
ــي  ــتخدم ف ــة تس ــاف الزجاجي ــن االلي ــليح م ــبكة تس ش
أنظمــة العــزل, الشــبكة مصممــة بشــكل مســامي 
ــالء  ــرور الط ــمح بم ــي تس ــة الت ــاف المفتوح ــن االلي م

والترابط مع الياف الزجاج المقواة بالشبكة.

قبــل تطبيــق (المنتــج الــذي تريــد اســتخدامه), احــرص 
تكــون  أن  ويجــب  جاهــزة  الركيــزة  تكــون  أن  علــى 
تــم  قــد  التمهيــدي  الطــالء  أو  االســاس  طبقــة 

معالجته دون أي مشاكل.
 قــم بتطبيــق الطبقــة االولــى مــن المنتــج الــذي ترغــب  

ISO-FG 100  في  استخدامه,  وقم  بالتدعيم  بوضع
 وتأكد من عدم وجود فقاعات أو تجاعيد فيها.

المنتــج  الثانيــة مــن  الطبقــة  ثــم قــم بتطبيــق  مــن 
المستخدم.

ذات  المناطــق  فــي   ISO-FG 100 تطبيــق  يتــم   -
الحركــة العاليــة, والركائــز الغيــر منتظمــة, وتشــققات 
الركيــزة. فــي  والفواصــل  والطبقــات  الجســور, 
عمــر  لزيــادة  باالضافــة  قويــة  دعامــة  إعطــاء   -

االسطح الضعيفة بتكلفة مناسبة.
العديــدة  التفاصيــل  ذات  لالســطح  تســتخدم   -
إمكانيــة  ذات  واألماكــن  المعقــدة  والهندســة 

الوصول المحدودة.
ــم  ــدة وفــي إعــادة ترمي ــة الجدي - تســتخدم فــي االبني

وتجديد المشاريع القديمة.
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النشرة الفنية لبيانات المنتج

1

المواصفات:

االستخدامات:

- سريع وسهل التطبيق على االسطح.
- يوفر صالبة عالية جداً.
- قوة اكبر و وزن أقل.

- اقتصادي للغاية.

يعتمــد علــى تفاصيــل الســطح المطبــق عليــه يغطــي 
تقريباً  375 م2 باستثناء الفقدان والهدر.

الميزات:

التغطية:

الخصائص الفنية:

إجراءات التطبيق:

اللون:

أبعاد الشبكة:

مقاومة الشد:

الكثافة:

االساس الكيميائي:

أبيض.

 X 250 م.1.5 م

100 غ/م2.

38 كغ.

أنسجة االلياف الزجاجية.

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

  واالدوات بالماء مباشرة

التنظيف:

يتــم تخزيــن ISO-FG 100 علــى شــكل روالت ملفوفــة 
و مغلفة.

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:
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