
إســمنتية  وترميــم  إصــالح  طينــة   6000 ريبيــر  إيــزو 
لالصالحــات  اليــدوي  للتطبيــق  بالوليميــر  معدلــة 
ــة  ــة المطلوب ــزج بالكمي ــا يم ــة. عندم ــة الخفيف البيتوني
رماديــة  طينــة  علــى  نحصــل  النظيــف  المــاء  مــن 
الداخلــي  للتطبيــق  مناســبة  وهــي  مســتوية 
واالفقيــة. الشــاقولية  لإلصالحــات  و  والخارجــي 
مصمــم خصيصــاً ليعطــي طينــة غيــر قابلــة للتقلــص 
ذات طبقــة ناعمــة مــع التصــاق عالــي ومقاومــة جيدة 

للماء.

- إصالح الخرسانة الضعيفة والتالفة والمفككة.
- إصالح الخرسانة المكسرة.

- ترميــم عناصــر البيتــون المســبق الصنــع أثنــاء عمليــة 
قذف البيتون.

االســطح  بمناطــق  الجزئيــة  االصــالح  أعمــال   -
االفقية والشاقولية.

- تستخدم كحشوة لتشققات الخرسانة.
االصابــة  مــن  يعانــي  الــذي  البيتــون  عــن  بديــل   -

بالكلورايد والسلفات.
- بديل عن االسمنت المعرض للتكسير.

النشرة الفنية لبيانات المنتج

1

المواصفات:

االستخدامات:

- ســهلة الخلــط , عبــارة عــن بــودرة مســبقة المــزج 
تتطلب فقط إضافة الماء لها بالموقع.

- غير قابلة لإلنكماش.
- قوة ضغط عالية.

المعــدة  الســطوح  علــى  عاليــة  التصــاق  قــوة   -
للتطبيق.

ــة  ــة  عالي ــل النفوذي ــة ومعام ــل والمتان ــة التحم - قابلي
باالضافة لمقاومة العوامل الجوية.

- غير قابلة للهبوط والسقوط.
- مقاومة للكربونات والكلوريدات.

لطبقــة واحــدة بســماكة  1 ملــم. تحتــاج ~ 1.55 كــغ / م 2 
من البودرة.

الميزات:

التغطية:

الخصائص الفنية:

اللون:

نسبة الماء للبودرة:

قوة الضغط في 7 أيام
:ASTM C 579 بمعيار

قوة الضغط في 28 يوم
:ASTM C 579 بمعيار

الكثافة (للمزيج):

مكونات خاصة:

التآكل:

قوة االتصاق في 28 يوم:

االنسيابية :

مدة التصلب:

السماكة الموصى بها:

بودرة رمادية 

1.55 غ/سم3

20 درجة

2  - 2.5 ساعة.

30 درجة

3.5 - 4.5 ساعة.

.35%

  PH 10.مقياس الـ

20 - 25 نيوتن/ملم2

قوة الضغط في 2 يوم
:ASTM C 579 10 - 15 نيوتن/ملم2بمعيار

خاٍل من الكلوريد.

درجة الحرارة.

25 - 30 نيوتن/ملم2

> 1 نيوتن/ملم2
170 ملم.

من 1 ملم حتى 3 ملم.

بوليميرات, مركبات لتعزيز الربط.

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

  واالدوات بالماء مباشرة

التنظيف:

متوفر بأكياس سعة 25كغ.
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:

ISOBIT
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- المزج:
يمكــن مزج إيــزو ريبير 6000 يدوياً أو آليــاً, , تضاف بودرة 
إيزو ربير 6000 ببطء الى الماء النظيف وتخلط لنحصل 

على طينة ناعمة.
- التطبيق:

بينمــا تكــون طبقــة االســاس لزجــة, نضــع الطينــة 
يمكــن  جيــداً,  وتضغــط   6000 إيزوريبيــر  الممزوجــة 
بواســطة  أو  المالــج  بإســتخدام  التطبيــق  يتــم  أن 
المــادة بشــكل  (مــع قفــاز مطاطــي) لوضــع  اليــد 
 6000 إيــزو ريبيــر  جيــد فــي مكانهــا, يمكــن تطبيــق 
و  أفقيــة  طبقــات  علــى  المطلوبــة  بالســماكة 
عــدة  بتطبيــق  الرغبــة  حــال  وفــي  شــاقولية, 
صلبــة  االولــى  الطبقــة  تكــون  أن  يجــب  طبقــات, 
الثانيــة, الطبقــة  تطبيــق  قبــل  لتجــف  وتتــرك 
يمكــن تطبيــق إيزوربييــر من 1 - 3 ملــم للطبقة الواحدة 
اذا كانــت درجــة الحــرارة المحيطــة بيــن (20 -25  درجــة 
ــل  ــدون عوام ــة (ب ــس طبيعي ــاع الطق ــة) و أوض مئوي
ــاح القويــة التــي قــد  مثــل الرطوبــة المنخفضــة أو الري

تؤدي الى تبخر سريع).
يجب أن يعالج إيزو ربير 6000 حســب طبيعة الخرســانة 
تغطيــة  أو  مناســبة  حمايــة  رقائــق  بتطبيــق  وذلــك 
مــن  متينــة,  بالســتيك  بصفيحــة  المعالــج  المــكان 
الضــروري الحمايــة مــن الجفــاف الســريع مــن الريــاح أو 

الشمس أو الحرارة الزائدة.

إجراءات التطبيق:
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