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اللياسة العازلة للحرارة المواصفات الفنیة للمنتج 

ـراري وصف املنتج: اللياسة العازلة للحرارة هي الحـل املثايل لتسـوية الجدران اضافة ايل توف� العزل الح
للمبا� يف منتج واحد مع االحتفاظ بخاصية تنفس السطح ومنع الرطوبة. ان نظام اللياسة 
الذي يوفره املنتج يعطي اداء متميزا يف العزل الحراري مع خاصية تنفس السـطح مرتافقـا 
ًمع قوة ومتانة للسـطح املطبـق عليه. يتم تصنيع املنتج أسـاسا من مزيج خاص من املواد 
ـراري والصو� اضافة ايل مقـاومته للحـريق. الطبيعية التي تعطي افضل خواص العزل الح

يستخدم املنتج يف اع�ل اللياسة الداخلية والخارجية للعزل الحراري وامتصاص الصوت استخدامات املنتج:
ومقاومة الرطوبة والعفن ضمن جدران املبا�. ك� ان املنتج مصمم ليعطي طبقة ذات 
ناقلية حرارية منخفضة جدا وطبقة مانعة لظهور العفن م� يوفر بيئة صحية ونظيفة 

ضمن املنازل واملرافق الحيوية. ك� ان املنتج مصنع من مزيج من املواد الطبيعية 
الصديقة للبيئة ليتم تطبيقها عيل أسطح البلوك االسمنتي والبلوك القرميدي والبلوك 

الخفايف  اضافة ايل امكانية تطبيقه عيل اللياسة القد�ة.

 يعطي عزال حراريا وصوتيا اضافة ايل مقاومة الحريق يف منتج واحد.فوائد املنتج:
 يقلل من تكلفة نفقات التربيد والتدفئة.

ً  ال يضع عبءا إضافيا عىل املبنى ألنه خفيف جدا. ً ً
 يعطي وفرا بالع�لة ووقت التنفيذ.

 ال يشمل مواد كيميائية ضارة (مواد مرسطنة) لصحة اإلنسان والبيئية ألنه مكون من 
مواد غ� عضوية.

 يعطي طبقة مقاومة للحريق.
 يعطي طبقة تسمح بتنفس السطح.

 يزيد من القيمة املادية للمبني
 يعطي مادة عازلة للصوت م� يخفف الضجيج ضمن املبا�.

االسطح الخرسانية (البيتونية) واللياسة االسمنتية  والحجر الطبيعي وكافة االسطح املسامية.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 ٩ كغ  (ضمن أكياس ورقية خاصة)العبوات املتوفرة:
التعبئة قد تختلف من بلد ايل آخر تبعا الحتاجات السوق املحلية 
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الخواص الفيزيائية للمنتج 

اللون:

الكثافة النوعية:

أبيض

قوة الضغط:

امتصاص املاء:

ظروف التطبيق:

قوة االلتصاق:
(CS II) ² 10 كغ / سم ≤

≥ 0.5 نيوتن / مم ²

0.5 0.5 كغ / م² عيل االقل   ≤

يجب تطبيق املنتج بدرجة حرارة فوق 5 درجات مئوية.
كغ / م³ +30 360-

T1التوصيل الكهربا�:

8%معدل االستهالك: 3.5 كغ ±  1 م²  1 سم 

يجب ان يكون السطح نظيفا وخاليا من الغبار والزيوت والشحوم وكل ما من شأنه ان يعيق تجهيز السطح:
التصاق املادة ك� يجب ازالة االجزاء الضعيفة من السطح بواسطة الوسائل امليكانيكية 
املناسبة وبالنسبة لالسطح شديدة االمتصاص او االسطح شديدة النعومة فيجب طالؤها 

بطبقة من اساس هايربفليكس للخرسانة. ثم يجب تثبيت النقاط التي سوف تحدد س�كة 
طبقة اللياسة العازلة للحرارة عيل الجدار. 

يتم استخدام وعاء بالسـتي� يحـتوي 6-7 ليرت من املاء ثم يتم اضافة محـتوي الكيس املخصص خلط املنتج:
ـرارة عيل املاء املوجود ضمن الوعاء مع التحـريك املسـتمر بواســطة خالط  لللياسـة العازلة للح
كهربا� متعدد الرسعات. ويجب استخدام كامل الخليط خالل مدة اقصاها ساعت� بعد الخلط.

بعد تجهيز السطح لتطبيق اللياسة يتم تطبيق املنتج بواسطة املالج املعد� وتسوية سطح الطبقة تطبيق املنتج:
باستخدام القدد االملنيوم ك� �كن تطبيق املنتج باستخدام مكنات رش اللياسة االسمنتية حيث ان 

املنتج قابل للتطبيق بواسطة هذه املكنات. بعد فرد الطبقة يتم ازالة نقاط تحديد الس�كة من 
السطح وتعبئتها بواسطة املنتج لض�ن الحصول عيل سطح متجانس. ثم يجب تنعيم السطح بعد 
مرور ب� 2-3 ساعات من تطبيق املنتج للحصول عيل لياسة ناعمة.ك� يجب عدم دهان السطح 

قبل مرور ب� 4-5 ايام.
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يجب أن تتم عملية تطبيق الدهان والجفاف بدرجة حرارة أك�من 5 ° سيليزية / 41 ° فهرنهايت ظروف التطبيق :
ونسبة الرطوبة النسبية اقل من 75 %. ك� يجب تطبيق املنتج عيل سطح جاف ونظيف.

 يجب االخذ باالعتبار بان درجة الحرارة بالوسط املحيط باملنتج يجب ان ال تقل عن 5 درمحددات استخدام املنتج:
جات مئوية وان ال تزيد عن 30 درجة مئوية .

 الجو الحار جدا او الجو املاطر او الجيد شديد الهواء يعترب غ� مناسب لتطبيق املنتج.
 اي خلطة بدأت بالجفاف يجب عدم اضافتها ايل اي خلطة جديدة لل�دة.

 يجب عدم تطبيق املنتج بس�كة اك� من 3 سم مه� كانت االسباب ويف حال الرضورة 
�كن تطبيق طبقة جديدة من اللياسة فوق الطبقة القد�ة.

 ان اي نوع من التطبيقات فوق اللياسة يجب ان ال يتم اال بعد مرور عيل االقل 4 ايام 
من تطبيق املنتج.

يجب التعامل مع املنتج بعناية قبل وخالل التطبيق مع اتباع كافة تعلي�ت السالمة املوجودة االمن والسالمة:
عيل العبوة ك� يرجي االطالع عيل بطاقة االمن والسالمة الخاصة باملنتج والخاصة برشكة هايرب

فليكس ك� يجب اتباع تعلي�ت االمن والسالمة املتبعة ضمن البلد الذي يتم به التطبيق.
يجب تفادي ابتالع املنتج  ك� يجب تفادي مالمسته للجلد او العيون مع اتخاذ كافة خطوات 
االمن والسالمة ضد كافة االخطار التي ترض بالبيئة ويجب تطبيق املنتج يف مكان جيد التهوية.

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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