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عازل اسمنتي سوبر (مركبين) المواصفات الفنیة للمنتج 

عازل اسمنتي سوبر (مركب�) هو عازل ما� اسمنتي من مركب� احده� يستند يف تركيبتهوصف املنتج:
 عيل البوليمر املعدل ليعطي طبقة مرنة عازلة لل�ء قابلة لالستخدام داخليا وخارجيا. ك�

 �كن استخدام املنتج يف معالجة التشققات ويف معالجة االسطح الخرسانية واالسمنتية.

يستخدم املنتج يف ما ييل :أوجه االستخدام:
  يستخدم املنتج يف عزل املسابح وخزانات مياه الرشب.

  يستخدم يف عزل االسطح العامودية واالفقية.
  يستخدم يف ح�ية وعزل الجسور والجدران االستنادية.

  يستخدم يف عزل األقبية.
  يستخدم يف عزل الرتاسات وأسطح املبا� والبلكونات.

  يستخدم يف محطات معالجة املياه.
  يستخدم يف محطات معالجة مياه الرصف الصحي �ا يف ذلك الخزانات الخرسانية.  

املنتج يعطي الفوائد التالية:فوائد املنتج:
· يعطي طبقة عزل ما� ذات عمر خدمي طويل.

· يعطي طبقة مقاومة لالهرتاء.
· املنتج غ� سام وهو مناسب لالستخدام يف عزل خزانات مياه الرشب.

· قوة التصاق فائقة.
· يعطي طبقة ذات مرونة عالية.

· يعطي طبقة قابلة للتطبيق بواسطة الفرشاة او املالج املعد�.
· مقاومة عالية للتجمد واالمالح.

· ال يعمل عيل تآكل املعدات املعدنية ويعطي طبقة قابلة للطالء �واد اخري.
· يعطي طبقة مقاومة للمياة املالحة والشحوم والزيوت مع االحتفاظ بخاصة تنفس السطح.

االسطح الخرسانية (البيتونية) واللياسة االسمنتية.األسطح املمكن طالؤه بها:

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  30 كغ (20 كغ بورة + 10 كغ بوليمر) (ضمن عبوات بالستيكية)العبوات املتوفرة:
التعبئة قد تختلف من بلد ايل آخر تبعا الحتاجات السوق املحلية 

الخواص الفيزيائية للمنتج 

رمادي – أبيض اللون:

عازل ما� مرن من مركب�البنية الكيميائية:
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≥ 7 بار (ايجا� )نفاذية املادة:

قابل للتطبيق ضمن درجة
 حرارة:

ب� + 5 درجات مئوية و +35 درجة مئوية
يجب االنتباه ايل رضورة ان ال تتخطي درجة حرارة السطح املراد التطبيق عليه +35 درجة 
مئوية وان التقل عن خمس درجات فوق الصفر اما بعد جفاف املنتج فان املنتج يكتسب 

كامل خواصة يف مقاومة درجات الحرارة املرتفعة او املنخفضة جدا.

س�كة الطبقة املطلوبة:

زمن اعادة الطالء:
االستهالك عيل املرت املربع:

الجفاف الكامل:
وسيلة التطبيق:

املخفف: 

1.5-2 ملم

2.5 كغ – 3.5 كغ للمرت املربع

73.4 درجة فهرنهايت) 23 درجة مئوية /  5 - 10 ساعات (+

 24-48 ساعة  (+23 درجة مئوية / 73,4 درجة فهرنهايت)

الفرشاة او الرول او بواسطة الرش الالهوا�.

املنتج جاهز لالستخدام ويجب عدم خلطه باي مادة.

يجب أن يكون السطح خاليا من األوساخ والغبار والشحوم واألجزاء الضعيفة. ك� تطبيق املادة:
يجب ان يكون السطح مت�سكا وصلبا ويف حال وجود اجزاء ضعيفة وغ� مت�سكة 

يجب ازالتها بالكامل ك� يجب ان ازالة االجزاء الحادة ضمن السطح. ايضا يجب 
معالجة التشققات املوجودة ضمن السطح باستخدام مادة حشو مناسبة ك� يجب 
تحض� السطح بواسطة الحف (الصنفرة) بواسطة ديسكات ماسية. بعد ذلك يجب 
تأسيس السطح باستخدام اساس هايرب فليكس املركز وبالنسبة للمناطق املكشوفة 

والرتاسات يجب عمل مثلث عزل (نعلة جانبية ) عند نقطة التقاء االسطح العامودية 
مع االسطح االفقية وذلك بزاوبة ٤٥ درجة.

يتم تفريغ السائل املرفق مع املنتج يف عبوة نظيفة ثم يتم اضافة البودرة بالتدريج ايل السائل الخلط:
مع الخلط بواسطة خالط كهربا� بطيء الرسعة وذلك حتي ض�ن ذوبان كافة البودرة ضمن 

السائل. يجب االنتظار ملدة ٥ دقائق حتي يصبح الخليط ثقيال بعض اليشء ثم يتم الخلط 
ملدة ب�20 - 30 ثانية ثم يتم تطبيقه عيل السطح الذي تم تجهيزه ك� ذكرنا سابقا.
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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

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

للحصول عيل املعلومات الخاصة باألمن والسالمة وظروف التخزين وكيفية التخلص من االمن والسالمة :
مخلفات املادة يجب عيل املستخدم الرجوع ايل اخر اصدار لورقة األمن والسالمة الخاصة 

باملنتج .

يجب عدم تطبيق املنتج اال بعد مرور خمس ساعات من تطبيق االساس ويجب تطبيق التطبيق
املنتج عيل شكل طبقت� بواسطة الرول او الفرشاة او الرش مع مراعات ان يكون الوجة 

الثا� بشكل متعامد مع الوجة الذي قبله ويجب ان يتم تطبيق الخليط عيل كامل املساحة 
دون توقف. الخليط يجب تطبيقة خالل 30 دقيقة ويجب عدم اضافة املاء ايل الخليط باي 

حال من االحوال. ك� يجب االنتظار ملدة 5 ساعات ب� الطبقات و�كن لهذه الفرتة ان تزيد 
باختالف درجات الحرارة ومستوي الرطوبة النسبية يف الجو.

  االسطح املطلية حديثا يجب ح�يتها من االمطار والتجمد عيل االقل ملدة 24 ساعة بعد تطبيقها.مالحظات مهمة:
  يجب عدم تطبيق املنتج يف ظروف التجمد.

  يجب عدم تطبيق املنتج ضمن االجواء املاطرة وبدرجات حرارة اقل من +10 درجات مئوية.
  يجب االنتباه ايل ملصقات االمن والسالمة املوجودة عيل العبوات. 
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