
إيــزو فلكــس إيالســتك هــو طينــة إســمنتية مرنــة 
جــزأّي   عــن  عبــارة  وهــو  للمــاء  مقاومــة  و  عازلــة 
بوليميــر معــدل , يتكــون من قســمين : بوليمير ســائل 

و مزيج من االسمنت يحوي على مواد خاصة.

الداخليــة  للتطبيقــات  للمــاء  كعــازل  -يســتخدم 
والخارجيــة ومانــع للرطوبــة والنــش علــى الهيــاكل 

الخرسانية.
ــب و  ــالح التذوي ــد ام ــانية ض ــاكل الخرس ــة الهي -حماي

اثار ذوبان مياه التجميد.
االبنيــة  االقبيــة فــي  لجــدران  -عــازل مائــي ممتــاز 

الجديدة او القديمة.
-ملئ الفتحات والثقوب المسامية في الكونكريت.

-يستخدم كطينة اسمنتية للقرميد والبلوك. 
البنيــة  فــي  الشــعرية  للشــقوق  محكــم  -ختــم 

الخرسانية ( الغير متحركة).
-عازل مائي ممتاز لألقبية والطوابق السفلية.

الشــرفات  لتطبيقــات  وحمايــة  عــزل  -طبقــة 
والتراسات الخارجية .

إيزو فلكس إيالستك
النشرة الفنية لبيانات المنتج

1

المواصفات:

االستخدامات:

-سهل وسريع التحضير والخلط.
األفقيــة  األســطح  علــى  تطبيقــه  -يمكــن 

والعامودية.
ــاطة  ــه بوس ــم تطبيق ــث يت ــق بحي ــهل التطبي -س

فرشاة أو بمالج رقيق.
-ليس بحاجة الى اضافة الماء.

الحديــد  مــع  تفاعــل  او  تــآكل  اي  يســبب  -ال 
والستيل.

-التصاق جيد جداً على الركائز الجاهزة.
-معتمدة وآمنة لمالمسة مياه الشرب.

-امكانية التطبيق باليد او بالرذاذ.

-يحمي الخرسانة من الكربونات.
-حماية من تسريب المياه.

يعتمــد علــى خضونــة الركيــزة وطبيعــة ونــوع  الســطح  
وسمك الطبقة المطبقة .

ــار  ~  ١٫٧  كجــم / م٢ / مــم  (بإســتثناء معامــالت   كمعي
وطبيعتــه  الســطح  مظهــر  و  الهــدر  فقــدان 

والمسامية فيه ,الخ..) 

الميزات:

التغطية:

الخصائص الفنية:

اللون:

لون المزيجى النهائي:

قوة شد االتصاق:
نيوتن/مم2

الكثافة:

درجة حرارة الركيزة:

درجة الحرارة المحيطة:

القسم أ : سائل ابيض

القسم ب : بودة رمادية.

طينة امنتية رمادية.

البودرة:   ~

الطينة الجاهزة:   ~

إيزو فلكس إيالستك ١٠٦٢ - النشرة الفنية 

١٫٧٠ كجم/ليتر

١٫١٧٠ كجم/ليتر

االدنى +٨ °م / االعلى +٣٠°م

االدنى +٨ °م / االعلى +٣٠°م

١٠٦٢

القدرة على سد الشقوق حتى:

إختبار ضغط الماء االيجابي:

≥ 0.5 نيوتن / مم2

≥ 0.75 مم

عبر االختبار لسبعة أيام على ١٫٥ بار

مجال سد الشقوق

الشروط القياسية - مم

قوة شد الالصق
الشروط القياسية - نيوتن /مم2
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- كطينة:
ــكاً  ــه ميكاني ــد مزج ــتك بع ــس إيالس ــزو فليك ــق إي يطب
ــد  ــرش أو بالي ــطة ال ــرذاذ بواس ــه بال ــم تطبيق ــاً, يت أيض
الســطح  علــى  ويطبــق  صلبــة,  فرشــاة  بإســتعمال 

بإتجاه واحد.
بعــد أن تتصلــب الطبقــة االولــى يتــم تطبيــق الطبقــة 
الثانيــة مــن إيــزو فليكــس إيالســتك بالفرشــاة و بإتجــاه 

متقاطع مع اتجاه تطبيق الطبقة االولى.
-كمالط أسمنتي:

عندمــا يتــم تطبيــق إيــزو فلكــس إيالســتك بواســطة 
مالــج (علــى ســبيل المثــال للحصــول علــى ســطح 
أملــس)، يجــب خلــط المنتــج مــع 80 ٪ مــن الجــزء أ 

(البودرة) اي بنسبة (١ من أ الى ٢٫٥ من ب ).

 هاتف (١) :  ٩٦٤٧٥٠١١٣٦٩٣٦+
 هاتف (٢) :  ٩٦٤٧٥١٧٤٠١٤٩٣+

 info@isobitraq.com   :البريد اإللكتروني 

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

  واالدوات بالماء مباشرة

التنظيف:

القسم أ : 20 كغ.
القسم ب : 10 لتر. 

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:

إيالســتك   إيــزو فلكــس  الثانيــة مــن  الطبقــة  تطبــق 
بمجرد أن تصلب الطبقة األولى.

 لمــلء المســام / الثقــوب ، قــم بإســتخدام المالج لوضع 
المزيج الى داخل المسام او الثقوب على السطح.

مع نسيج التعزيز:
نســيج  مــع  إيالســتك  فلكــس  إيــزو  تطبيــق  يمكــن 
التســليح  إذا لــزم األمــر. بعــد وضــع الطبقــة األولــى مــن 
إيــزو فلكــس إيالســتك بالمالــج ، ضــع نســيج التعزيــز 
بينمــا ال تــزال المــادة مبللــة. ضــع الطبقــة الثانيــة بالمالــج 

أيضاً بمجرد أن تتصلب الطبقة األولى.

التعبئة:

قوة شد الالصق

صورة بعد االختبار

-تحضير السطح:
يجــب أن تكــون الركيــزة ســليمة مــن الناحيــة الهيكلية 
والجزيئــات   ، الملوثــات  آثــار  جميــع  مــن  وخاليــة 
المفككــة ، و غثــاء األســمنت ، والزيــوت والشــحوم 

وما إلى ذلك.
قــوة  ذلــك  الــى  باالضافــة  تكــون  أن  يجــب  كمــا 

"سحب الشد" الخرسانية  > 1.0 نيوتن / مم 2.
 - المزج :

ميكانيكًيــا  ايالســتك  فلكــس  إيــزو  مــزج  يجــب 
فــي  أو  القســري)  العمــل  (خالطــات  باســتخدام 
مجــداف  و  مثقــاب  باســتخدام  نظيفــة  أســطوانة 

(بحد أقصى 500 دورة في الدقيقة). 
خــالط الكونكريــت العــادي يعــد غيــر مناســب فــي 

خلط المنتج.

إجرائات التطبيق:
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