
 

 

 اللياسة العازلة للحرارة

للحرارة  وصف المنتج:   العازلة  الحراري   يه  اللياسة  العزل  توفير  الي  اضافة  الجدران  لتسوية  المثالي  الحل 

للمباني في منتج واحد مع االحتفاظ بخاصية تنفس السطح ومنع الرطوبة. ان نظام اللياسة الذي  

يوفره المنتج يعطي اداء متميزا في العزل الحراري مع خاصية تنفس السطح مترافقا مع قوة  

  التيأساًسا من مزيج خاص من المواد الطبيعية  المنتج  تصنيع    يتم ومتانة للسطح المطبق عليه.  

 افضل خواص العزل الحراري والصوتي اضافة الي مقاومته للحريق.  تعطي

الصوت  : استخدامات المنتج     وامتصاص  الحراري  للعزل  والخارجية  الداخلية  اللياسة  اعمال  في  المنتج  يستخدم 
جدران المباني. كما ان المنتج مصمم ليعطي طبقة ذات ناقلية ومقاومة الرطوبة والعفن ضمن  

عفن مما يوفر بيئة صحية ونظيفة ضمن المنازل منخفضة جدا وطبقة مانعة لظهور ال  حرارية
ليتم   للبيئة  الصديقة  الطبيعية  المواد  من  مزيج  من  مصنع  المنتج  ان  كما  الحيوية.  والمرافق 

بلوك القرميدي والبلوك الخفافي  اضافة الي امكانية  تطبيقها علي أسطح البلوك االسمنتي وال
 تطبيقه علي اللياسة القديمة.

 
 يعطي عزال حراريا وصوتيا اضافة الي مقاومة الحريق في منتج واحد. - فوائد المنتج:  

 يقلل من تكلفة نفقات التبريد والتدفئة. -
 ال يضع عبًءا إضافيًا على المبنى ألنه خفيف جًدا.  -
 يعطي وفرا بالعمالة ووقت التنفيذ. -
مكون من  ال يشمل مواد كيميائية ضارة )مواد مسرطنة( لصحة اإلنسان والبيئية ألنه   -

 غير عضوية.مواد 
 يعطي طبقة مقاومة للحريق.  -
 يعطي طبقة تسمح بتنفس السطح. -
 للمبنييزيد من القيمة المادية  -
 يعطي مادة عازلة للصوت مما يخفف الضجيج ضمن المباني. -

 
األسطح الممكن طالؤه    

 بها: 

 االسطح الخرسانية )البيتونية( واللياسة االسمنتية  والحجر الطبيعي وكافة االسطح 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 وجيد 
 التهوية وبعيدا عن أي مصدر للحرارة او عن أشعة الشمس المباشرة. 

 
 ( )ضمن أكياس ورقية خاصة كغ  9المنتج متوفرة بالعبوات  العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
 الخواص الفيزيائية للمنتج  
 أبيض اللون:  

 درجات مئوية. 5يجب تطبيق المنتج بدرجة حرارة فوق  : ظروف التطبيق 

 ³كغ / م 30 ±  360  الكثافة النوعية:  
 

 (CS II) ²كغ / سم  10 ≤ قوة الضغط:  

 ²نيوتن / مم  0.5 ≤ االلتصاق: قوة  

 0.5علي االقل  ²كغ / م 0.5 ≤ امتصاص الماء: 



 

 

 T1 التوصيل الكهربائي:  

 % 8 ±كغ  3.5  ²م 1سم  1 معدل االستهالك: 

الغبار والزيوت والشحوم وكل ما من شأنه ان يعيق  : تجهيز السطح   يجب ان يكون السطح نظيفا وخاليا من 
التصاق المادة كما يجب ازالة االجزاء الضعيفة من السطح بواسطة الوسائل الميكانيكية المناسبة 
وبالنسبة لالسطح شديدة االمتصاص او االسطح شديدة النعومة فيجب طالؤها بطبقة من اساس 

العازلة هايبرف اللياسة  طبقة  سماكة  تحدد  التي سوف  النقاط  تثبيت  يجب  ثم  للخرسانة.  ليكس 
 للحرارة علي الجدار.  

 
ليتر من الماء ثم يتم اضافة محتوي الكيس المخصص   7-6يتم استخدام وعاء بالستيكي يحتوي   خلط المنتج:  

التحريك المستمر بواسطة خالط  لللياسة العازلة للحرارة علي الماء الموجود ضمن الوعاء مع  
 كهربائي متعدد السرعات. ويجب استخدام كامل الخليط خالل مدة اقصاها ساعتين بعد الخلط. 

 
وتسوية سطح  تطبيق المنتج:   المعدني  المالج  بواسطة  المنتج  تطبيق  يتم  اللياسة  لتطبيق  السطح  تجهيز  بعد 

الطبقة باستخدام القدد االلمنيوم كما يمكن تطبيق المنتج باستخدام مكنات رش اللياسة االسمنتية  
سماكة  حيث ان المنتج قابل للتطبيق بواسطة هذه المكنات. بعد فرد الطبقة يتم ازالة نقاط تحديد ال

من السطح وتعبئتها بواسطة المنتج لضمان الحصول علي سطح متجانس. ثم يجب تنعيم السطح  
ساعات من تطبيق المنتج للحصول علي لياسة ناعمة.كما يجب عدم دهان    3-2بعد مرور بين  

 ايام. 5 – 4السطح قبل مرور بين 

 
فهرنهايت   °  41سيليزية /    °  5يجب أن تتم عملية تطبيق الدهان والجفاف بدرجة حرارة أكثرمن   ظروف التطبيق :  

 %. كما يجب تطبيق المنتج علي سطح جاف ونظيف.  75ونسبة الرطوبة النسبية اقل من  

 
  5ال تقل عن  يجب االخذ باالعتبار بان درجة الحرارة بالوسط المحيط بالمنتج يجب ان  - محددات استخدام المنتج: 

 درجة مئوية .  30درجات مئوية وان ال تزيد عن 
 الجو الحار جدا او الجو الماطر او الجيد شديد الهواء يعتبر غير مناسب لتطبيق المنتج. -
 اي خلطة بدأت بالجفاف يجب عدم اضافتها الي اي خلطة جديدة للمادة.  -
اب وفي حال الضرورة  سم مهما كانت االسب  3يجب عدم تطبيق المنتج بسماكة اكثر من   -

 يمكن تطبيق طبقة جديدة من اللياسة فوق الطبقة القديمة. 
ايام   4ان اي نوع من التطبيقات فوق اللياسة يجب ان ال يتم اال بعد مرور علي االقل   -

 من تطبيق المنتج.
 

تعليمات السالمة الموجودة  يجب التعامل مع المنتج بعناية قبل وخالل التطبيق مع اتباع كافة   االمن والسالمة:  
العبوة كما يرجي االطالع علي بطاقة االمن والسالمة الخاصة بالمنتج والخاصة بشركة  علي 

 هايبرفليكس كما يجب اتباع تعليمات االمن والسالمة المتبعة ضمن البلد الذي يتم به التطبيق.
العيون المنتج  كما يجب تفادي مالمسته للجلد او  مع اتخاذ كافة خطوات   يجب تفادي ابتالع 

 االمن والسالمة ضد كافة االخطار التي تضر بالبيئة ويجب تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية. 

 


