
مقاومــة  أســمنتية  الصقــة   مــادة   ١٠٥٥ إيزوبــول 
أطــول  زمنيــة  فتــرة  مــع  مرنــة,  و  للمــاء  وعازلــة 
انخفــاض  توفــر  و  عالــي  أداء  تقــدم  الخلــط,  بعــد 
ــة,  ــبالط الســيراميك و المــواد الحجري فــي االنــزالق ل

وتؤمن قوة لصق عالية مقاومة للرطوبة.

-1 سريع وسهل الخلط والتطبيق.
-2الصق قوي.

-3 مقاومة ممتازة للتغيرات في درجة الحرارة.
-4 مقاوم جيد للماء.

-5 فترة صالحية جيدة.

إيزوبول
النشرة الفنية لبيانات المنتج

1

المواصفات:

الميزات:

وســمك  عليــه  المطبــق  الســطح  علــى  يعتمــد 
الطبقة المطبقة . كمثال

  ~ 3 - 5 كجم / م2 باستثناء الفقدان والهدر. 

التغطية:

الفسيفســاء  و  للــبالط  الصقــة  كمــادة   1-
الزجاجيــة فــي حمامــات الســباحة و االحــواض 

وخزانات المياه.
والجــدران  الخارجيــة  و  الداخليــة  االرضيــات   2-
والحجــر  الســيراميك  بالط  مــن  بأنواعهــا 

الطبيعي والرخام والبورسلين والغرانيت.
تتغيــر  التــي  االماكــن  فــي  للــبالط  الصــق   3-

فيها درجة الحرارة المفاجئة.
مــع  الخزفــي  للــبالط  الصقــة  مــادة   4-
الســيراميك الموجــود مســبقاً ( كمــا هــو الحــال 

بالنسبة للغرانيت).

االستخدامات:

الخصائص الفنية:

اللون:

المزيج الناتج (بعد الخلط):

نسبة المزج:

االنزالق:

درجة الحرارة عند التطبيق:

مجــال تحمــل درجــة الحــرارة 
(بعد التطبيق)

حقن االسمنت:

االستهالك:

مقاومة الشد:

≥ 5 ملم  (S2)قابلة التمدد:

الخلــط  بعــد  الصالحيــة  فتــرة 
8 ساعاتداخل الوعاء 

أبيض.

٦٫٥ - ٧ ليتر / ٢٥ كغ من المنتج.

مادة اسمنتية بيضاء.

 إيزوبول ١٠٥٥ 

كحد أدني +٥ درجات مئوية.

كحد أدني: - ٤٠ درجة مئوية.

كحد أقصى +٣٥ درجة مئوية.

كحد أقصى: +٨٠ درجة مئوية.

٨ ساعات (للجدران)

٢٤ ساعة (لألرضية)

٣-٥ كغ/م٢

االختبار االولي
(بعد ٢٨ يوم) 

بعد تعريضها للحرارة

بعد الغمر في الماء

١ نيوتن/مم٢

٠٫٥ مم.

١٠٥٥

≥

~
~

≤

١ نيوتن/مم٢ ≤

١ نيوتن/مم٢ ≤
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التطبيــق  انتهــاء  بعــد  الزائــدة  المــواد  ازالــة  يتــم 
ــة وتنظــف المعــدات    بإســتخدام طبقــة قمــاش رطب

واالدوات بالماء مباشرة.

التنظيف:

تحضير السطح:
يجــب أن يكــون الســطح أو الركائــز ســليمة وخاليــة من 
مــواد بقايــا الخرســانة او الــطالء او الزيــت او الشــحوم 
او بقايــا مركبــات المــواد المعالجــة او اي جســيمات 

سائبة او قابلة للتفتيت,الخ.
كمــا يجــب ان يكــون الــبالط خالــي مــن أي ملوثــات 

وجاف.
المزج:

النظيــف  المــاء  لتــرات مــن   7 الــى   6.5 بقيــاس  قــم 
ــول,  ــن إيزوب ــغ م ــل 25 ك ــن أج ــاء م ــي وع ــا ف وضعه
الــى   3 لمــدة  واخلطــه  تدريجيــاً  المســحوق  أضــف 
4 دقائــق حتــى يتــم الحصــول علــى مزيــج منســجم 
المستحســن  مــن  الكتــل,  مــن  خالــي  وموحــد 

استعمال خالط كهربائي بسرعة بطيئة للخلط.
يوصــى بالخلــط اليــدوي للكميــات الصغيــرة فقــط, 

ولكن تأكد من الحفاظ على نسبة البودرة / الماء.
التطبيق:

للحصول على الصق قوي وجيد :
ــم  ــول بالقس ــن اإليزوب ــة م ــة رقيق ــع طبق ــم بوض ق
المســطح مــن المالــج , ثــم حــز المــادة بطــرف المالــج 

المسنن.

إجراءات التطبيق:

متوفر باللون االبيض بأكياس سعة 25كغ. 
التعبئة:

 صالــح لمــدة 12 شــهر بشــروط حفــظ المــواد مغطاة
 وبعيــدة عــن اشــعة الشــمس المباشــرة ومحميــة
المنــاخ مناطــق  ,فــي  العاليــة  الحــرارة  درجــات   مــن 
 االســتوائي يجــب أن يتــم حفــظ المنتــج فــي أماكــن

 مكيفة

 التخزين والصالحية:

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:

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 
ــات ISOBIT. ال تضمــن ISOBIT اســتخدام هــذه المنتجــات وتطبيقهــا ألن  ــا لتوصي ــة وفًق ــح فــي ظــل الظــروف العادي ومعالجتهــا وتطبيقهــا بشــكل صحي
ــة دون إشــعار مســبق. ــل اإلصــدارات للتشــرات الفني ــر خصائــص منتجاتهــا وتعدي شــروط تطبيقهــا خارجــة عــن ســيطرتها. تحتفــظ ISOBIT بالحــق فــي تغيي
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