
جاهــز  (طرطشــة)  اســمنتي  مالط  عــن  عبــارة 
لإلســتعمال, يعتمــد علــى عامــل الترابــط المعدنــي 
ــخ  ــة اللب ــل طبق ــطح قب ــر الس ــتخدم لتحضي ــذي يس ال
والجبــس  الجديــد  اللبــخ  التصــاق  يحســن  االولــى. 
واالســمنت ، يطبــق علــى الخرســانة . يتــم تطبيــق إيــزو  
رش-كــوت 700   علــى الخرســانة ذات الصالبة العادية

 ذات الوجه االملس.

تجهيز السطح:
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.
مــن  قليلــة  ســاعات  قبــل  الركيــزة  ترطيــب  يجــب 

تطبيق إيزو رش-كوت 700.
المزيج:

امــزج إيــزو رش-كــوت 700 مــع (22٪) لتــًرا مــن المــاء 
النظيــف لتحقيــق االتســاق المطلــوب. مــن األفضــل 
خلطــه فــي خالط قســري ( كهربائــي)  لمــدة 2 إلــى 3 

دقائق أو حتى يصبح المزيج خالًيا من الكتل.
التطبيق:

 700 رش-كــوت  إيــزو  لتطبيــق  طريقــة  أفضــل   •
هــي اســتخدام صنــدوق تيروليــن أو مســدس رش 

كهربائي.
الســطح  مســاحة  المــادة  تغطــي  أن  مــن  تأكــد 

بأكملها. 

ــة  ــن +5 درج ــة بي ــق المثالي ــرارة التطبي ــة ح ــراوح درج تت
مئوية إلى +35 درجة مئوية. 

ــة ،  ــة مئوي ــن 35 درج ــى م ــرارة أعل ــة الح ــت درج إذا كان
اســتخدم المــاء البــارد عنــد الخلــط للحفــاظ علــى درجــة 

حرارة  الخليط أقل من 30 درجة مئوية.
المعالجة:

• بعــد التطبيــق يجــب المعالجــة بالمــاء لحمايتهــا مــن 
أشــعة الشــمس والريــاح ، وذلــك بــرش المــاء مــن

3 إلى 4 مرات يومًيا لمدة ثالثة أيام على األقل.

مفتــاح   لتوفيــر   700 رش-كــوت  إيــزو  يســتخدم 
للطبقات الالحقة من الجص او اللبخ.

 إيزو رش-كوت 700
النشرة الفنية لبيانات المنتج
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المواصفات:

االستخدامات:

- عملي للغاية و سهل التطبيق. 
- مخلــوط ســابقاً يتــم اضافــة المــاء النظيــف و يصبــح  

جاهز لالستخدام.
- يقدم التصاق عالي.

الميزات:

الخصائص الفنية: إجراءات التطبيق:

المظهر:

قياس الحبيبات:

الكثافة الظاهرية ( للبودرة) :

المركبات:

التغطية:

بودرة رمادية.

0 ملم - 3 ملم.

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

الســطح  نــوع  ~ 4 كجــم/م²  حســب 
المطبق عليه.

 0.1 ± 1.45 

1.9 ± 0.1 الكثافة  الرطبة  (للمزيج)  :

مختــار  رمــل   ، بورتالنــدي  أســمنت 
إضافات.
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التطبيــق انتهــاء  بعــد  الزائــدة  المــواد  ازالــة   يتــم 
ــة وتنظــف المعــدات    بإســتخدام طبقــة قمــاش رطب

  واالدوات بالماء مباشرة

التنظيف:

متوفر بأكياس  25 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:

ISOBIT for Building Chemicals

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

 info@isobitiraq.com   :البريد اإللكتروني 
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