
ــيك  ــن أكرلي ــن جزئي ــارة ع ــالء عب ــو ط ــس ه ــزو فلك إي
العمــل  موقــع  فــي  يمــزج  باالســمنت  معــدل 
لســهولة التنفيــذ, يجــف ليشــكل طبقــة مرنــة ومتينــة 

معدلة باالسمنت ذات مزايا عزل ممتازة.

-عزل رؤوس االوتاد.
-صالحــة لعــزل خزانــات ميــاه الشــرب مــن الداخــل 

ومن الخارج.
-لتأمين حماية البيتون ضد الكربون والكلور.

-طــالء عــازل لألســطح, خزانــات الميــاه البيتونية,آبــار 
المصاعــد, جــور التفتيــش, المســابح, األقنيــة, أرضيــة 

الحمامات والمطابخ واألرضيات المعرضة للمياه.
-عازل مائي لتبطين المنشآت التي تحتجز المياه.

-عــزل خلفيــة الطينــة للقرميــد والموازييــك والرخــام 
لمنع تسرب الماء.

-عزل المنشآت العامة.
-كطبقة حماية لألساسات. 

 إيزو فلكس
النشرة الفنية لبيانات المنتج

1

المواصفات:

االستخدامات:

-ذات طبقة مرنة وأداء ممتاز.
-التصاقه جيد على معظم السطوح.

ــاه  ــح لمي ــب وصال ــو مناس ــك فه ــام, لذل ــر س -غي
الشرب.

ــدات  ــار الكلوري ــون وانتش ــيد الكرب ــاوم ألكس -مق
ــة  ــة مقاوم ــون بطبق ــزود البيت ــة ت ــكل طبق (يش
للكربونــات -  طبقــة مــن إيزوفلكــس بســماكة 
1 ملــم تؤمــن طبقــة مقاومــة للكربونــات تعــادل 

طبقة من البيتون بسماكة أكثر من 75 سم).
- يمكــن تطبيــق ايــزو فلكــس بعــد 24 ســاعة مــن 
ــرة  ــة مباش ــن حماي ــك تؤم ــون و بذل ــق البيت تطبي

للبيتون.
-تسمح بتنفس طبقة البيتون.

ونــوع   وطبيعــة  الركيــزة  ونــة  خــش  علــى  يعتمــد 
السطح  وسمك الطبقة المطبقة .

كمعيــار  ~  ١٫٨  كجــم / م٢ لســماكة ١ ملــم  (بإســتثناء 
الســطح  مظهــر  و  الهــدر  فقــدان  معامــالت  

وطبيعته والمسامية فيه ,الخ..) 

الميزات:

التغطية:

I.Tensile Adhesion Strength-Condition A (Standard 
condition) : EN14891:2017
II.Hydrostatic pressure – Positive : EN14891:2017
III.Crack over bridging : EN14891:2017

 المعايير:

الخصائص الفنية:

اللون:

الكثافة:

قوة شد االتصاق:
نيوتن/مم2

فترة العمل في درجة حرارة 30:

القدرة على تحمل الشقوق حتى:

إختبار ضغط الماء االيجابي:

اختبار المقاومة الكيميائية:

مقاومة التآكل:

وقت الجفاف:

درجة حرارة التطبيق:

مجال درجة حرارة التخديم:

إمتصاص الماء:

مــع  لالســتخدام  مالئمــة 
خزان مياه الشرب حسب
   BS 6920 الجزء: 11990

رمادي.

1.7 g/cc.

45 دقيقة.

> 0.5 نيوتن / مم2

> 0.75 مم

 NaCl % 0.5

 NH4OH % 1

Hcl % 3.5

70.5 م/1000 دورة.

3-2 ساعة.

5+ درجة مئوية الى 45+ درجة.

5- درجة مئوية الى 80+ درجة.

.% 1 >

مصدق.
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حســب نظــام ASTM D 534:1995 فــإن إيزوفلكــس 
مقــاوم للمــواد الكيميائيــة التاليــة والمذيبــات والزيــوت, 
الميثانــول,  كحــول  الكيروســين,,  الكتــان,  بــذر  زيــت 
أكاسيد الصوديوم 1 %, الماء المقطر, الكحول األتيلي 95%

زيت المحركات,المازوت.

صورة بعد االختبار

 المقاومة الكيميائية:

تجهيز السطح:
ــاً  ــاً و خالي ــه نظيف ــراد عزل ــطح الم ــون الس ــب أن يك يج
أخــرى  أي مــواد  أو  الزيــوت والشــحوم والغبــار  مــن 
متبقيــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى االلتصــاق يجــب أن 
يتــم ترطيــب الســطح المــراد معالجتــه قبــل البــدء 

بالعمل ولكن دون وجود مياه متجمعة.
المزج:

-تســتعمل المــادة علــى جزئيــن وبكميــات مســبقة 
المعايير, ويتم المزج في الموقع.

-يتــم وضــع الســائل فــي وعــاء, أضــف البــودرة الــى 
الســائل ببطــئ, بعدهــا يتــم الخلــط باســتخدام خــالط 
ذو ســرعة بطيئــة مــزود بمحــراك مناســب حتــى يتــم 
علــى  ومتماســك  متجانــس  مزيــج  علــى  الحصــول 

شكل كريم.
-يفضــل عــدم خلــط كميــة أكبــر مــن الكميــة الممكــن 
اســتعمالها خــالل (45 دقيقــة).- اليتــم إضافــة مــاء 

مطللقاً لتليين المواد في مختلف مراحل العمل.
التطبيق:

باســتخدام  االولــى  الطبقــة  تطبيــق  -يتــم 
لتغطيــة  1كــغ/م2  بمعــدل  الكافيــة  المــواد 
التطبيــق  يتــم  أن  يمكــن   , والثغــرات  الشــقوق 
االناعمــة. الفرشــاة  أو  الــرول  بإســتخدام 
الطبقــة  طــالء  يتــم  االولــى  الطبقــة  جفــاف  -بعــد 
الثانية,ثــم الطبقــة الثالثــة اذا لــزم االمــر للحصــول علــى 

السماكة المطلوبة بمعدل تغطية:
 (1كغ/م2 - 0.75 كغ/م2).

إجراءات التطبيق:

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

  واالدوات بالماء مباشرة

التنظيف:

القسم أ : 15 كغ( بودرة).
القسم ب : 5 لتر (سائل). 

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:

قوة شد الالصق

مجال سد الشقوق

الشروط القياسية - نيوتن / مم

الشروط القياسية - مم
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