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مالط الترميم المواصفات الفنیة للمنتج 

مالط الرتميم هو عبارة عن مالط مقوى باأللياف يعتمد يف تركيبته  عىل الج� البوزو
ال� ، وقد تم تطويره لالستخدام يف ترميم  املبا� التاريخية. املنتج خال من األسمنت ، ٍ

وذو قوة عالية ، وهو مونة عالية اللزوجة إلصالح املبا� التاريخية.

وصف املنتج:

 املنتج مناسب لالستخدامات الداخلية والخارجية الخاصة باع�ل الرتميم.
 املنتج مصمم الع�ل صيانة وترميم املبا� التاريخية.

 املنتج مصمم الع�ل صيانة الحجر الطبيعي ويف اع�ل صيانة القرميد وما شابهها من 
اع�ل الرتميم.

املنتج مصمم لع�ل صيانة واعادة تشكيل اللياسة القد�ة ويف صيانة االقواس التاريخية 
ويف صيانة القبب والصوامع التاريخية.

أوجه االستخدام:

· املنتج خايل �اما من املواد االسمنتية.
· املنتج سهل التخلط وسهل التطبيق.

· املنتج ذو قوة ميكانيكية عالية.
· املنتج ذو قوة التصاق ممتازة.

· املنتج يسمح بتنفذ السطح.
· املنتج يتمتع بخاصية انخفاض معد امتصاص املاء.

· املنتج يحتوي عيل الياف الفايرب م� يقلل من فرص التشقق.
· املنتج صديق للبيئة.

· املنتج هو املنتج املثايل الع�ل ترميم املبا� التاريخية وذلك ملحدودية نسبة االملالح 
 املوجودة ضمنه. 

مميزات املنتج:

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.

صالحية املنتج / وظروف 
التخزين:

املنتج متوفرة بحجم 15 كغ بودرة اسمنتية 
التعبئة قد تختلف من بلد ايل آخر تبعا الحتاجات السوق املحلية 

العبوات املتوفرة:

الخواص الفيزيائية للمنتج 

اللون:
البنية الكيميائية للمنتج: 
الكثافة النوعية للبودرة: 

الكثافة النوعية بعد خلط 
املنتج باملاء:

بودرة فاتحة اللون

مالط بوزيليني وحبيبات طبيعية

1.01-1.05  كغ / ليرت

1.90-2.05  كغ / ليرت 
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Renovation Mortar: It is pozzolanic lime based, single component,

fiber reinforced mortar, which is developed for use in historical

buildings. The product is cement-free, high strength, thixotropic

historical building repair mortar.

15 kg

مالط الترميم المواصفات الفنیة للمنتج 

كمية املاء الالزمة: 
قوة االنضغاط: 

زمن ترييح الخليط:
زمن االستخدام بعد الخلط:
درجة حرارة السطح والجو 

املحيط اثناء التطبيق:

4-4.5 ليرت ماء للعبوة 25 كغ من املنتج.

15-20 نيوتن / مم²

4-5 دقائق

تقريبا 30 دقيقة بدرجة حرارة 23 درجة مئوية.

+40ب�  درجات مئوية ايل   درجة مئوية 5+

7 أيامزمن التصلب الكامل:

 يجب ان يكون السطح املراد التطبيق عليه مت�سكا وصلبا وخاصة يف املبا� التاريخية.
 يجب ان يكون السطح املراد التطبيق عليه خاليا من االوساخ  والزيوت ومن اثار الزفت او البيتو

م� او اي نوع من انواع الدهانات او اي مواد سيليكونية او اي مواد لتصلب الخرسانة او اي مواد 
كيميائية ك� يجب ان يكون خاليا من العفن والفطريات.

 يجب ان يكون السطح خاليا من كل ما من شأنه أن يعيق عملية االلتصاق.
 يف حال وجود ترسيب ماء ضمن السطح فيجب استخدام منتج هيابرفليكس (هايرب بلج) لسد 

مكان الترسيب واتخاذ الالزم لخروج املاء وتجفيف املكان قبل تطبيق املادة.
لزيادة قوة التصاق املادة يجب ترطيب السطح باملاء قبل التطبيق .

تحض� السطح:

 ةيخيراتلا ينابملا يف ةصاخو ابلصو اكسامتم هيلع قيبطتلا دارملا حطسلا نوكي نا بجي. -
 عاونا نم عون يا وا نيموتيبلا وا تفزلا راثا نمو تويزلاو  خاسوالا نم ايلاخ هيلع قيبطتلا دارملا حطسلا نوكي نا بجي -

هدلا.  تايرطفلاو نفعلا نم ايلاخ نوكي نا بجي امك ةيئايميك داوم يا وا ةناسرخلا بلصتل داوم يا وا ةينوكيليس داوم يا وا تانا
 قاصتلالا ةيلمع قيعي نأ هنأش نم ام لك نم ايلاخ حطسلا نوكي نا بجي. -
ه(  جورخل مزاللا ذاختاو بيرستلا ناكم دسل -  سكيلفربايه جتنم مادختسا بجيف حطسلا نمض ءام بيرست دوجو لاح يف)جلب ربيا

 ةداملا قيبطت لبق ناكملا فيفجتو ءاملا.

  قيبطتلا لبق ءاملاب حطسلا بيطرت بجي ةداملا قاصتلا ةوق ةدايزل.

يجب ان يتم خلط 15 كغ من املادة مع 4-4.5 ليرت ماء نظيف ويفضل استخدام 
خالط كهربا� بطيء الرسعة لهذا الهدف حيث يجب ان يستمر الخلط حتي ال يبقي 

جزء عيل شكل بودرة ضمن الخليط ثم يجب ترييح الخليط ملدة 5 دقائق واعادة 
الخلط ملدة دقيقة قبل استخدام املنتج.

مالحظة: يجب استخدام الخيط خالل مدة اقصاها 30 دقيقة من وقت الخلط.

تحض� الخليط:

�كن تطبيق املنتج بس�كة ب� 1-5 سم ضمن الطبقة الواحدة حيث يجب تطبيق نفس 
الس�كة عيل كامل السطح املراد التطبيق عليه وذلك بواسطة مالج معد�. مع مالحظة 
رضورة ترطيب السطح قبل تطبيق املادة ويف حال التطبيق ضمن جو حار او يف ظروف 

تطبيق تتسم بالرياح الشديدة فيجب تغطية املادة ملنع فقد املاء الرسيع ويفضل ان 
يكون الخطاء �ادة رطبة.

معلومات خاصة بالتطبيق:
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مالط الترميم المواصفات الفنیة للمنتج 

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

ً· يجب أال تتعرض املواد املطبقة حديثا للمطر والصقيع ملدة 24 ساعة.
· 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 املن والسالمة املوجودة عيل العبوة 
· ال ينبغي أن تتعرض لل�ء املتحرك أثناء التطبيق. التعرض لألمطار الغزيرة قبل الجفاف 

النها� قد يؤدي إىل انجراف املادة.

مالحظات مهمة :

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

يجب عدم �اس املنتج مع االطعمة او الجلد او العيون ك� يجب عدم ابتالع املادة 
اثناء التطبيق. وعند ابتالع املادة بشكل غ� مقصود يجب مراجعة الطبيب مبارشة. 

وعند �اسه مع الجلد يجب غسل املكان بشكل جيد باملاء النظيف. ويجب ابعاد 
املنتج عن االطفال.

االمن والسالمة :
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