
ــارة عــن أســاس مخشــن للســطوح ومــادة ربــط   عب
ذو قــوة ومرونــة عاليــة للتطبيــق علــى الجــدران وهــو 
خــاٍل مــن المذيبــات مكــون مــن راتينــج صناعــي ومواد 
ــة  ــازة ومقاوم ــة ممت ــوة رابط ــارة ذات ق ــة مخت خامل

للماء والتصلد مع مرور الزمن. 

االســتهالك يتــراوح بيــن 0.20 و 0.30 كجــم / م 2 علــى 
حسب امتصاص الركيزة.

قوام المنتج:

مجال درجة حرارة التطبيق:
:render  وقت االنتظار قبل تطبيق الـ

الركيــزة  حــرارة  درجــة  (حســب  دقيقــة   15-20  
والمسامية للسطح)

30 دقيقة
ــطح  ــامية للس ــرارة والمس ــة الح ــى درج ــد عل (و يعتم

المطبق)

تطبيــق  قبــل  االنتظــار  وقــت 
مركب التنعيم :

من +5 م° الى +30 م° : 

-إعداد السطح:
 يجــب أن تكــون الركائــز نظيفــة ومعالجــة بشــكل جيــد 

وخالية من الزيوت والشحوم وطالء األسمنت .
- يمكــن إزالتــه بســهولة مــن األرضيــات والجــدران 

واألدوات بالماء ويجب إزالته بالكحول.
التوصيات:

ــات  ــن + 5 درج ــراوح بي ــرارة تت ــات ح ــد درج ــق عن - يطب
مئوية و +30 درجة مئوية.

- ال تســتخدم ISO PRIMER 1054 فــي وجــود رطوبــة 
المغمــورة  الســطوح  علــى  وال   ، بلــل  أو  متزايــدة 

باستمرار
يلــزم  ال   ، لالســتخدام  جاهــز   ISO PRIMER 1054  -

التخفيف..

اللون:

:PH مقياس الـ

الكثافة :

:Emicode كود الـ

مقاومة الرطوبة:

مقاومة التصلد بمرور الزمن :

مقاومة المذيبات والزيوت:

محتوى المواد الصلبة الجافة (%):

سائل ثخين.

أحمر.

.70

EC1 Plus - مستوى انبعاث منخفض للغاية.

ممتاز.

ممتاز.

جيد.

مقاومة األحماض والقلويات:

مقاومة درجات الحرارة:

جيد.

ممتاز.

7.5.

1.40 غ/سم3

فــوق  الســيراميك  لتركيــب  مخشــن  -أســاس 
السيراميك على الجدران.

ــواح  ــوق أل ــيراميك ف ــب الس ــن لتركي ــاس مخش -أس
الجبس وألواح السمنت و ألواح الخشب.

-مخشــن لســطح  الكونكريــت األملــس يطبــق قبــل 
أعمال اللبخ.

-يعتبــر أســاس يوفــر قــوة ترابــط عاليــة للجبــس علــى 
الخرسانة ذات الوجه االملس.

- يعتبــر اســاس يوفــر قــوة ترابــط ومرونــة عالية على 
. EPS - XPS ألواح

-ملــون مــن أجــل فحــص الســطح المطبــق اثنــاء 
التطبيق.

-يمنع امتصاص الماء.

 إيزو برايمر
النشرة الفنية لبيانات المنتج

1

الخصائص الفنية:

التغطية:

إجرائات التطبيق:

المواصفات:

االستخدامات:

إيزو برايمر١٠٥٤ - النشرة الفنية 

١٠٥٤ (آستر)
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 إيزو برايمر
التطبيــق انتهــاء  بعــد  الزائــدة  المــواد  ازالــة   يتــم 
ــة وتنظــف المعــدات    بإســتخدام طبقــة قمــاش رطب

  واالدوات بالماء مباشرة

التنظيف:

إيزو برايمر 1054 متوفر بحجم :
18 كغ , 12كغ , 5 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 ابــتالع المــادة بالصدفــة

قم بإستشارة طبية فورية وال تحاول تحفيز االقياء

الصحة والسالمة:

� أحــدث إصــدار مــن صحيفــة 
ــواردة �� رشــادات ال ــرات وا�� ــاع التحذي ــا قــراءة واتب ــة عنهــا، يجــب ع� المســتخدم دائًم كات الفرعي ــا أو ال�� كات التابعــة له ــج مــن منتجــات ISOBIT أو ال�� ــل اســتخدام أي منت قب

� ظــل الظــروف العاديــة وفًقــا لتوصيــات ISOBIT. � تضمــن 
ة ص¦حيــة المنتــج عنــد تخزينهــا ومعالجتهــا وتطبيقهــا بــشكل صحيــح �� §̈ البيانــات الفنيــة للمنتــج. تضمــن ISOBIT منتجاتهــا ضــد المــواد المعيبــة خ¦ل ف

ات الفنية دون إشعار مسبق. صدارات للن�� ̈� خصائص منتجاتها وتعديل ا�� � تغي
وط تطبيقها خارجة عن سيطرتها. تحتفظ ISOBIT بالحق �� ISOBIT استخدام هذه المنتجات وتطبيقها �̧ن ·�

� توجد ضمانات أخرى «يحة أو ضمنية
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