
هــو مركــب اســمنتي غنــي بالبوليميــر إلمــالء فواصــل 
البــالط, وهــو عبــارة عــن مزيــج مــن االســمنت المختار 
وحبيبــات تعبئــة متدرجــة و بوليميــر, والتــي تشــكل عند 
مزجهــا بالمــاء حشــوة فواصــل قاســية ومتينــة والتــي 

يمكن  ان تستخدم لتعبئة فواصل البالط

تجهيز السطح:
يمكــن تطبيــق إيزوغــراوت بعــد 24 ســاعة علــى االقــل 
مــن التبليــط , جميــع البالطــات يجــب أن تكــون مثبتــة 

بإحكام ونظيفة قبل تطبيق إيزوغراوت 3030.
المزيج:

يتــم المــزج باســتخدام خــالط كهربائــي بطــئی الحركــة 
مزود بمحراك , يتطلب تقريباً 3 - 3.5 ليتر من الماء لكل 

10 كغ إيزوغراوت 3030.
وعــاء  فــي  المــاء  مــن  معيــن  مقــدار  وضــع  يتــم 
حتــى  يخلــط  و  بالتدريــج  إيزوغــراوت  يضــاف  و 
متماســك  متجانــس  مزيــج  علــى  الحصــول  يتــم 
بــرك  مثــل  الحرجــة  للمناطــق  كريــم  شــكل  علــى 
يفضــل   , االخــرى  المــاء  احتجــاز  ومناطــق  الســباحة 
 S.B.R إيزوبونــد  ب  معــدل  إيزوغــراوت  اســتخدام 
(1 ليتــر S.B.R لــكل 10 كــغ إيزوغــراوت ومقــدار معيــن 

للماء).

يمكــن اســتعمالها لتعبئــة فواصــل البــالط والرخــام 
او الغرانيت عندما تكون الفواصل ال تتجاوز 4 ملم.

 إيزو غراوت
النشرة الفنية لبيانات المنتج

1

المواصفات:

االستخدامات:

للشــقوق  و  للمــاء  مقــاوم    3030 إيزوغــراوت   -
والفواصل حتى عرض 4 ملم.

وااللــون  والرمــادي  االبيــض  باللــون  متوفــر   -
االخرى حسب الطلب.

- مثالي لالستعمال الداخلي والخارجي.
مصممــة   , الوقــت  بمــرور  تبهــت  ال  الوانهــا   -

بصبغات محددة خاصة.
التصــاق عاليــة  لهــا قــوة  - ذات حشــوة صلبــة 
دون  بثبــات  مكانهــا  فــي  الروبــة  تبقــى  لذلــك 

تغيير.

1 كغ من إيزوغراوت 3030 تكفي لترويب 28 متر
طولي من فواصل البالط التي يبلغ عرضها 4 ملم

وعمقها 3 ملم.

الميزات:

التغطية:

118.6 1192  ANSI
5980 BS

 المعايير:

الخصائص الفنية:

إجراءات التطبيق:

اللون:

الكثافة:

مقاومة الشد:

مقاومة الضغط:

األساس:

اخــرى  وألــوان  وأبيــض  رمــادي 
حسب الطلب.

1.8 سم3.

15 - 20 نيوتن/مم2 في 28 يوم.

2.75 نيوتن/مم2 في 28 يوم.

عاليــة مضــاف  اســمنت درجــة 
إليه مركب خاص معدل.

إيزو غراوت ٣٠٣٠ - النشرة الفنية 
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- التطبيق:
البــالط  فواصــل  فــي   3030 إيزوغــراوت  يطبــق 
توضــع   , للمعجونــة  خاصــة  ســكين  بإســتخدام 
بشــكل  وتمــأل  البــالط  فواصــل  ضمــن  المعجونــة 

كامل.
ــة  ــة بقطع ــن المعجون ــة م ــواد المتبقي ــة الم ــم إزال يت
قمــاش ثــم تمــرر فــوق المعجونــة المطبقــة علــى 
الفاصــل لتســويتها يمكــن اســتخدام المنتــج لمــدة 

ساعتين بعد المزج.

التطبيــق انتهــاء  بعــد  الزائــدة  المــواد  ازالــة   يتــم 
ــة وتنظــف المعــدات    بإســتخدام طبقــة قمــاش رطب

  واالدوات بالماء مباشرة

التنظيف:

متوفر  بأكياس  20 كغ.
التعبئة:

 يجــب حفــظ المــواد مغطــاة وبعيــدة عــن اشــعة
 الشــمس المباشــرة ومحميــة مــن درجــات الحــرارة
 العاليــة ,فــي مناطــق المنــاخ االســتوائي يجــب أن يتــم

 حفظ المنتج في أماكن مكيفة
التخزين:

ــب ــة , يج ــات الكيميائي ــي كل المنتج ــال ف ــو الح ــا ه  كم
 أخــذ الحيطــة والحــذر , يجــب ارتــداء النظــارات الواقيــة
 والقفــازات , يجــب معالجــة أي خــدش يصيــب الجلــد أو
 العيــن فــوراً بمــاء نقــي, اذا تــم ابتــالع المــادة بالصدفــة
تحفيــز تحــاول  وال  فوريــة  طبيــة  بإستشــارة   قــم 

االقياء

الصحة والسالمة:
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