية وانسكاب المواد الكيميائية. -

 
صالحية المنتج /    

 وظروف التخزين:

 شهرا من تاريخ االنتاج  24صالحية 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.

 
 كغ )عل شكل طقم ضمن عبوة معدنية(  9عبوة المنتج متوفرة ب العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
 

  الخواص الفيزيائية للمنتج 
 رمادي اللون: 

 عديم اللمعة )مطفي( :المظهر)اللمعة( 

نسبة المواد الصلبة  

 بالحجم:

100 %  
 

 ( ملم طبقة جافة 1)بسماكة   ²م   كغ / 1.95-1.85 معدل الفرد النظري: 

 ملم 20 – 1يمكن تطبيقة بسماكة بين  السماكة المطلوبة : 

 كغ / ليتر. 1.85 :الكثافة النوعية  

 (ASTM C579-01) ²نيوتن / ملم 89 قوة الضغط: 

 (ASTM C307-03) ²نيوتن / ملم 15 قوة الشد: 



 

 

 (ASTM D4541-09) ²نيوتن / ملم 3 قوة االلتصاق: 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20ساعات )  4 – 2 الجفاف لللمس: 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20)ساعة  8 - 6 الجفاف الكامل: 

 الفرشاة او الرول او بواسطة الرش اللهوائي او باستخدام مضخات يدوية منخفضة الضغط. وسيلة التطبيق: 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20)ساعات  8 زمن اعادة الطالء: 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20) ايام  7 التصلب الكامل 

 المنتج جاهز لالستخدام ويجب عدم خلطه باي مادة. المخفف:  

كما في كافة المواد المستخدمة في اصالح الخرسانة من الضروري  :االسطح الخرسانية واالسمنتية :تحضير السطح 
كما يجب السطح.  المواد الغير ملتصقة بشكل جيد علي ازالة الشحوم والزيوت والغبار وكلجدا 

تجهيز سطح الخرسانة باستخدام الوسائل الميكانيكية المناسبة مثل الحف او العصف بالرمل او الطرق 
 بواسطة المطرقة الرفيعة.

الناتجة بواسطة الشفط  يجب تنظيف السطح ميكانيكيا وازالة االتربة:  للصيانة ضمن المواقع
ساعة لجفاف  12واالنتظار  105بمنتج هايبر ايبوكسي سيلر الكهربائي ثم يجب تاسيس السطح 

االساس ثم يتم تطبيق المالط. وللحصول علي سطح ناعم يمكن استخدام الحرارة او باستخدام مالج 
 معدني حار.

بطبقة واحدة وفي معظم الحاالت التي ملم  20مالحظة: يجب عدم تطبيق المنتج بسماكة اعلي من 

 يكون فيها سطح الخرسانة خشنا جدا فيمكن تطبيق المنتج بدون اساس.
 

لمواد المالئة ثم يتم خلطهما مع ايجب خلط المركبين االول والثاني حتي الحصول علي منتج متجانس  خلط المنتج: 
م الخلط بنفس طريقة خلط االسمنت ان يتالمرفقة للحصول علي خلطة )جبلة ( متجانسة اللون ويفضل 

يدويا وللكميات الكبيرة يمكن استخدام خالط كهربائي لهذا الغرض.ويجب ان تتم عملية الخلط ضمن 
ملم وبالنسبة للكمية المخلوطة فيجب استخدامها  5عبوة بالستيكية حيث يتم خلط كمية تكفي لسماكة 

اي تماس مباشر مع الماء ضمن الفترة االولي للتطبيق دقيقة بعد انتهاء الخلط ويجب تفادي  30ضمن 

 ويجب تفادي انسكاب اي ماء علي سطح المالط حتي الجفاف الكامل للمنتج.
 

 105يجب استخدام منتج هايبرايبوكسي سيلر  :التأسيس 

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

 والسالمة الخاصة بالمنتج . منالمادة يجب علي المستخدم الرجوع الي اخر اصدار لورقة األ
 

كافة المعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة هي تستند الي اختبارات مخبرية وبناء علي ذلك  - مالحظات مهمة: 
 بمكان العمل. فان النتائج قد تختلف علي ارض الواقع تبعا لظروف وطبيعة االجواء المحيطة

 24االسطح المطلية حديثا للمنتج يجب عدم تعريضها لالمطار ضمن فترة زمنية مقدارها  -

 ساعة من زمن التطبيق.
درجات  5يجب عدم تطبيق المنتج ضمن جو ماطر او ضبابي او ضمن درجة حرارة اقل من  -

 مئوية.
وخواص مواد  المنتج ال يستخدم طبقة نهائية في المساحات الخارجية نظرا لطبيعة -

 االيبوكسي حيث انها تتطبشر تحت اشعة الشمس المباشرة.
 


