
ــمنت  ــن األس ــز م ــخ جاه ــو لب ــتر-إف 710 ه ــزو بالس إي
المقــوى بأليــاف الفايبــر، لتنفيــذ أعمــال اللبــخ التقليديــة 
ــى  بنمــط نظيــف وســريع ، يســمح بقــدرة أفضــل عل

العمل و المعالجة بفضل جودة  الخليط المتجانس.
نظــراً إلحتوائــه علــى مــواد مضافــة مقاومــة للمــاء  
فإنــه يوصــى باســتخدام إيــزو بالســتر-إف 710  لكل من  

تجهيز السطح:التطبيقات الداخلية والخارجية.
يجــــب أن يكــــون الســــطح أو الركائــز ســــليمة وخالية 
من مــــواد بقايــــا الخرســــانة او الطــــالء او الزيــــت او 
الشــحوم  او بقايــــا مركبــــات المــــواد المعالجــــة او اي 

جســيمات سائبة او قابلة للتفتيت,الخ.
ــدى  ــتخدام إح ــب  إس ــة يج ــطح الناعم ــة االس ــي حال ف
طــرق الربــط المناســبة لتخشــين الســطح علــى النحــو 

التالي:
-تخشــين الســطح بطبقــة مخشــنة بإســتخدام  مــادة 
إيــزو رش كــوت 700 قبــل ثالث أيــام مــن تطبيــق 

اللبخ وتركها حتى تجف.
-تطبيق طبقة من إيزوبرايمر 1054

قبــل إســتخدام اللبــخ كل االســطح يجــب أن تكــون 
مبللة.

المزيج:
يتــم خلــط المزيــج إمــا يدويــا أو ميكانيكيــاً  بســتخدام 
مقبــض كهربائــي دوار. يتــم مــزج 25 كــغ مــن إيــزو 

بالستر-إف 710 مع 4 - 5 ليتر
أي حوالــي ( 16% - 20%) مــن المــاء النظيــف يخلــط حتى 

الحصول على مزيج متجانس تماما .
يترك بضع دقائق فقط بعد المزج و قبل التطبيق

التطبيق:
710 يدوًيــا باســتخدام  إيــزو بالســتر-إف  يتــم تطبيــق 
مالــج اللبــخ ، يمكــن تطبيقــه  حتــى ســماكة 15 مــم لكل 

طبقة.
صقلــه  قبــل  ليجــف  التســوية  بعــد  المنتــج   اتــرك 

بإسفنجة صناعية.
أشــعة  مــن  حديثــاً  المطبــق  اللبــخ  بحمايــة  قــم   -

الشمس المباشرة أو الرياح القوية.
- يجــب معالجــة اللبــخ  الجديــد بالمــاء لمــدة ثالثــة أيــام 
علــى األقــل عــن طريــق رشــه بالمــاء مــن 3 إلــى 4 

مرات يومًيا.

يســتخدم إيــزو بالســتر-إف 710 لــكل مــن  التطبيقــات 
الداخلية والخارجية لكل من :
- الكتل الخرسانية و الطوب.

- االسطح الخرسانية المثقولة.
- الخرسانة المسبقة الصنع.

- اللبخ األسمنتي التقليدي.

 إيزو بالستر-إف 710
النشرة الفنية لبيانات المنتج

1

المواصفات:

االستخدامات:

حوالي 2 كغ لكل 1م2  بتطبيقه على سماكة 1 ملم.
التغطية:

الخصائص الفنية:

إجراءات التطبيق:

المظهر:

قياس الحبيبات:

إختبار االتساق (بعد 15 ضربة 
 %18 ماء/بودرة)

السماكة:

قوة الضغط:

عمر المزيج الرطب:

الكثافة:

المركبات:

رمادي أو أبيض.

0.6 مم.

12 ميجا باسكال ± 2 بعد 7 أيام

22 ميجا باسكال ± 2 بعد 28 أيام

200 - 170

مقاومة الحريق وفًقا لمعيار
: BS EN 998-1. الفئة أ

~1.85 غ/سم3

<  1 ساعة.

الحد االقصى 15 مم.

أســمنت بورتالنــدي ، رمــل مختــار ، 
ألياف الفايبر ، إضافات خاصة.

إيزو بالستر-إف 710 - النشرة الفنية 

ISOBIT
BUILDING CHEMICALS

ISOBIT
BUILDING CHEMICALS



 إيزو بالستر-إف 710
التطبيــق  انتهــاء  بعــد  الزائــدة  المــواد  ازالــة  يتــم 
ــة وتنظــف المعــدات    بإســتخدام طبقــة قمــاش رطب

واالدوات بالماء مباشرة.

التنظيف:

إيزو بالستر-إف 710
متوفر بأكياس سعة 25كغ أبيض / رصاصي.

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 
تحفيــز  تحــاول  وال  فوريــة  طبيــة  بإستشــارة  قــم 

االقياء.

الصحة والسالمة:

ISOBIT for Building Chemicals

www.isobitiraq.com
C.R 13869 I.R 12308

 info@isobitiraq.com   :البريد اإللكتروني 
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