
 إيــزو ســوبر فلكــس ١٠٥٤ مصمــم خصيصــاً كالصــق
ــة او ــة رقيق ــتخدم كطبق ــاء يس ــازل للم ــيراميك ع  س
ــاً ــاً أو خارجي  ســميكة للصــق الســيراميك أو الحجــر داخلي
 كمــا انــه مناســب لالســتخدام فــي حالــة الغمــر الدائــم

إضافة للظروف القاسية

-المسابح, خزانات المياه, النوافير.
-الحمامات.

-المطابخ الصناعية.
-لصق السيراميك على السيراميك.

ديكورات اإلكساء الخارجية.
- في حالة وجود االهتزازات والحركة.

- تحضير السطح: 
يجــب أن يكــون الســطح نظيفــاً وســليماً وخالــي مــن 
األوســاخ والغبــار والشــحم والزيــت, او بقايــا الدهــان 

أو مسرعات التصلب أو أي مواد اخرى.
كمــا يجــب التأكــد مــن أن الســيراميك جافــاً وخاليــاً من 

الملوثات.
ــب  ــامية يج ــمنتية المس ــانية و اإلس ــطح الخرس االس

أن ترطب قبل تطبيق إيزو سوبر فلكس.
 - المزج :

بالتدريــج   ١٠٥٤ فلكــس  ســوبر  إيــزو  بــودرة  يضــاف 
و  وعــاء    فــي  نظيــف  مــاء   (%28  -  %26) الــى 
الوصــول  حتــى  دقائــق   ٤  -  ٣ لمــدة  مــزج  ي 
باســتخدام  يوصــى  الكتــل,  مــن  خــاٍل  مزيــج  الــى 
للخلــط. الســرعة  منخفــض  ميكانــييك  خالط 
-الخلــط اليــدوي مناســب فقــط للكميــات القليلــة 

فقط مع اخذ نسبة البودرة / الماء بعين االعتبار.

 - التطبيق :
يطبــق إيــزو ســوبر فلكــس بســماكة مناســبة بيــن ٣ - ٥  

مم
على السطح .

- اليطبق اكثر من ١ م٢ في نفس الوقت.
الظــروف  يوصــى باســتخدام Solid bed fixing  فــي 
فيــه  بمــا  العمــودي  التطبيــق  حالــة  وفــي  الرطبــة 

االكساءات الحجرية التزيينية.
إيــزو  يمكــن وضــع كميــة إضافيــة مــن  اللــزوم  عنــد 
ــد تمــاس  ــة الســيراميك لتأكي ســوبر فلكــس علــى خلفي

االلتصاق التام.
تمشــيط  يتــم   , العمــودي  التطبيــق  حــاالت  كل  فــي 
الكميــة  إلزالــة  المســنن  المالــج  بإســتخدام  الالصــق 

إيزو سوبر فلكس
النشرة الفنية لبيانات المنتج

1

إجرائات التطبيق:

المواصفات:

االستخدامات:

-قوة إلتصاق وربط عاليتين.
علــى  يؤثــر  ال  الدائــم  والغمــر  للمــاء,  -عــازل 

االلتصاق.
-عديم االنزالق.

-يمكن استخدامه كطبقة رقيقة أو سميكة.
-ذو عمر وعائي جيد.

الميزات:

الخصائص الفنية:

اللون:

نسبة الخلط:

مجال درجة حرارة التطبيق:

االنزالق:

زمن الفتح :

استهالك:

الكثافة النوعية:

مقاومة الشد لالصق:

رمادي أو أبيض.

٪٢٦٪ - ٢٨

(+٥ م°) - (+٣٥ م°).

- النشرة الفنية إيزو سوبر فلكس ١٠٥٤ 

 ≥
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في الحالية البدائية

بعد التعرض للحرارة

بعد الغمر في الماء

 بعد التجميد /التذويب
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قابلية التشوه:
مجال درجة حرارة

(بعد التطبيق النهائي):
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ISOBIT for Building Chemicals

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

 info@isobitiraq.com   :البريد اإللكتروني 

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

  واالدوات بالماء مباشرة

التنظيف:

الرمادي: 25 كغ.
األبيض: 20 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 
تحفيــز  تحــاول  وال  فوريــة  طبيــة  بإستشــارة  قــم 

االقياء.

ضــع قطعــة الســيراميك واضغطهــا مــع التحريــك 
البســيط والتأكــد مــن أن خلفيــة القطعــة علــى تماس 
ــات  ــئ الفراغ ــن مل ــق , يمك ــع الالص ــل م ــكل كام بش

بعد مرور 24 ساعة بإستخدام إيزوغراوت.

الصحة والسالمة:

ISOBIT
BUILDING CHEMICALS

قبــل اســتخدام أي منتــج مــن ISOBIT أو الشــركات التابعــة لهــا أو الشــركات الفرعيــة عنهــا، يجــب علــى المســتخدم دائًمــا قــراءة واتبــاع 
التحذيــرات واإلرشــادات الــواردة فــي أحــدث إصــدار مــن صحيفــة البيانــات الفنيــة للمنتــج. تضمــن ISOBIT منتجاتهــا ضــد المــواد المعيبــة خالل 
فتــرة صالحيــة المنتــج عنــد تخزينهــا ومعالجتهــا وتطبيقهــا بشــكل صحيــح فــي ظــل الظــروف العاديــة وفًقــا لتوصيــات ISOBIT. ال تضمــن 
ISOBIT اســتخدام هــذه المنتجــات وتطبيقهــا ألن شــروط تطبيقهــا خارجــة عــن ســيطرتها. تحتفــظ ISOBIT بالحــق فــي تغييــر خصائــص 

منتجاتها وتعديل اإلصدارات للتشرات الفنية دون إشعار مسبق. ال توجد ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية
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