
غيــر  التســوية  ذاتيــة  متينــة  اســمنتية  معجونــة 
ــوالت  ــة للحم ــص، مخصص ــاش والتقل ــة لالنكم قابل
الثقيلــة ومؤلفــة مــن حبيبــات كبيــرة تؤمــن إمالء 
كامــل للســماكات التــي تزيــد  عــن 15 ملــم  وحتــى 
100 ملــم وهــي شــديدة التحمــل ومناســبة لدرجــات 

الحرارة العاليــة المحيطة.
و هــي عبــارة عــن مزيــج مــن اســمنت بورتالنــدي 
ــة  ــات كيميائي ــة واضاف ــل متدرج ــات رم ــار وحبيب مخت
كميــة  مــن  وتقلــل  للمــادة  التمــدد  تنظــم  خاصــة 
تصلــب  يضمــن  وهــذا  للمــزج,  المطلوبــة  الميــاه 
المزيــج  بتمــدد  أكبــر  تحكــم  و  للمزيــج  أســرع 

واالنكمــاش االولي له.

تستخدم معجونة إيزو غراوت 2025  :
-إحــكام تثبيــت ألــواح القواعــد لألعمــدة المعدنيــة في 

المنشئات .
-تركيب وتثبيت الخرسانة مسبقة الصنع.

توربينــات  مثــل  الصناعيــة  اآلالت  تثبيــت  -إحــكام 
الطاقة والمولدات والمضخات.

-تصليح الخرسانة.
-مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.

HD إيزو غراوت
النشرة الفنية لبيانات المنتج

1

المواصفات:

االستخدامات:

األحمــال  لتناســب  عاليــة  متانــة  ذات  -مــادة 
الثقيلة.

ذات  المناخيــة  للمناطــق  خصيصــاً  -مصمــم 
درجات الحرارة المرتفعة.

-قوة إلتصاق ومقاومة للضغط عالية.
-مقاومة للماء و لدورة ذوبان الجليد.

ــح  ــاء ويصب ــع الم ــط م ــتخدام و يخل ــهل االس -س
جاهز للتطبيق.

:(ASTM-878-C) حسب اختبارات نظام
حصــل تمــدد بنســبة 0.05% فــي المرحلــة االولــى 
قبــل التصلــب, يحــدث التمــدد بشــكل عــام خالل 

اول 12 ساعة من المعالجة.
االلتصاق على البيتون:

ــوة  ــة ق ــتقر نقط ــق تس ــن التطبي ــوم م ــد 28 ي بع
اللصق لتكون 6,5 نيوتن/ملم2.

االلتصاق على الفوالذ(الحديد):
القضبــان الملســاء المســتوية : 7 ايــام  3 نيوتن/مــم

.2
القضبان المحلزنة : 7 ايام 3 نيوتن/مم2 .

الميزات:

الخصائص الفنية:

بودرة رمادية.المظهر:

الكثافة (للمزيج):

قياس الحبيبات:

:(ASTM C 579) مقاومة الضغط

نسبة الماء/ للبودرة:

2.3  غ/سم3

.14%

2 ملم.

 بعد 7 أيام :  -40 50 نيوتن / ملم2 

 بعد 3 أيام :  30 - 40  نيوتن / ملم2 

 بعد 28 أيام : 50 - 60 نيوتن / ملم2 

:(ASTM C 580) بعد 28 أيام : 9.93 نيوتن / ملم2 مقاومة االنحناء 

مجال درجة حرارة التطبيق:

مجال درجات حرارة المسموحة:

+ 5° درجة مئوية  الى °45+ درجة مئوية  

- 5° درجة مئوية  الى °50+ درجة مئوية  
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- المعالجة:
المكشــوفة فــور وضعهــا  المناطــق  قــم بتغطيــة 
لمــدة ال تقــل عــن 72 ســاعة لحمايتهــا مــن أشــعة 

الشمس المباشرة والرياح الجافة.
المناطــق  فــي  ضروريــة  المناســبة  المعالجــة 
خيــش  باســتخدام  الجص,يوصــى  مــن  المكشــوفة 

رطب في التغطية.

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

  واالدوات بالماء مباشرة

التنظيف:

كيس 25 كغ رمادي.
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 ابــتالع المــادة بالصدفــة

قم بإستشارة طبية فورية وال تحاول تحفيز االقياء

الصحة والسالمة:

تجهيز السطح:
يجــب أن تكــون االســطح المطبــق عليهــا ســليمة 
مــن  وخاليــة  نظيفــة  و  الهيكليــة  الناحيــة  مــن 
ذلــك. الــى  ومــا  الــطالء  او  الزيــت  وبقايــا  الغبــار 
إغســل المنطقــة حشــوها بالمــادة بالمــاء النظيــف 
يكــون  أن  ويجــب  التطبيــق,  مــن  ســاعة   24 قبــل 
الســطح رطبــاً عنــد التطبيــق ولكــن خالــي مــن أي 
ــع الفتحــات  ــاه راكدة,ويجــب أن تكــون جمي تجمــع لمي
شــابه),  ومــا  المســامير  (فتحــات  المــاء  مــن  خاليــة 
ــا  ــتخدم فيه ــي يس ــن الت ــي االماك ــتعمال ف ــد االس عن
الــوصالت  إغالق  التأكــد  يجــب  الخشــبي  الكوفــراج 
بشــكل جيــد بمعجنتهــا منعــاً لتســرب المــادة مــن 

زوايا الكوفراج.
المزج:

كهربائــي  خالط  باســتخدام  المــزج  يتــم 
 400  -  300  ) بمحــراك  مــزود  الحركــة  بــطئي 
دقائــق   3  -  2 لمــدة  إمــزج  بالدقيقــة)  دورة 
الكتــل. مــن  وخــاٍل  متجانــس  مزيــج  لضمــان 

للحصول على مونة ذاتية التسوية:
ــغ  ــد 25 ك ــس واح ــاء لكي ــن الم ــر م ــف (14%) 3.5 لت أض

.HD من إيزو غروات
الميــاه  تكــون  أن  يجــب  مثالــي  بشــكل  للخلــط 
المســتخدمة للخلــط أقــل مــن 25 درجــة مئوية,خاصــة 

في ظروف درجات الحرارة المحيطة المرتفعة.
التطبيق:

يجــب أن يتــم التطبيــق كدفعــة واحــدة بتدفق مســتمر 
لذلك تأكد من تحضير الكمية الكافية قبل البدأ.

ــب  ــن جان ــادة م ــب الم ــب ص ــات يج ــئ الفراغ ــاء مل أثن
واحد لتجنب انحباس الهواء وتشكل الفقاعات.

-يفضــل أن يتــم التطبيــق فــي الظــروف المظللــة قــدر 
االمكان.

-تجنــب التطبيق فــي ذروة درجــات الحرارة مــن الظهيرة.
-طبــق المــادة خالل 15 دقيقــة مــن الخلــط للحصــول 

على افضل النتائج.
-ال ينبغــى التطبيــق فــي مناطــق حــرة غيــر مقيــدة 
ظهــور  الــى  ســيؤدي  للمــادة  الغــازي  التمــدد  ألن 

إجراءات التطبيق:
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