
لالســتخدام. جاهــز  باالكريليــك  غنــي  مركــب 
ــاء  ــة للم ــة مقاوم ــة مرن ــكل طبق ــق يش ــد التطبي بع

ومقاومة لألشــعة فوق البنفســجية.

علــى   1066 جــارد  إيــزو-رووف  تطبيــق  يمكــن 
الــبالط  علــى  و  المعدنيــة  و  الخرســانية  االســطح 
تطبيقــه يمكــن  كمــا  والطــوب.  والخشــب 
علــى األســطح والجــدران وفعــال بشــكل ممتــاز 

على األسطح القديمة المبلطة أيًضا.

إيزو-رووف جارد  
النشرة الفنية لبيانات المنتج

1

المواصفات:

االستخدامات:

الــرول. باســتخدام  وســريع  ســهل  -تطبيــق 
-جفاف المادة بمدة زمنية قصيرة.

ميــاه  تســرب  لمنــع  للمــاء  عاليــة  -مقاومــة 
األمطار.

-قوة إلتصاق عالية.
-يتمتــع ايــزو-رووف جــارد 1066 بمرونــة عاليــة لمنــع 
تكــون أي تشــققات ناتجــة عــن التغيــرات الحجميــة 

بأسطح المباني.
الحــارة  المناخيــة  الظــروف  لمقاومــة  -مصمــم 

والباردة.
البنفســجية  فــوق  لألشــعة  ممتــازة  -مقاومــة 

من الشمس.

الميزات:

الخصائص الفنية:

إيزو-رووف جارد ١٠٦٦ - النشرة الفنية

١٠٦٦

اللون:

الوزن النوعي:

السماكة (الجافة):

السماكة (الرطبة):

التغطية:

1.46 كغ/ليتر.

:pH 8 - 8.5قيمة الـ

 500 ميكرون.

 900 ميكرون.

1000 غ / م2

°40 درجة مؤية

1 ساعة. جفاف السطح:

مدة الجفاف:

6 ساعة.3 ساعة.

1-3 ساعة. 6-12 ساعة.3-6 ساعة.الحد بين الطبقات:

°10 درجة مؤية°20 درجة مؤية

أبيض / رصاصي.

تحضير السطح:
ــا مــن الزيــوت  • يجــب أن يكــون الســطح ســليًما وخالًي
والشــحوم واألتربــة وغيرهــا مــن المــواد المتبقيــة غيــر 

المرغوب فيها والتي ستؤثر على الترابط.
حــف  طريــق  عــن  عزلــه  المــراد  الســطح  تجهيــز   •
الطبقــة  إلــى  للوصــول  وتنظيفهــا  الخرســانة 

الخرسانية القوية.
باســتخدام وينصــح   الشــعرية  التشــققات  إصالح   •

 إيزو ربيير 6000.

االساس:
ــاس  ــي االس ــج ذات ــو منت ــارد 1066 ه ــزو-رووف ج إن اي
قــم بمــزج ايــزو-رووف جــارد 1066 مــع  (10٪ - 15٪) مــن 

الماء النظيف لتطبيقه كأساس.

المزج:
• قــم بخلــط المنتــج عنــد الفتــح يدويــاً او بإســتخدام 

خالط كهربائي بطئي السرعة .

التطبيق:
ــة  ــن خالل تغطي ــاس) م ــة (االس ــة األولي ــع الطبق ض

السطح جيًدا باستخدام ايزو-رووف جارد 1066.
ثــم قــم بتطبيــق طبقتيــن مــن ايــزو-رووف جــارد 1066 

(الطبقتين باتجاهين متعاكسين) باستخدام الرول.
أو فــي حــال  الشــقوق  العــزل ومقاومــة  لتقويــة   -
نظــام  اســتخدم  أعلــى،  ســماكات  لتطبيــق  الحاجــة 

.ISO FG-100 تقوية األلياف الزجاجية

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

  واالدوات بالماء مباشرة

التنظيف:

إيزو-رووف جارد 1066 متوفر بــ:
20 كغ أبيض أو رصاصي.

5 كغ أبيض أو رصاصي.

التعبئة:

األصلــي  الســطل  فــي  شــهًرا   24 الصالحيــة  مــدة 
بشــروط حفــظ المــواد مغطــاة وبعيــدة عــن اشــعة 
الشــمس المباشــرة ومحميــة مــن درجــات الحــرارة 
العاليــة ,و فــي مناطــق المنــاخ االســتوائي يجــب أن 

يتم 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:

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 
 ISOBIT اســتخدام هــذه المنتجــات وتطبيقهــا ألن شــروط تطبيقهــا خارجــة عــن ســيطرتها. تحتفــظ ISOBIT ال تضمــن .ISOBIT ــا لتوصيــات فــي ظــل الظــروف العاديــة وفًق

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

ISOBIT for Building Chemicals
www.isobitiraq.com
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