
ــادة  ــع م ــون م ــاً إلصالح البيت ــم خصيص ــب مصم مرك
ــة  ــص باالضاف ــدم التقل ــة ع ــر ,و الـــ SRC بخاصي الفيب

الى التصاق عالي على البيتون.

- إصالحيات البيتون الثقيلة.
- مصنعــة خصيصــاً لألعمــدة - البالطــات - واالضــرار 

الجسيمة في البيتون.
ــة  ــق عالي ــي المناط ــد ف ــون المتواج ــا ت البيت - اصالح

الحت مثل: المنشآت البحرية, الموانئ .....الخ.
-  اســتبدال الخرســانة التــي تعانــي مــن هجــوم الكربنة 

والكلوريدات والكبريتات.

النشرة الفنية لبيانات المنتج

1

المواصفات:

االستخدامات:

- قوة تسليح عالية ناشئة عن وجود الفيبر.
- االفضل للتطبيق في االبنية العالية.

- مناسب للمنشآت البحرية والحاالت الصناعية.
التســليح  حديــد  فــي  التــآكل  حــدوث  يمنــع   -

للخرسانة.
المضخــة,  المالــج,  بواســطة  تطبيقــه  يمكــن   -

البخ.

الميزات:

لطبقــة واحــدة بســماكة  1 ســم . تحتــاج ~19 - 21  كــغ / م2 
من البودرة.

التغطية:

ــف  ــال تجفي ــاش ب ــار االنكم اختب
في 28 يوم:

أمتصاص الماء
:ASTM C 413

مجال االستخدام بعد الخلط:

موصى به تطبيق :

المعايير:

430 Micro strains -
ASTM C 596 -01

0.95%

30 دقيقة.

لسماكة بين  5  الى 50 ملم 

ASTM C 596 - 01, ASTM C
579/580

النشرة الفنية.

إيزو ريبير 640

الخصائص الفنية:

اللون:

نسبة الماء للبودرة:

قوة الضغط في 7 يوم
:ASTM C 579 بمعيار

الكثافة (للمزيج):

قوة االنحناء في 28
:ASTM C 580 يوم

شدة الترابط في 28
:BS 6319  يوم

ــف  ــال تْجفي ــاش ب ــار االنكم اختب
في 7 أيام:

بودرة رمادية 

1.99 غ/سم3

.13%

> 2.6  نيوتن ملم2 .

285 Micro strains 
ASTM C 596 - 01.

~46  نيوتن/ملم2

قوة الضغط في 28 يوم
:ASTM C 579 بمعيار

~55  نيوتن/ملم2

> 3.5 نيوتن ملم2 .

إيزو ريبير 640 - 

- إعداد السطح:
يجــب أن يكــون ســطح الخرســانة المــراد إصالحه ســليًما 
ــاً مــن الملوثــات . يجــب قطــع المنطقــة  ــا وخالي ونظيًف
التالفــة أو التالفــة ، مــع إبقــاء جوانــب المنطقــة مربعــة 
بعنايــة  الســائبة  المــواد  إزالــة  يجــب  اإلمــكان.  قــدر 
الحــادة أو  باســتخدام وســائل مناســبة مثــل األدوات 
مطرقــة التقطيــع. فــي حالــة تــآكل التســليح ، تأكــد مــن 
أن الجــزء الخلفــي مــن الفــوالذ مكشــوف تماًمــا. ثــم 

نظف الفوالذ إلى حالة المعدن الالمع.
- التأسيس:

تأســيس  يتــم  التنظيــف  بعــد  التســليح:  حديــد   -1
التســليح باســتخدام برايمــر (يوصــى بإســتخدام حديــد 

 إيزو فليكس 1060).
2- الكونكريــت: فــي حــال كان التلــف كبيــر بالخرســانة   
ينصــح باســتخدام إيزوبونــد إس بــي آر 1030  كطبقــة 
اوليــة قبــل تطبيــق إيــزو ربييــر 640 وذلــك للحصــول 

على التصاق كامل بين االجزاء القديمة والجديدة.
مالحظــة: يجــب أن ينفــذ إيزوربييــر 640 عندمــا يكــون 

وسيط اللصق  إيزوبوند إس بي آر 1030 اليزال لزج. 

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

  واالدوات بالماء مباشرة

التنظيف:

إيزو ربيير 640
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 ابــتالع المــادة بالصدفــة 
تحفيــز  تحــاول  وال  فوريــة  طبيــة  بإستشــارة  قــم 

االقياء.

الصحة والسالمة:
المزج:

يمكــن مــزج إيزوربييــر 640 يدويــاً أو بواســطة الــخالط 
الكهربائي.

يتــم إضافــة إيزوربييــر ببــطء  الــى معيــار 13%  مــن المــاء 
النظيــف, ويحــرك جيــداً حتــى الحصــول علــى عجينــة 

طرية.
- التطبيق واالنهاء:

يتــم  إضافــة الخليــط بينمــا ال يــزال االســاس (لزجــاً 
جيــداً,  ويضغــط  الخرســانة)  معالجــة  حالــة  فــي 
بواســطة  أو  بالمالــج  التطبيــق  يتــم  أن  يمكــن 
المــواد  للصــق  وذلــك  مطاطيــة  قفــازات 
640 إيزوربييــر  يطبــق  أن  يمكــن  مكانهــا.  فــي 
للســماكة المطلوبــة (5-50  ملــم) علــى عــدة طبقــات 
علــى  للتطبيــق  االفقيــة.  أو  الشــاقولية  لألســطح 
االبنيــة العاليــة يتم اســتخدام قالــب القواعد(الكوفراج) 
ــون  ــب أن تك ــات يج ــدة طبق ــق ع ــم تطبي ــا يت و عندم
بدايــة  وفــي  متقاطــع  بشــكل  الســابقة  الطبقــة 
جفافهــا قبــل تطبيــق الطبقــة الثانيــة, يمكــن تطبيــق 
إيــزو ربييــر 640 حتــى ســماكة 50 ملــم لــكل طبقــة 
ــة) و  ــة مؤي ــن (20 - 25 درج ــرارة بي ــة الح ــت درج إذا كان
أحــوال الطقــس طبيعيــة, إذا كانــت الريــاح قويــة و 
الرطوبــة منخفضــة ســوف تعطــي نتيجــة تبخــر ســريع 

للرطوبة وسوف يؤثر على تطور المعالجة.

ISOBIT for Building Chemicals

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

 info@isobitiraq.com   :البريد اإللكتروني 
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