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من نحن

شركتنا ألكاتسان المساهمة لإلنشاءات والتجارة والصناعة المسؤولة عن المبيعات والتسويق في مجموعة جاران
 تقوم بالعمل في مجال كيماويات اإلنشاءات تحت عالمة صافيكس التجارية

 جاران للكيمياء هي واحدة من الشركات التي توجه القطاع في شمال أفريقيا والشرق األوسط وروسيا، من خالل شبكة الخدمات الفنية
 خارج البالد وبأكثر من %50 من السوق الداخلي أيًضا في قطاع الكيماويات الورقية Cargillوالتوزيع لـ

 جاران كيمياء تواصل تقديم منتجاتها للسوق من خالل إنتاج اإليبوكسي والبولي يوريثان والبوليمير مسبق التجهيز، من خالل العالمات
 التجارية الخاصة بالعديد من الشركات، بالجودة والكفاءة نفسها التي بدأت بها منذ 5 سنوات

 أما ألكاتسان فتقوم بالعمل من خالل نظام المبيعات باستخدام عالمتها التجارية الخاصة بها صافيكس منذ عامين
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المعلومات الفنية في التطبيق وأهمية التجهيز



 في تطبيقات العزل المائي وتغطية األرضيات، يجب تجهيز السطح واالنتباه
 إلى الموضوعات الالزم مراعاتها أثناء استخدام المنتجات

 في التطبيقات، ال يجب نسيان أن يتم التنفيذ بعناية، وأن يكون المستخدم
 حاكم جيد لبيانات والمعلومات التقنية للمنتجات التي سيتم استخدامه، وكذلك

 ضرورة إجراء تجربة قبل التطبيق عند اللزوم
 يجب تخصيص أكبر مساحة من الوقت لهذه المرحلة

 لن يكون من الممكن تقديم األداء المطلوب للمواد التي سيتم تطبيقها في
 تجهيز السطح الذي لم يتم االهتمام به أو دون فهم كافة المعلومات الخاصة

 بالمنتج
 في هذا السياق، إذا كنا سنقوم بجمع األمور الالزم القيام بها لألسطح التي
 سيتم تغطيها أو عزلها في مشروعاتنا، في مجموعتين ستكونا بهذا الشكل

  الموضوعات الالزم مراعاتها بالنسبة للمنتجات

 تجهيز السطح

الموضوعات الالزم مراعاتها بالنسبة للمنتجات

 ال يجب إجراء التطبيق إذا كان درجة الحرارة مرتفعة للغاية أو يوجد
 أمطار أو رياح أو درجة حرارة السطح أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى

   من 35 درجة مئوية

 في حالة درجة الحرارة المنخفضة للغاية، من الممكن زيادة حرارة
 السطح والمكان باستخدام سخان عند التطبيق، ويجب جعل التغليف جاهز
 من أجل زيادة ،C ± 3°Cلالستخدام من خالل جعله في حرارة بين 23°

 كفاءة المواد المستخدمة
 عملية الخلط يجب أن تتم باستخدام أداة خلط ميكانيكية بسرعة تتراوح بين
  400-300 لفة في الدقيقة، بالنسبة لإليبوكسي / البوليوريثان / البوليوريا

  ال يجب بأي حال من األحوال خلط المنتج باليد

 ال يجب خلط أي مواد أخرى مثل المحلالت، خالل التطبيق، دون الحصول
 على الدعم الفني الالزم يجب تطبيق األنظمة األرضية ذات المكونة من

  اإليبوكسي / البوليوريثان / البوليوريا من قبل متخصصين

 تتأثر أوقات التطبيق والتفاعل لألنظمة المعتمدة على الراتنج من درجة
 الحرارة المحيطة واألرضية والرطوبة النسبية في الهواء تقل سرعة

 تفاعل المواد الكيميائية في درجات الحرارة المنخفضة، وهذا أيًضا يزيد
 مدة االستخدام وفترة العمل ومدة التغطية كذلك بسبب انفخاض درجة

 الحرارة، تحدث زيادة في اللزوجة ويزيد استهالك خالل التطبيق في حالة
 الحرارة المرتفعة، تزيد مدة تفاعل المادة الكيميائية، ويحدث تضييق في
 الموضوعات األخرى الموضحة أعاله من أجل التصلب الكامل للمادة،
 يجب أال تقل درجة الحرارة المحيطة واألرض عن الحد األدنى لدرجة
 الحرارة المسموح بها بعد إتمام عملية التغطية كاملة، يجب الحماية من

 مالمسة المياه المباشرة لمدة 24 ساعة على األقل  وفي حالة حدوث
 مالمسة للمياه، يحدث إشباع كربوني وتليين على هذا السطح، وهذا أيًضا
 يتسبب في تدمير خصائص هذه التغطية وفي حالة مواجهة هذا الوضع،

  يجب إزالة كامل التغطية وإعادة تطبيقها مرة أخرى

 يجب أن تكون األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها قد حصلت على
 مقاومتها الكاملة بعد 28 يوًما، وأن يكون الحد األدنى لمقاومة الضغط

25MPa، والحد األدنى للرطوبة %5 على األقل  

 يجب مراعاة تطبيق طبقتين من البطانة على األسطح الخشنة المتكسرة
  والخرسانة الخفيفة

 ال يجب إجراء أي تطبيق للمنتجات ذات أساس الراتنج، على األسطح
  )الرطبة والمبللة )بخالف المنتجات التي تحمل الخصائص نفسها

  ال يجب غسل األرضية بالمياه خالل تجهيز السطح

 يجب التصرف وفقًا لخصائص البطانة المستخدمة، ومتابعة مدة التصلب
 في حالة تجاوز المدة الالزمة من أجل الطبقة الثانية التالية، يجب تكوين

 نتوءات على األرضية من أجل التماسك، من خالل استخدام القوة
 الميكانيكية الالزمة بواسطة الصنفرة

المعلومات الفنية في التطبيق وأهمية تجهيز السطح
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مما تتكون تجهيزات السطح؟
 إصالح الكسور، والفراغات، والتساقطات، والتصدعات

 استدارة الزوايا واإلنحناءات الحادة
 تكون الفجوات في الخرسانة وإصالحها

 إزالة الطبقات غير الحاملة، وتقوية األسطح الغبارية، وإصالح األسطح
،)المنفصلة )االنفصال - الخرسانة

،وتنعيم األسطح الالمعة
،وملء ثقوب القضبان

 وإزالة الطبقات المناعة للتماسك مثل زيوت القالب، والشحوم، والدهانات،
،والصدأ، األمالح

 وتحديد كمية الرطوبة الموجودة في الخرسانة
 اختيار البطانة وأهميتها

 إصالح الكسور والفراغات والتصدعات واإلنهيارات  1

 في البداية، يجب إزالة المخالفات، إن وجدت، مثل الكسور، واالنهيارات،
 والفجوات على األرض حيث سيتم تطبيق مادة العزل

 يجب تقييم نوع التصدعات أوالً، ويجب أن يتم اإلصالح بعد ذلك
 

 يتم تقسيم التصدعات إلى نوعين

التصدعات غير الهيكلية
التصدعات الهيكلية

 هي التصدعات التي تبدو ظاهرية وتكون في طبقة المحارة
 هذا النوع من التصدعات بشكل عام تكون تصدعات ساكنة )غير متحركة(،

 ويكون لها مظهر غير منتظم
 

 إذا لزم تصنيف أسباب التصدعات غير الهيليكية، تكون على النحو التالي

التصدعات البالستيكية
تصدعات اإلنكماشات البالستيكية

تصدعات الجلوس البالستيكية

تصدعات اإلجهاد الحراري
تصدعات إنكماشات التجفيف

 التصدعات الهيكلية
 هي التصدعات التي تظهر في الخرسانة الحاملة في الهياكل

هذا النوع من التصدعات يمكن تصنيفها في مجموعتين اثنين؛

  )التصدعات الساكنة أي غير المتحركة )تصدعات الخرسانة الحديثة

تصدرعات الجلسة
تصدعات اإلنكماشات البالستيكية

تصدعات االنكماشات المقيدة
 تصدعات ديناميكية أي متحركة

 إذا لزم تصنيف أسباب التصدعات الهيليكية، تكون على النحو التالي
 األخطاء الموجودة في تصميم المشروع

 تغيير التصميم
 الحموالت الزائدة المستخدمة دون علم
  استخدام مواد إنشائية خاطئة وناقصة

والتصدعات الهيكلية التي تتكون نتيجة البناء السريعة واإلنشاءات السريعة
 وتصدعات اإلنحناء الرأسية في األجزاء حيث تكون لحظة االنحناء عالية مع تأثير

 قوى القص في الحزم بالقرب من الدعامات

 إلصالح هذين النوعين من التصدعات، يجب كسر بحجم 6-3 مم بالطرق
 ثم تمأل باستخدام صافيكس بي يو سيل ،”V“ الميكانيكية، وتفتخ على شكل حرف

  25 إف، صافيكس بي يو سيل بي تي 2كيه10، صافيكس إي بي ريبير بوند

 إذا لزم فحص التصدعات وفقًا لطرق اإلصالح

 التصدعات القابلة لإلصالح باستخدام بالمونة الخارجية
 التصدعات العميقة سواء الهيكلية وغير الهيكلية يتم إصالحها باستخدام المنتجات

 ذات أساس الراتنج والمعادن المختلفة
 التصدعات غير المتحركة والحشو البارد، يتم إصالحها من خالل استخدام
 بعمق 3-2 سم ”U“ صافيكس إي بي ريبير بوند، بعد عمل فتح على شكل

 

 التصدعات القابلة لإلصالح عن طريق الحقن
 إلصالح التصدعات العميقة، يتم استخدام المنتجات المعدنية المختلفة والراتنجية

 عن طريق عملية حقن المادة في نطاق الكسر باستخدام مضخة آلية بمساعدة طرف
 المسمار الصلب )حزم الحقن(، وتسمى التصدعات التي يتم إصالحها بهذه الطريقة

 التصدعات التي يمكن إصالحها عن طريق الحقن
 في التصدعات القابلة لإلصالح عن طريق الحقن، يمكن إصالحها باستخدام

 صافيكس إنجيكشن بور 1كيه أو صافيكس إنجيكشن بور 2كيه

تجهيز السطح
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 استدارة الزوايا واإلنحناءات الحادة

 يتم تكشير الزوايا أو تمشيطها واستدارتها قبل التطبيق على الزوايا
 الموجودة في نقاط التقاء األرضية - الحوائط، والحوائط - الحوائط،

 والحوائط - السقف، وبعد ذلك يتم التغطية باستخدام شرائط انحناء ذات
  أساس صافيكس بي يو سيل 25إف أو صافيكس تي بي إي

تكون الفجوات في الخرسانة وإصالحها

 الفراغات هي الفرغات التي يشكلها الهواء المحتبس داخل القالب
 يجب عدم خلط فراغات الهواء هذه مع االنفصاالت والكسور التي تكون

 مرتبطة بعوامل مثل عدم استخدام هزاز أو ركام ذو مساحة واسعة أو
 حرارة اإلنتاج

 توجد نسبة فراغ هواء مسموح بها في الخرسانات الجاهزة
 تختلف هذه التقنية وفقًا للمواصفات، وال تشكل مشكلة من حيث االستاتيكية

 )المرونة(، ولكن تظهر الثقوب بطريقة سلبية أثناء العزل المائي أو بناء
 دهان األرضيات

 بعد إجراء مسح كامل لهذه المسام والفراغات في مرحلة تجهيز السطح،
 يكون إلزامي تنفيذ عملية اإلصالح والترميم الالزمة

 خالل تنفيذ الصيانة، يجب تنفيذ عملية تعديل السطح في األماكن ذات
 الفراغات من خالل إدخال رمل كوراتز السيليكا 0 1 - 0 3 بنسبة 1 5
 إلى صافيكس بريمير إي بي أو صافيكس بريمير فيالر أو صافيكس إي

 بي ريبير بوند، باستخدام مسطرين فوالذي مستقيم

 إزالة الطبقات غير الحاملة، وتقوية األسطح ذات األتربة، وإصالح
)األسطح التي تعرضت للفصل )الخرسانة - التفكيك الكلي

 قبل تطبيق التغطيات يجب إزالة التغطيات مثل الطبقات غير الحاملة
 الموجودة على األسطح ذات األساس المعدني الحالية، والمحارة ذات

 الجص، والمحارة التي تشربت الزيوت
 هذه الطبقات هي

،يمكن إبعادها عن السطح من خالل عمليات الكسر الميكانيكي
 )مياه ذات ضغط عالي )قاطع المياه

 الترميل الرطب أو الجاف
 التفريز

،التنظيف بالفرشاة
 أو السفع بكرات الفوالذ )السفع بالخرق، السفع بالرمل، إلخ(، بأي من هذه

 الطرق يمكن التنعيم

 مع القضاء على هذه األنواع من الطبقات، سيتم تحقيق تماسك كامل لطبقة
 عزل المياه المنقذة، على السطح الذي سيتم عزله

 قد يتكون ضعف على األسطح الخرسانية نتيجة العوامل الخارجية السلبية
 الموجودة خالل تصنيع الخرسانة أو بسبب عدم كفاية جودة الخرسانة

 هذا الضعف يظهر في صورة قطع رخوة أو غبار وأتربة
 قبل التنفيذ، يجب حفر هذا النوع من األسطح إلى أن يتم الوصول إلى

 الهيكل السليم أو يجب جعلها متماسكة باألساليب والطرق المناسبة
 من الممكن تنظيف السطح من القطع الرخوة باستخدام الطرق الميكانيكية

،بعد انتهاء العملية يجب االنتظار لفترة محددة حتى تهدأ األتربة
 بعد ذلك يجب االنتقال إلى عملية الكنس باستخدام المكنسة الصناعية ذات

 الشفط، من أجل إبعاد الغبار عن السطح
 هذه الطريقة تحقق لنا فصل القطع الرخوة من السطح، وتجعلنا نتخلص من

 المواد التي تقلل التماسك بالسطح، مثل الشحوم والزيوت والشمع
 في حالة وجود أسطح تعرضت للفصل )خرسانة - تحلل كلي(، يتم إصالح

 ذلك قبل تطبيق طبقة عزل المياه
 وهذا الغرض يتم تخليص المنطقة المذكورة من القطع الرغوة باستخدام

 طرق ميكانيكية، ويجب ملئها باستخدام مالط إصالح مناسب
 أما إذا كان من أجل منع االنفصال من بدايته، يجب اتباع شروط الصب،

 ومراعاة حبيبات المادة المستخدمة
 في حالة خالف ذلك، فإن الخرسانة التي تتعرض لالنفصال، تدخل المياه

 إلى جسمها، وتفقد قدرتها على الحمل

 تنعيم األسطح الالمعة

 يتم تقسية األسطح الالمعة أو المنخفضة االلتصاق التي تمنع المادة من
 االلتصاق باألرضية بالطرق الميكانيكية

 األساليب التي سيتم استخدامها أيًضا من أجل التنعيم

 )مياه ذات ضغط عالي )قاطع المياه
 الترميل الرطب أو الجاف

 التفريز
،التنظيف بالفرشاة

 أو السفع بكرات الفوالذ )السفع بالخرق، السفع بالرمل، إلخ(، بأي من هذه
 الطرق يمكن التنعيم

ملء ثقوب القضبان

 هذه هي الثقوب المستخدمة لتمرير قضبان الحديد المستخدمة لتثبيت
 القوالب أثناء تصنيع الخرسانة المسلحة

 يجب ملء هذه الثقوب قبل البدء في عزل المياه
 في حالة وجود قطع بالستيكية داخل الثقوب، يتم إبعادها عن السطح
 في حالة وجود حديد التسليح على السطح، يجب كسر الحديد حتى 2

 سنتيمتر من السطح الخرساني وقطعه على األقل 2 سنتيمتر من الداخل
 يجب ملء هذا النوع من الثقوب والفراغات باستخدام مالط اإلصالح

 اإليبوكسي ذو التماسك العالي صافيكس إي بي ريبير بوند

 إزالة طبقات مانعة للتماسك مثل زيوت القوالب، والشحوم، والدهانات،
والصدأ، واألمالح

 التنظيف من الزيوت
 يجب تنظيف زيوت القالب التي تشكل عائق أمام االلتصاق بالسطح

 يتم استخدام األساليب المختلفة من أجل هذا
 بالنسبة لهذه األساليب والطرق
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 عملية الغسل باستخدام المشغل
 عملية حفر السطح باستخدام األساليب الميكانيكية

 الغسل باستخدام الماء والمنظفات ذات الضغط
 عملية الغسل باستخدام المذيبات الكيميائية

 من أساليب التنظيف هذه؛ يجب اتخاذ التدابير في مواجهة مخاطر االشتعال
 خالل إشعال فوهة المشعلة، وضمان، ومن ثم يجب مراعاة أن كثرة التسخين

 لخرسانة تمنع اللمعان

  األمالح

 خالل مالمسة مواد البناء القائمة على المعادن بالماء، يتم نقل األمالح الموجودة
 في المبنى والتي تكون قابلة للذوبان في الماء إلى السطح

 نتيجة تبخر المياه، قد يتسبب في خروج هذه األنواع من األمالح على السطح
 يجب تنظيف السطح من هذا النوع من األمالح بشكل كامل قبل التطبيق، لكونها

 تقلل تماسك طبقة عول المياه بالسطح
 يجب أن تتم عملية التنظيف باستخدام الماء المضغوط أو الترميل المبلل أو

 أدوات التنظيف الخاصة

 )إصالح التآكل )الصدأ

 يطلق مصطلح تآكل على عملية تعرض معادن الدعامات للتفاعل
 اإللكتروكيميائي مع اإلطارات الخاصة بها

 نتيجة التآكل، تتصدع الخرسانة وتتفتت بسبب الظروف المجودة في محيط
 السطح

 مع تعطل وظيفة الدعامات تزيد سرعة التآكل
 إذا لم يتم اتخاذ التدابير الالزمة من البداية، وحدث تآكل ألسباب مختلفة، يجب

 إصالح هذه األجزاء

 بالنسبة إلصالح التآكل )السطح الصدأ(  يتم إزالة القطع الرخوة الموجودة في
 أطراق التآكل على الفور

 بعد ذلك يجب التخلص من الدعامات التي تعرضت للتآكل من جميع الجهات
 وتفريغها من جميع األنحاء أو فتحها في المستوى المراد إصالحه

 بعد ذلك يتم كشط الصدأ الموجود على الدعامات، وإزالتها بالكامل
  ثم تقوم بتمديد دعامات جديدة إلى هذه المنطقة، وتربطها

 سيكون طول هذه الدعامة اإلضافية أطول من المنطقة الصدئة، لذلك يجب فتح
 المنطقة المحيطة بهذا القدر

 ستقوم بتنظيف هذه المنطقة جيًدا باستخدام الهواء المضغوط
 يتم تطبيق صافيكس بريمير إي بي على هذه الدعامات، بعد ذلك يجب ملء هذه

 المنطقة فيما بعد باستخدام صافيكس إي بي ريبير بوند ذو أساس إيبوكسي أو
 بمالط إصالح وترميم ذو مقاومة عالية وأساس أسمنتي

تحديد كمية الرطوبة الموجودة في الخرسانة

 وبشكل مرتبط بالمياه والرطوبة؛ من المهم للغاية التعامل مع األضرار التي
 تحدث في صورة تآكل في مواد البناء المعدنية، وظهور الفطريات، واالنتفاخات

 في مواد البناء الخشبية، وتغير اللون، والتزهر، وخروج القشور، واالنفصال،
 واالنحالل، والتصدعات، واالنتفاخات، وذوبان مواد البناء، من خالل اختيار

 المواد بشكل مناسب مع التفاصيل والمعايير المالئمة، وأن يتم التنفيذ عن طريق
 المتخصصين المدربين

 قبل التطبيق على األسطح الخرسانية المستهدفة، يجب إجراء اختبار قياس
 للرطوبة من قبل فني التطبيق المتخصص من أجل التحقق من جفاف السطح

 قبل استخدام جهاز القياس، يجب معايرته بشكل صحيح وفقًا لنوع الطبقة السفلية
/N ومقاومة ضغط Pull-off test 25 يجب أن يكون السطح يمتلك نهاية

mm² على األقل،
 على األكثر N/mm² و1,5 

 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها ما ال يقل عن 28 يوماً، ويجب أن
 تكون األسطح الخرسانية تحتوي على 8-4 % نسبة رطوبة على األكثر

 في الوقت الذي تكون فيه الرطوبة مرتفعة في المحتوى، يجب تخفيضها إلى
 المستوى المطلوب من خالل استخراج الرطوبة باستخدام جهاز التجفيف

 ))التسخين

 أما بالنسبة للشروط الالزمة من أجل تنفيذ التطبيق
 يجب أن تكون نسبة الرطوبة النسبية في الجو %90 على األكثر، وأن تكون

 )درجة حرارة التطبيق بين 35-5 درجة مئوية )المحيط والسطح
 في األماكن المفتوحة، يجب أال يكون هناك أمطار قبل 24 ساعة من بدأ

 التطبيق، وخالل التطبيق، وبعد التطبيق لمدة 24 ساعة
 يجب أن تكون حرارة األرضية أعلى 3 درجات من حرارة التكثيف في هذه

 )اللحظة )تكثيف الرطوبة في الهواء

 بعد تحقيق هذه الشروط، تكون تجهيزات السطح واحدة تقريبًا في كافة أنواع
 التطبيقات، يتم القيام بعملية التلميع سواء تلميع األلماس أو السفع الرملي أو
 التفريز أو التلميع باستخدام الماكينات، ثم يتم االنتقال إلى عملية التبطين بعد

 تنظيف الغبار باستخدام مكانس كهربائية صناعية
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اختيار البطانة وأهميتها

 يستخدم في تجهيز األسطح التي سيتم تطبيق عليها التغطية ذات أساس اإليبوكسي والبولي يوريثين والبوليوريا، من أجل تحقيق التماسك والمقاوم
 للطبقة التالية، وتغلغل الخرسانة من قبل جميع األنواع تقريبًا المستخدمة من أجل ان تكون مساعدة في تغطية الفراغات بين الخرسانة وغبار السطح

 ذو أساس الراتنج المكون من عنصر أو عنصرين
 بالنسبة لألسطح شديدة التشرب أو االمتصاص، مثل األخشاب أو الخرسانة أو األسمنت؛ يمكن بدء تطبيق التمهيد بعد التشبع باستخدام صافيكس

   بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير دبليو بي إي بي، للتمهيد قبل التشريب

 األمر األهم هنا هو اختيار وتطبيق التمهيد وفقًا لهيكل السطح المراد تطبيقه  ويمكنكم فحص جدول التحديد التمهيدي أدناه وفقًا لألسطح التي سيتم
  استخدامها كتحديد تمهيدي

 بعد اختيار البطانة المناسبة، يتم ملء السطح باستخدام رش بدون هواء أو باستخدام رولة، ويتم التطبيق بشكل يغلق المسام  هذه المنتجات التي تتميز
 بالتصلب التفاعلي، تصل إلى المقاومة الكيميائية والميكانيكية خالل 7 أيام تقريبًا  هناك أمر آخر يجب مراعاته هنا؛ يجب أن يؤخذ عمر الخليط

 المكون من مكونين في االعتبار ويجب أن يتم تحضيره بنسبة الخلط المحددة بقدر الكمية التي سيتم استهالكها

 بعض القطاعات من أخطاء
 السطح

 التضخم المكون بسبب
 وجود الرطوبة في السطح

السفلي

 االنتفاخات التي تتكون
 بسبب الفراغات بين

 الرمال والتي تحدث في
 الرمال الموجودة أعلى

البطانة

 ضعف االلتصاق المكون
 مع تنفيذ عزل المياه
متأخًرا على البطانة

 الخطأ الموجود في السطح
 الذي لم يتم تحضير

سطحه السفلي بشكل سليم

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية
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 يجب إجراء تحضير األسطح الخرسانية بأحد األساليب الواردة في الرسوم

طرق تجهيز السطح

المسح

ملء التصدعات

التفريز

غسل السطح

السفع
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w w w . s u f f i x . c o m . t r

1

جداول توصيات المنتجات



جدول توصيات منتجات أنظمة عزل المياه
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تغطيات األرضية
جدول توصيات المنتجات

 ججججج جججججج جججججج جججج
جججججج ججج
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w w w . s u f f i x . c o m . t r

1

بطانات



صافيكس بريمير دابليو بي إي بي
بطانة ُمشربة إيبوكسي شفاف ذات أساس مائي

 وصف المنتج
 صافيكس بريمير دابليو بي إي بي هي مادة بطانة يمكن تطبيقها على الخرسانة

 الرطبة واألسفلت، وتتميز بمقاومة عالية للتآكل والمواد الكيميائية، ويمكن تخفيفها
   بالماء، تتكون من عنصرين، وأساس راتنج اإليبوكسي

 مجاالت االستخدام
 تستخدم كطبقة بطانة للتشريب مالط اإليبوكسي أو األسمنت أو الخرسانة أو

 األسفلت، واإليبوكسي على األرضيات المعرضة للحموالت المتوسطة والثقيلة،
 وقبل تطبيق التغطية العلوية من البولي يوريثان أو البولي يوريا

 كطبقة حماية إيبوكسي شفافة، على طبقات ذات التسوية الذاتية، والمالط ذو األساس
 القائم على رايتنج اإليبوكسي والبولي يوريثيان

 

 كطبقة وسيطة بغرض تحقيق التصاق بين التغطية التي سيتم تطبيقها حديثاً وتغطية
 األرضية القديمة التي انتهي عمرها االفتراضي

 كما يستخدم كطبقة بطانة قبل تغطية األرضيات التي سيتم تطبيقها على أسطح
 األسفلت

 المزايا
 تغلغل عالي للخرسانة

 إمكانية التطبيق طبقة فوق طبقة وتحقيق تجفيف متسلسل
 إمكانية التطبيق على الخرسانة الرطبة

 التصاق جيد للغاية على تغطيات أرضيات اإليبوكسي المطبقة سابقاً، وجميع
 تغطيات المعادن

 إمكانية التطبيق في حرارة مرتفعة والبيئات ذات الرطوبة العالية
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب تنظيف الزيت والشمع والشحوم والمواد والغبار الطاردة للماء واألجزاء
 السائبة التي يمكن إزالتها بسهولة والغبار، بواسطة ماكينة طحن

 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها 28 يوماً على األقل
 يجب عمل طبقة للسطح قبل التطبيق

 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من
 المعايير الموضحة أدناه

R28 = 15 Mpa  الصالبة
Cالحرارة  10-30°
رطوبة السطح  > %4

 الظروف البيئية
 يجب أن تكون نسبة الرطوبة %80 بحد أقصى، ويجب أن تكون حرارة التطبيق -

 CوC +35°°)المحيط والسطح( بين 5+
 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التنفيذ في األماكن المفتوحة بنحو 48 ساعة، -

 وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 48 ساعة
 حرارة األرضية يجب أن تكون أكثر من 3 درجات مئوية )سقوط الندى(  )أطلب -

 )من شركتنا جدول حرارة المحيط - رطوبة المحيطة - حرارة سقوط الندى

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

 قد تظهر اختالفات وتباين في اللون بتأثير أشعة الشمس المباشرة؛ ولكن هذه الحالة ال تؤثر على أداء وفاعلية التغطية*

 المواصفات الفنية

 خصائصه
)23oC, %55 R H(

المظهر
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

)Brookfield, mPas( اللزوجة
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي
اللون

)الكثافة )جم/ سم مكعب
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي
نسبة الخليط 

الطبقة من حيث الحجم 

صالحية الخليط
 )+23°C(

االنتظار بين الطبقات
)على األقل( 

 االنتظار                                      
بين الطبقات

)على األكثر( 
االفتتاح أمام المرور الخفيف

تصلب كامل

التخفيف

الوصف

المكون )أ(  بياض الحليب
المكون )ب(  شفاف

250 ±50
450 ±50

بدون لون

0,02 ± 1,00
0,02 ± 1,03

10 3 

% 61 

دقيقة 60 

ساعات 4 

شهر 1 

 ساعات 6 

أيام  7

عند التطبيق 35-25% مياه

الطريقة

ASTM D2196-86

)DIN EN ISO 2811-1(

)أ ب - حسب الوزن(

)ا+ب(

 تم القياس باستخدام 100 جم
 )أ + ب(

20°C
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صافيكس بريمير دابليو بي إي بي



 تحضير الخليط
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( تماًما
 يجب إضافة المياه بنسبة بين 25 - 30 %، بعد تقليب المكون )أ( و)ب( باستخدام
 خالط ميكانيكي لمدة 2-1 دقيقة؛ ويجب االستمرار في التقليب لمدة 3 دقائق على

 األقل، إلى أن يتم الحصول على خليط متجانس
 يجب أن يترك حتى يهدأ بعد التجهيز، لمدة 3 - 5 دقائق، ويجب استخدامه خالل 1

 ساعة على األكثر

 التطبيق
 يتم تحضير الخليط للتطبيق، ويتم وضع الخليط بواسطة الرول أو الرشاش

 الالهوائي لملء السطح وإغالق المسام
 مدة تطبيق طبقة جديدة فوق الطبقة السابقة، 4 ساعات على األقل )في درجة حرارة

20°C(، و1 يوم على األكثر 
 من المهم للغاية تطبيق الطبقة الثانية خالل مدة تطبيق الطبقة الجديدة الموضحة

 أعاله
 المقاومة الكيميائية والميكانيكية الكاملة تتحقق في 7 أيام

 استهالك المواد
كطبقة بطانة امتصاص أو تشريب  -100 150 جم/ متر مربع

 التنظيف بعد التطبيق
مع ثينر سيلولوزي أو مياه

 التغليف
 مجموعة صافيكس بريمير دابليو بي إي بي وزن 13 كيلو جرام

 العنصر )أ(  يتكون من 10 كيلو جرام
 العنصر )ب(  يتكون من 3 كيلو جرام

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزينه في بيئة باردة وجافة بشكل محمي من الصقيع في عبوته األصلية

 بشكل محكم؛ كما يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبة بين + 5 و +
 30 درجة مئوية  مدة الصالحية 12 شهراً من تاريخ اإلنتاج وذلك في ظل ظروف

 التخزين المناسبة

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 في حال االبتالع يجب استشارة الطبيب فوًرا
 للحصول على مزيد من المعلومات، اطلب من البائع صحيفة بيانات السالمة

)MSDS( 
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان
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صافيكس بريمير دابليو بي إي بي



صافيكسإس بريمير إي بي
 هو طبقة بطانة تشرب ذات أساس راتنج، بدون مواد مذيبة، شفاف اللون، ثنائية المكون، يستخدم في األغراض العامة

 

 وصف المنتج
 صافيكس بريمير إي بي إس هو بطانة تشريب تتكون من عنصرين تم تطويرها من
 أجل االستخدام في األماكن المغلقة بشكل خاص، شفافة اللون، ذات أساس إيبوكسي،

 مناسب ألغراض االستخدام العام التي تحتوي على مذيبات
 يتم االستخدام في عملية التبطين وتجهيز األسطح التي سيتم التطبيق عليها التغطية

 ذات األساس اإليبوكسي والبولي يوريثين والبوليوريا
 سهل التطبيق

 يتغلغل بشكل مثالي في األسطح، ويغلق الفراغات والفجوات
 من الممكن استخدامه في األماكن الداخلية والخارجية لكونه ال يتسبب في رائحة

 بسبب عدم احتوائه على مواد مذيبة
 بعد التصلب يكون مقاوم للغاية للتآكل والكسر

 مقاوم لتسرب المياه

 مجاالت االستخدام
،يستخدم في عملية تبطين السطح قبل تطبيقات أنظمة تغطية األرضية

،وكبطانة أسفل تغطية السطح من اإليبوكسي، والبوليوريا
،والبولي يوريثين

،وكمادة غبارية سفلية للتغطية في المخازن والمصانع
،)وفي تغطية األسطح ذات أساس األسمنت )المهابط والمخازن

 وكذلك مالط إيبوكسي مع إضافة رمل السيليكا في إصالحات ما قبل التطبيق على
 عيوب السطح والقطع المنفصلة والفروق الموجودة في األرضية

 المزايا
 منخفض اللزوجة

 يتميز بأنه جيد التغلغل
 يتميز بمقاومة عالية لاللتصاق

 ال يحتوي على مذيبات
 سهل التطبيق

 هو بطانة قابلة لالستخدام متعدد األغراض
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن تكون األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها جافة ونظيفة وخالية من
 الغبار، ويجب إبعاد األجزاء الخرسانية  الرخوة والتالفة عن السطح

 N/mm² ومقاومة ضغط Pull-off test 25 يجب أن يكون السطح يمتلك نهاية
 على األكثر N/mm² على األقل، و1,5

 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها ما ال يقل عن 28 يوًما، ويجب أن
 تكون األسطح الخرسانية تحتوي على %4 نسبة رطوبة على األكثر

 يجب أن تكون جميع الجزيئات الرخوة السائبة خالية من بقايا الزيت والدهان
 واألسمنت

  يجب إصالح الكسور الواسعة والعيوب قبل التنفيذ، باستخدام المواد المناسبة
 يجب تنظيف السطح الخرساني بأدوات مثل لحاء األسمنت، وذراع التسوية الالمع،

 والسفع الرملي، وآلة الحز، وآلة مسح أسطوانة الماس، والطحن المدفوع، ويجب أن
 يكون السطح خشنًا ويجب مسحه

 يجب تنظيف كامل السطح من األتربة والغبار باستخدام مكنسة كهربائية من النوع
 الصناعي

 بالنسبة لألسطح الخرسانية المالمسة لألرض، والتي سيطبق الدهان عليها، يجب أن
 تكون معزولة مسبقًا عن المياه وبخار المياه

 

 يجب أن تكون نسبة الرطوبة النسبية في الجو %90 على األكثر، وأن تكون درجة
 )حرارة التطبيق بين +5 و+35 درجة مئوية )المحيط والسطح

 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التطبيق في األماكن المفتوحة بنحو 24 -
 ساعة، وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 24 ساعة

 يجب أن تكون حرارة األرضية أعلى 3 درجات من حرارة التكثيف في هذه -
  )اللحظة )تكثيف الرطوبة في الهواء

 تحضير الخليط
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( تماًما

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

 المواصفات الفنية

 الخصائص
)23oC, %55 R H(

المظهر
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

)Brookfield, mPas( اللزوجة
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

)الكثافة )جرام/ سنتيمتر مكعب
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي
)wt %( المادة اإلضافية

المكون )أ(  راتينج إيبوكسي
المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

)عمر الوعاء )دقيقة

جفاف الملمس
)ساعة( 

مدة االنتظار بين الطبقات
)ساعة( 

التصلب الكامل
)يوم( 

)N/mm2( مقاومة الضغط 

)N/mm2( مقاومة االلتصاق  

الوصف

ASTM D2196-86

100 g )A+B(

 أيام 7

أيام 7

الوصف

شفاف، سائل أصفر، سائل

600 ± 50
300 ± 50

1,10 ± 0,05
1,00 ± 0,05

100
100

20± 5

6-4

8-4

7

70

≤2
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صافيكس بريمير إي بي إس



SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان

 التطبيق
 يتم تحضير الخليط للتطبيق، ويتم وضع الخليط بواسطة الرول أو الرشاش

 الالهوائي لملء السطح وإغالق المسام
 الفترة الالزمة لتطبيق طبقة جديدة فوق الطبقة األخرى 4 ساعات األقل )في درجة

 حرارة 23 مئوية(، و24 ساعة على األكثر  قبل تطبيقات الطبقة الجديدة التي
 تجاوزت 24 ساعة، يجب صنفرة سطح البطانة أواًل

 من المهم للغاية تطبيق الطبقة الثانية خالل مدة تطبيق الطبقة الجديدة الموضحة
 أعاله

  المقاومة الكيميائية والميكانيكية الكاملة تتحقق في 7 أيام

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

 االستهالك
 إجمالي االستهالك 200-150 جرام/ متر مربع

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزين والحفظ في العبوات األصلية التي لم يتم فتحها في مكان بارد وجاف،

 بعيًدا عن التجمد
 يجب أن تكون درجة حرارة التخزين المناسبة بين +5 و+25 درجة مئوية
 العمر االفتراضي على أرفف البيع 12 شهًرا من تاريخ اإلنتاج، في ظروف

 التخزين المناسبة

 التغليف
 مجموعة صافيكس بريمير إي بي إس بوزن 15 كيلو جرام

المكون )أ(  عبوة دلو معدني 10 كيلو جرام
المكون )ب(  عبوة دلو معدني 5 كيلو جرام

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

20

صافيكس بريمير إي بي إس



صافيكس بريمير إي بي
 بطانة تشريب ذات أساس إيبوكسي، بدون مذيبات، شفافة اللون

 وصف المنتج
 صافيكس بريمير إي بي هو بطانة تشريب، شفاف، ذو أساس إيبوكس، مناسب

 لغرض االستخدام العام الذي ال يحتوي على مذيبات
 يتم االستخدام في عملية التبطين وتجهيز األسطح التي سيتم التطبيق عليها التغطية

 ذات األساس اإليبوكسي والبولي يوريثين والبوليوريا
 سهل التطبيق

 يتغلغل بشكل مثالي في األسطح، ويغلق الفراغات والفجوات
 من الممكن استخدامه في األماكن الداخلية والخارجية لكونه ال يتسبب في رائحة

 بسبب عدم احتوائه على مدذيبات
 بعد التصلب يكون مقاوم للغاية للتآكل والكسر

 مقاوم لتسرب المياه

 مجاالت االستخدام
،يستخدم في عملية تبطين السطح قبل تطبيقات أنظمة تغطية األرضية

،وكبطانة أسفل تغطية السطح من اإليبوكسي والبوليوريا والبولي يوريثين
،وكمادة غبارية سفلية للتغطية في المخازن والمصانع

،)وفي تغطية األسطح ذات أساس األسمنت )المهابط والمخازن
 وكذلك مالط إيبوكسي مع إضافة رمل السيليكا في إصالحات ما قبل التطبيق على

 عيوب السطح والقطع المنفصلة والفروق الموجودة في األرضية

 المزايا
 منخفض اللزوجة

 يتميز بأنه جيد التغلغل
 يتميز بمقاومة عالية لاللتصاق

 ال يحتوي على مذيبات
 سهل التطبيق

 هو بطانة قابلة لالستخدام متعدد األغراض
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن تكون األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها جافة ونظيفة وخالية من
 الغبار، ويجب إبعاد األجزاء الخرسانية  الرخوة والتالفة عن السطح

 ويكون لديه مقاومة ضغط Pull-off test 25 يجب أن يكون السطح يمتلك نهاية
N/mm² على األقل 

 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها ما ال يقل عن 28 يوًما، ويجب أن
 تكون األسطح الخرسانية تحتوي على %4 نسبة رطوبة على األكثر

 يجب أن تكون جميع الجزيئات الرخوة السائبة خالية من بقايا الزيت والدهان
 واألسمنت

 يجب إصالح الكسور الواسعة والعيوب قبل التنفيذ، باستخدام المواد المناسبة
 يجب تنظيف السطح الخرساني بأدوات مثل لحاء األسمنت، وذراع التسوية الالمع،

 والسفع الرملي، وآلة الحز، وآلة مسح أسطوانة الماس، والطحن المدفوع، ويجب أن
 يكون السطح خشنًا ويجب مسحه

 يجب تنظيف كامل السطح من األتربة والغبار باستخدام مكنسة كهربائية من النوع
 الصناعي

 بالنسبة لألسطح الخرسانية المالمسة لألرض، والتي سيطبق الدهان عليها، يجب أن
 تكون معزولة مسبقًا عن المياه وبخار المياه

 يجب أن تكون نسبة الرطوبة النسبية في الجو %90 على األكثر، وأن تكون درجة
 )حرارة التطبيق بين +5 و+35 درجة مئوية )المحيط والسطح

 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التطبيق في األماكن المفتوحة بنحو 24 -
 ساعة، وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 24 ساعة

 يجب أن تكون حرارة األرضية أعلى 3 درجات من حرارة التكثيف في هذه -
 )اللحظة )تكثيف الرطوبة في الهواء

 تحضير الخليط
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( تماًما

 المواصفات الفنية

 الطبيعة
)23oC, %50 RH(

المظهر
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

)Brookfield, mPas( اللزوجة
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

)الكثافة )جرام/ سنتيمتر مكعب
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

)wt %( المادة اإلضافية
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

عمر الوعاء
)دقيقة(

جفاف الملمس
)ساعة( 

مدة االنتظار بين الطبقات
)ساعة( 

لتصلب الكامل
)يوم( 

)N/mm2( مقاومة الضغط

)N/mm2( مقاومة االلتصاق

الخصائص

شفاف، سائل، بني، سائل

600 ± 50
300 ± 50

600 ± 50
300 ± 50

100
100

30

6-4

8-4

7

70

≤2

الطريقة

ASTM D2196-86

100 g  )A+B(

أيام 7

أيام 7
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صافيكس بريمير إي بي



 التطبيق
 يتم تحضير الخليط للتطبيق، ويتم وضع الخليط بواسطة الرول أو الرشاش

 الالهوائي لملء السطح وإغالق المسام
 الفترة الالزمة لتطبيق طبقة جديدة فوق الطبقة األخرى 4 ساعات األقل )في درجة

 حرارة 23 مئوية(، و24 ساعة على األكثر  قبل تطبيقات الطبقة الجديدة التي
 تجاوزت 24 ساعة، يجب صنفرة سطح البطانة أواًل

 من المهم للغاية تطبيق الطبقة الثانية خالل مدة تطبيق الطبقة الجديدة الموضحة
 أعاله

 المقاومة الكيميائية والميكانيكية الكاملة تتحقق في 7 أيام

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزين والحفظ في العبوات األصلية التي لم يتم فتحها في مكان بارد وجاف،

 بعيًدا عن التجمد
 يجب أن تكون درجة حرارة التخزين المناسبة بين +5 و+25 درجة مئوية
 العمر االفتراضي على أرفف البيع 12 شهًرا من تاريخ اإلنتاج، في ظروف

 التخزين المناسبة

 التغليف
 مجموعة صافيكس بريمير إي بي بوزن 15 كيلو جرام

المكون )أ(  عبوة دلو معدني 10 كيلو جرام
المكون )ب(  عبوة دلو معدني 5 كيلو جرام

 االستهالك
كيلو جرام/ متر مربع 20 0 - 15 0

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان
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صافيكس بريمير إي بي إس



صافيكس ثين إي بي
هو بطانة تشرب رقيقة، ثنائية المكون، ذات أساس إيبوكسي، بدون مواد مذيبة، شفاف اللون، ثنائية المكون

 وصف المنتج
 صافيكس بريمير ثين إي بي هو بطانة تشريب، ثنائية المكون، شفاف، ذو أساس

 إيبوكس، مناسب لغرض االستخدام العام الذي ال يحتوي على مذيبات
 يتم االستخدام في التبطين وتجهيز األسطح للتطبيق على األرضيات، ذات أساس

 اإليبوكسي والبولي يوريثين وبوليوريا
 سهل التطبيق

 يتغلغل بشكل مثالي في األسطح، ويغلق الفراغات والفجوات
 من الممكن استخدامه في األماكن الداخلية والخارجية لكونه ال يتسبب في رائحة

 بسبب عدم احتوائه على مواد مذيبة
 بعد التصلب يكون مقاوم للغاية للتآكل والكسر

 مقاوم لتسرب المياه

 مجاالت االستخدام
،يستخدم في عملية تبطين السطح قبل تطبيقات أنظمة تغطية األرضية

 ويستخدم كطبقة بطانة أسفل تطبيقات أرضيات اإليبوكسي والبولي يوريثين
 وبوليوريا

،وكمادة غبارية سفلية للتغطية في المخازن والمصانع
،)وفي تغطية األسطح ذات أساس األسمنت )المهابط والمخازن

 وكذلك مالط إيبوكسي مع إضافة رمل السيليكا في إصالحات ما قبل التطبيق على
 عيوب السطح والقطع المنفصلة والفروق الموجودة في األرضية

 المزايا
 منخفض اللزوجة

 يتميز بأنه جيد التغلغل
 يتميز بمقاومة عالية لاللتصاق

 ال يحتوي على مذيبات
 سهل التطبيق

 هو بطانة قابلة لالستخدام متعدد األغراض

 المواصفات الفنية

الوصف

 سائل
سائل

50 ± 450
50 ± 300

0,05 ± 1,10
1,01 ± 0,98

100
100

       30

4-6

4-8

7

70

≤2

 الطبيعة
)23°C, %50 RH (

   المظهر
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي
)Brookfield, mPas( اللزوجة

المكون )أ(  راتينج إيبوكسي
المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

الكثافة
)جرام/ سنتيمتر مكعب(

المكون )أ(  راتينج إيبوكسي
المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

 المادة اإلضافية
)% wt(

المكون )أ(  راتينج إيبوكسي
المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

 عمر الوعاء
)دقيقة(

 جفاف الملمس
)ساعة(

 مدة االنتظار بين الطبقات
)ساعة(

 التصلب الكامل
)يوم(

مقاومة الضغط
)N/mm2(

  مقاومة االلتصاق
)N/mm2(

الطريقة

ASTM D2196-86

100 g )A+B(

-

-

-

أيام 7

أيام 7
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ت
البطانا



 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن تكون األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها جافة ونظيفة وخالية من
 الغبار، ويجب إبعاد األجزاء الخرسانية  الرخوة والتالفة عن السطح

 N/mm² ومقاومة ضغط Pull-off test 25 يجب أن يكون السطح يمتلك نهاية
 على األكثر N/mm² على األقل، و1,5

 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها ما ال يقل عن 28 يوًما، ويجب أن
 تكون األسطح الخرسانية تحتوي على %4 نسبة رطوبة على األكثر

 يجب أن تكون جميع الجزيئات الرخوة السائبة خالية من بقايا الزيت والدهان
 واألسمنت

 يجب إصالح الكسور الواسعة والعيوب قبل التنفيذ، باستخدام المواد المناسبة
 يجب تنظيف السطح الخرساني بأدوات مثل لحاء األسمنت، وذراع التسوية الالمع،

 والسفع الرملي، وآلة الحز، وآلة مسح أسطوانة الماس، والطحن المدفوع، ويجب أن
 يكون السطح خشنًا ويجب مسحه

 يجب تنظيف كامل السطح من األتربة والغبار باستخدام مكنسة كهربائية من النوع
 الصناعي

 بالنسبة لألسطح الخرسانية المالمسة لألرض، والتي سيطبق الدهان عليها، يجب أن
 تكون معزولة مسبقًا عن المياه وبخار المياه

 يجب أن تكون نسبة الرطوبة النسبية في الجو %90 على األكثر، وأن تكون درجة
 )حرارة التطبيق بين +5 و+35 درجة مئوية )المحيط والسطح

 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التطبيق في األماكن المفتوحة بنحو 24 -
 ساعة، وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 24 ساعة

 يجب أن تكون حرارة األرضية أعلى 3 درجات من حرارة التكثيف في هذه -
 )اللحظة )تكثيف الرطوبة في الهواء

 تحضير الخليط
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( تماًما

 التطبيق
ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء
 االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق

 كان
 يتم تحضير الخليط للتطبيق، ويتم وضع الخليط بواسطة الرول أو الرشاش

 الالهوائي لملء السطح وإغالق المسام
 الفترة الالزمة لتطبيق طبقة جديدة فوق الطبقة األخرى 4 ساعات األقل )في درجة

 حرارة 23 مئوية(، و24 ساعة على األكثر  قبل تطبيقات الطبقة الجديدة التي
 تجاوزت 24 ساعة، يجب صنفرة سطح البطانة أواًل

 من المهم للغاية تطبيق الطبقة الثانية خالل مدة تطبيق الطبقة الجديدة الموضحة
 أعاله

 المقاومة الكيميائية والميكانيكية الكاملة تتحقق في 7 أيام

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزين والحفظ في العبوات األصلية التي لم يتم فتحها في مكان بارد وجاف،

 بعيًدا عن التجمد
 يجب أن تكون درجة حرارة التخزين المناسبة بين +5 و+25 درجة مئوية
 العمر االفتراضي على أرفف البيع 12 شهًرا من تاريخ اإلنتاج، في ظروف

 التخزين المناسبة

 التغليف
 مجموعة صافيكس بريمير ثين إي بي بوزن 15 كيلو جرام

المكون )أ(  عبوة دلو معدني 10 كيلو جرام
المكون )ب(  عبوة دلو معدني 5 كيلو جرام

 االستهالك
 إجمالي االستهالك 200-150 جرام/ متر مربع

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان
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صافيكس ثين إي بي



صافيكس بريمير بور 1كيه
بطانة أحادية المكون ذات أساس بولي يوريثين

 وصف المنتج
 صافيكس بريمير بور 1كيه هو بطانة بولي يوريثين ذات لزوجة منخفضة، أحادي

 المكون
 يستخدم في تجهيز األسطح التي سيتم تطبيق عليها تغطيات البولي يوريثين

 تم التصميم من أجل زيادة التصاق تغطيات البولي يوريثين بالطبقات السفلية
 يستخدم كطبقة واقية لمواجهة التآكل في األسطح المعدنية

 مجاالت االستخدام
،أسطح خرسانية

،أسطح معدنية
،األسطح ذات المحارة والجص

،واألسطح الخشبية
،PVC أسطح

أسطح ذات أساس قار
 )بيتومين(

 المزايا

 أحادي المكون
 منخفض اللزوجة

 يمكن تطبيقه بسهولة على كافة األسطح
 يلتصق بشكل قوي حتى الطبقات السفلية شبه الزجاجية، والخالية من المسام

 يغطي السطح بشكل مثالي بدون انقطاع ومتجانس، ويقوم بعمل تشريب مثالي على
 األسطح الماصة

م حلواًل ذات تكلفة منخفضة من حيث مقاومة تسرب الخرسانة وحمايتها  يقّدِ
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن يكون سطح التطبيق سليم
 يجب أن تكون جميع الجزيئات الرخوة السائبة خالية من بقايا الزيت والدهان

 واألسمنت
 يجب إصالح الكسور الواسعة والعيوب قبل التنفيذ

 يجب تنظيف السطح الخرساني بأدوات ومعدات مثل لحاء األسمنت، وذراع التسوية
 الالمع، والسفع الرملي، وآلة الحز، وآلة مسح أسطوانة الماس، والطحن المدفوع،

 ويجب أن يكون السطح خشنًا ويجب مسحه
 يجب تنظيف كامل السطح من األتربة والغبار باستخدام مكنسة كهربائية من النوع

 الصناعي
 يجب أن تكون األسطح الخرسانية الجديدة جافة على األقل منذ 28 يوًما

 جب أال تزيد نسبة الرطوبة في سطح التطبيق 4%
 يجب أن تكون نسبة الرطوبة %80 بحد أقصى، ويجب أن تكون حرارة التطبيق

 CوC +30°)المحيط والسطح( بين 10°+
 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التنفيذ في األماكن المفتوحة بنحو 24 ساعة،

 وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 24 ساعة
 حرارة األرضية يجب أن تكون أكثر من 3 درجات مئوية )تكثيف الرطوبة

 الموجودة في الهواء وتحويلها إلى الحالة السائلة(  )أطلب من شركتنا جدول حرارة
 )المحيط - رطوبة المحيطة - حرارة سقوط الندى

 التطبيق
 المادة جاهزة لالستخدام، ال يتم تخفيفها

 يتم التطبيق بشكل يغلق الفتحات، من خالل تشبيع السطح باستخدام الرش بدون
 هواء ذو الضغط المنخفض أو الرولة أو الفرشاة

 يوصى بالتنفيذ عن طريق الرش بدون هواء في أماكن التطبيق الواسعة
 يتم تنفيذ حشو فراغات البولي يوريثين أو مواد التغطية ذات أساس بولي يوريثين

 وبوليوريا، بعد 3-2 ساعة من التطبيق

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

 التخزين والعمر االفتراضي للتخرين
 من الممكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ اإلنتاج، في بيئة جافة، في درجة

 حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في الدالء األصلية دون أن تفتح
 يجب استخدام المواد الموجودة في الدالء المفتوحة فوًرا

 التغليف
في عبوات دالء صفيح بوزن 20 كيلو جرام

 االستهالك
كيلو جرام/ متر مربع 0,10 – 0,08

 احتياطات السالمة
 صافيكس بريمير بور 1كيه يحتوي على اإليزوسيانات

 يحتوي على مذيبات متطايرة وسريعة االشتعال
 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا

 عن النيران
 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية

 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات
 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية

 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة
 المكونات للعين والجلد

 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون
 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً

 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان
 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية

 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان

خصائصه
 )23°C, %55 R H (

المظهر

)Brookfield, mPas( اللزوجة

)الوزن النوعي )جرام/ سنتيمتر مكعب

)N/mm2( مقاومة االنفصال

)%( التمدد

مدة الجفاف
)ساعة( 

 تطبيق الطبقة العلوية
)ساعة(

)N/mm2( مقاومة االلتصاق

 المواصفات الفنية

الوصف

سائل، عنبر

135±25

1,00 ± 0,02

30

< 300

4-6

24-12

< 4

الطريقة

ASTM D2196-86

ASTM D1475 / DIN 53217 / 
ISO 2811

ASTM D412 / EN-ISO- 527-3

ASTM D412 / EN-ISO-527-3

)25 °C, 55% RH, hour(

-

ASTM D1640
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صافيكس بريمير بور 1كيه



صافيكس بريمير بور 1كيه ترانس
بطانة لألسطح ذات الزجاج والدهان، ذات أساس بولي يوريثين من عنصر واحد

 وصف المنتج
 صافيكس بريمير بور 1كيه ترانس هو بطانة بولي يوريثين شفافة ذات لزوجة

 منخفضة، أحادي المكون
 يضمن التصاق التغطية التي سيتم تطبيقها على األسطح ذات الزجاج والدهانات،

 بهذه األسطح

 وصف المنتج
 صافيكس بريمير بور 1كيه ترانس هو بطانة بولي يوريثين شفافة ذات لزوجة

 منخفضة، أحادي المكون
 يضمن التصاق التغطية التي سيتم تطبيقها على األسطح ذات الزجاج والدهانات،

 بهذه األسطح

 المزايا
 أحادي المكون

 منخفض اللزوجة
 سريع الجفاف

 ذو مقاومة لآلشعة فوق البنفسجية
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 التطبيق
 المادة جاهزة لالستخدام، ال يتم تخفيفها

 يتم التطبيق بشكل يغلق الفتحات، من خالل تشبيع السطح باستخدام الرش بدون
 هواء ذو الضغط المنخفض أو الرولة أو الفرشاة

 يوصى بالتنفيذ عن طريق الرش بدون هواء في أماكن التطبيق الواسعة
 يتم تنفيذ حشو فراغات البولي يوريثين أو مواد التغطية ذات أساس بولي يوريثين

 وبوليوريا، بعد 3-2 ساعة من التطبيق

 التنظيف بعد التطبيق
  يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

 التغليف
لتر و5 لتر و20 لتر 

 االستهالك
لتر/ متر مربع 0,050-0,100

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 من الممكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ اإلنتاج، في بيئة جافة، في درجة

 حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في الدالء األصلية دون أن تفتح
 يجب استخدام المواد الموجودة في الدالء المفتوحة فوًرا

 احتياطات السالمة
 صافيكس بريمير بور 1كيه ترانس يحتوي على اإليزوسيانات

 يحتوي على مذيبات متطايرة وسريعة االشتعال
 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا

 عن النيران
 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية

 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات
 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية

 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة
 المكونات للعين والجلد

 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون
 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً

 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان
 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية

 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان

 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب تنظيف سطح التطبيق من جميع العناصر التي قد تؤثر على االلتصاق
 يجب تنظيف المعدات القدمية والسطح من الزيوت والشحوم واالتساخات واألتربة والغبار، قبل التطبيق

 يجب أال تتجاوز نسبة رطوبة السطح 5%
 يجب أن تكون درجة حرارة التطبيق )المحيط والسطح( بين +10 و+30 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة النسبية بين 50 و70%

 الحرارة المنخفضة أو الرطوبة قد تؤدي إلى تأخير التصلب

الخصائص
 )23oC, %55 R H (

المظهر
)Brookfield, mPas( اللزوجة

الوزن النوعي
)جرام/ سنتيمتر مكعب( 

 المواصفات الفنية

 جججججج ججججججججج

الطريقة

ASTM D2196-86
ASTM D1475 / DIN 53217 /ISO 

2811

الوصف

سائل، شفاف

< 10
0,88 ± 0,02
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صافيكس بريمير بور 2كيه
 بطانة ذات تسامح للسطح، ذات أساس بولي يوريثين، وثنائية المكون

 وصف المنتج
 صافيكس بريمير بور 2كيه هو مادة بطانة تستخدم لتحضير السطح الذي سيتم

 عزله من المياه، ذو أساس من البولي يوريثين المطور، ثنائية المكون، ال يحتوي
 على مذيبات

 تم تصميمه بشكل خاص لألسطح الخرسانية الرطبة أو الحديثة )الطازجة( )مر
 )عليها 7 أيام على األقل

 يتصلب في فترة قصيرة، وال يحتوي على مواد سامة
 )VOC /بدون مذيبات )صفر مركبات عضوية متطايرة

 مجاالت االستخدام
،أسطح معدنية، معادن مجلفنة، ألمنيوم، رخام

،األسطح ذات المحارة والجص
،واألسطح الخشبية

،واالستخدامات العامة
،وتقوية االلتصاق بين الطبقات المطبقة باستخدام المواد األخرى

،وأماكن التطبيق ذات شروط التهوية غير الكافية

،واألغشية ذات األصل من البيتومين واألسفلت
،واألنظمة التي ال تكون من البولي يوريثين مثل دهانات األكريليك

 كما يستخدم على جميع األسطح الخرسانية

 مجاالت االستخدام
،أسطح معدنية، معادن مجلفنة، ألمنيوم، رخام

،األسطح ذات المحارة والجص
،واألسطح الخشبية

،واالستخدامات العامة
،وتقوية االلتصاق بين الطبقات المطبقة باستخدام المواد األخرى

،وأماكن التطبيق ذات شروط التهوية غير الكافية
،واألغشية ذات األصل من البيتومين واألسفلت

،واألنظمة التي ال تكون من البولي يوريثين مثل دهانات األكريليك
 كما يستخدم على جميع األسطح الخرسانية
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب تنظيف السطح باستخدام ماء عالي الضغط إن أمكن؛ ويجب إزالة بقايا
 الزيوت والشحوم والوقود والبارافين، كما يجب أن تكون خالية تماًما من عوامل

 تحرير العفن وبقايا األسمنت والرقائق والجسيمات السائبة والدهانات المعالجة
 يتم ملء فراغات السطح والتصدعات واألسطح التالفة والمتضررة، باستخدام

 صافيكس بريمير بور 2كيه المخلوط بالرمل
 يجب أن يكون السطح الذي سيتم عليه التطبيق جاف ونظيف

 إذا لزم األمر، يجب إجراء عمليات الطحن والتفريز )السفع الرملي، السفع بالكرة،
 الطحن، الفرك( على األرضية

 يجب عدم استخدام المنتج على األرضيات التي لم يتم تجهيز سطحها بالشكل
 الموضح أعاله، في الطبقات التي تكون غير سليمة

 تحضير الخليط
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 8 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 قم بالتقليب باستخدام خالط )300 لفة/ دقيقة(، على سرعة منخفضة، لمدة 3 دقائق

 )على األقل، إلى أن يتجانس المكونين )أ( و)ب
 يجب مراعاة استهالك الخليط المعد خالل مدة الصالحية لالستخدام

 ال تخفف المنتج أبًدا في الوقت الذي سيتم فيه عمل بطانة على أغشية أفالم المياه او
 األسطح المبللة

 في البيئات الساخنة، من أجل تمديد عمر الوعاء، قم بتفريغ المنتج داخل وعاء غير
 عميق

 التطبيق
 يتم تطبيق الخليط المقدَّم في صورة جاهزة، باستخدام فرشاة أو رولة بحجم استهالك

،إجمالي 200-100 جرام/ متر مربع
 حسب الفرغات والمسام الموجودة في السطح

 يجب مراعاة تشبع السطح عند التطبيق، وكذلك غلق المسام الموجودة

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيف جميع األدوات المستخدمه في عملية التطبيق، عقب التطبيق مباشرة،

 باستخدام مذيب مناسب

 التغليف
 مجموعة صافيكس بريمير بور 2كيه بوزن 20 كيلو جرام

المكون )أ(  عبوة دلو معدني 12 كيلو جرام
المكون )ب(  عبوة دلو معدني 8 كيلو جرام

 االستهالك
 إجمالي االستهالك 250 - 400 جرام/ متر2

 
 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية

 ينبغي تخزينه في بيئة باردة وجافة بشكل محمي من الصقيع في عبوته األصلية
 بشكل محكم؛ كما يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبة بين + 5 و +

 30 درجة مئوية  مدة الصالحية 12 شهًرا من تاريخ اإلنتاج للمكون )أ(، و9 أشهر
 للمكون )ب( وذلك في ظل ظروف التخزين المناسبة

 األمان
 يوصى باتخاذ تدابير األمان المثالية من أجل عدم تسرب المذيبات

 من الممكن العمل عن بعد عن النيران المكشوفة وفي األماكن التي يتم التدخين فيها،
 وتكون جيدة التهوية

 يجب استخدام مروحة في األماكن المغلقة، ويجب ارتداء قناع للوجه مزود بفلتر
 كربوني

 يتم توفير نموذج بيانات األمن والسالمة للمنتجات بناًء على الطلب
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان

خصائصه
 )22°C, %55 R H (

)Brookfield, mPas( اللزوجة

 الوزن النوعي
)جرام/ سنتيمتر مكعب(

اللون

نسبة الخلط
)أ   ب حسب الوزن( 

االمتثال
صلب مجلفن

خرسانة
خرسانة حديثة/ رطبة

رخام

 المواصفات الفنية

1 5  1

< 10 mPa
< 4 mPa
< 4 mPa
< 5 mPa

المكون
)أ( 

3000
1 02

شفاف

المكون
)ب( 

400
1 2

بني فاتح
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صافيكس بريمير إي بي بارير
،بطانة ذات أساس إيبوكسي، ثنائية المكون، منخفضة اللزوجة، تعمل كحاجز للرطوبة

مادة لعمل جسر للتماسك والتغلغل

 وصف المنتج
 صافيكس بريمير إي بي بارير هو مادة بطانة ذات أساس إيبوكسي، من مكونين

 اثنين، تستخدم كجسر للتماسك وحاجز للرطوبة
 المنتج ذو لزوجة منخفضة؛ وسهل التطبيق، ذو أساس معدني، ويتغلغل في األسطح

 بشكل مثالي
 يمكن استخدامه بسهولة في األماكن الداخلية والخارجية بسبب عدم احتوائه على

 مذيبات
 بعد أن يصل إلى قوامه المطلوب، يكون طبقة مقاومة للكسر والتآكل ومقاومة

 لتسرب المياه
 الطبقة التي سيتم تشكيلها هي طبقة مقاومة للتسرب ومقاومة للمنتجات البترولية

 وزيوت التشحيم والمذيبات الترابية المخففة بالمياه، واألحماض

 مجاالت االستخدام
،يستخدم كطبقة بطانة مانعة للرطوبة في تطبيقات تغطية أرضيات اإليبوكسي

،وكطبقة بطانة تزيد التماسك في تطبيقات اإليبوكسي
 وكطبقة بطانة وحاجز للرطوبة قبل تطبيق مواد العزل من البولي يوريثين

،والبوليوريا
،ومقوي للخرسانة على األرضيات الرخوة

،وكمادة بطانة مانعة للتآكل في صناعات الهياكل
 كما يستخدم كحاجز للمياه والرطوبة في األسطح الخرسانية

 يتم تطبيقه كجسر تسامح في التطبيقات الخرسانية على الخرسانات القديمة

 المزايا
 منخفض اللزوجة

 يتغلغل بشكل جيد للغاية على األسطح ذات األساس المعدني
 يتميز بمقاومة عالية لاللتصاق

 ال يحتوي على مذيبات
 سهل التطبيق

 هو بطانة قابلة لالستخدام متعدد األغراض
 يمكن استخدامه في األماكن الداخلية والخارجية

 مقاوم للرطوبة التي ترتفع من األرضية

 المدد قد تتأثر بالرطوبة النسبية والحرارة بشكل خاص، والظروف المحيطة المتغيرة بشكل عام

خصائصه
)23°C, %55 R H (

المظهر
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

)Brookfield, mPas( اللزوجة
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

)الكثافة )جرام/ سنتيمتر مكعب
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

)wt ،%( المادة اإلضافية
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

كثافة الخليط
)جرام/ سنتيمتر مكعب( 

عمر الوعاء
)دقيقة( 

جفاف الملمس
)ساعة( 

مدة االنتظار بين الطبقات
)ساعة( 

التصلب الكامل
)يوم( 

)N/mm2( مقاومة الضغط

)N/mm2( مقاومة االلتصاق

 المواصفات الفنية

الطريقة

ASTM D2196-86

ASTM D1475 / DIN
53217 / ISO 2811

100 g )A+B(

أيام 7 

أيام 7 

الخصائص

شفاف، سائل، بني، سائل

900 ± 50 
300 ± 50

1,10 ± 0,05
1,03 ± 0,05

100
100

1,06

30

4-6

4-8

7

70

≤2
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ت
البطانا



 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن تكون األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها جافة ونظيفة وخالية من
 الغبار، ويجب إبعاد األجزاء الخرسانية  الرخوة والتالفة عن السطح

 ويكون لديه مقاومة ضغط Pull-off test 25 يجب أن يكون السطح يمتلك نهاية
N/mm² على األقل 

،ُعمر الخرسانة الجديدة يجب أن يكون 28 يوًما على األقل
 ويجب أن تكون األسطح الخرسانية ذات رطوبة %8-4 كحد أقصى

 يجب أن تكون جميع الجزيئات الرخوة السائبة خالية من بقايا الزيت والدهان
 واألسمنت

 يجب إصالح الكسور الواسعة والعيوب قبل التنفيذ
 يجب تنظيف السطح الخرساني بأدوات ومعدات مثل لحاء األسمنت، وذراع التسوية

 الالمع، والسفع الرملي، وآلة الحز، وآلة مسح أسطوانة الماس، والطحن المدفوع،
 ويجب أن يكون السطح خشنًا ويجب مسحه

 يجب تنظيف كامل السطح من األتربة والغبار باستخدام مكنسة كهربائية من النوع
 الصناعي

 بالنسبة لألسطح الخرسانية المالمسة لألرض، والتي سيتم تطبيق الدهان عليها،
 يجب أن تكون معزولة مسبقاً عن المياه وبخار المياه

 يجب معرفة أنه من الممكن تطبيقه على الخرسانة المعدة حديثًا )طازجة(، ولكن في
 هذه الحالة قد تزيد مدة التصلب

 يجب أن تكون نسبة الرطوبة النسبية في الجو %90 على األكثر، وأن تكون درجة
 )حرارة التطبيق بين +5 و+35 درجة مئوية )المحيط والسطح

 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التطبيق في األماكن المفتوحة بنحو 24 -
 ساعة، وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 24 ساعة

 يجب أن تكون حرارة األرضية أعلى 3 درجات من حرارة التكثيف في هذه -
 )اللحظة )تكثيف الرطوبة في الهواء

 تحضير الخليط
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
،يجب خلط المكون )أ( وحده باستخدام خالط ميكانيكي بشكل سريع

 ويجب إضافة المصلب )المكون ب( مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( بشكل كامل

  التطبيق
ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء
 االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق

 كان
  

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزين والحفظ في العبوات األصلية التي لم يتم فتحها في مكان بارد وجاف،

 بعيًدا عن التجمد
 يجب أن تكون درجة حرارة التخزين المناسبة بين +5 و+25 درجة مئوية

 العمر االفتراضي على أرفف البيع 12 شهًرا من تاريخ اإلنتاج، في ظروف
 التخزين المناسبة

 التغليف
 مجموعة صافيكس بريمير إي بي بريير بوزن 17 5 كيلو جرام

 المكون )أ(  عبوة دلو معدني وزن 12 5 كيلو جرام المكون )ب(  عبوة دلو معدني
5 كيلو جرام

 االستهالك
 إجمالي االستهالك  700-450 جرام/ متر مربع

 

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان
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صافيكس بريمير إي بي بارير



صافيكس بريمير إي بي فيلير
بطانة حشو من عنصرين ذات أساس إيبوكسي

 وصف المنتج
 صافيكس بريمير إي بي فيلر، هو منتج بطانة حشو من عنصرين ذو أساس

 إيبوكسي
 المنتج ذو لزوجة منخفضة؛ وسهل التطبيق، ويتغلغل في األسطح بشكل مثالي

 ونظًرا ألنه مادة حشو، فيقوم بملء المسام والتصدعات الدقيقة والعيون الموجودة
 في األسطح التي سيتم التطبيق عليها

 يمكن استخدامه في األماكن الداخلية والخارجية بسبب عدم احتوائه على مذيبات
 بعد أن يصل إلى قوامه المطلوب، يكون طبقة مقاومة للكسر والتآكل ومقاومة

 لتسرب المياه
 الطبقة التي سيتم تشكيلها هي طبقة مقاومة للتسرب ومقاومة للمنتجات البترولية

 وزيوت التشحيم والمذيبات الترابية المخففة بالمياه، واألحماض

 مجاالت االستخدام
 يستخدم كطبقة بطانة في تطبيقات تغطية أرضيات اإليبوكسي

 وكطبقة بطانة قبل تطبيق مواد عزل البولي يوريثان والبوليوريا
 وكذلك يستخدم في ملء الفراغات والعيون الموجودة على األسطح التي سيتم

 التطبيق عليها

 المزايا
 ذو لزوجة منخفضة

 يتميز بتغلغل جيد
 مقاوم مثالي لاللتصاق

 سهل التطبيق
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ت
البطانا



 المواصفات الفنية

الطبيعة
 )23°C, %50 RH (

المظهر
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

)Brookfield, mPas( اللزوجة
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

)الكثافة )جرام/ سنتيمتر مكعب
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

)%( المادة اإلضافية
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

عمر الوعاء
)دقيقة( 

جفاف الملمس
)ساعة( 

مدة االنتظار بين الطبقات
)ساعة( 

التصلب الكامل
)يوم(

)N/mm3( مقاومة الضغط

)N/mm3( مقاومة االلتصاق

الطريقة

ASTM D2196-86

100 g  )A+B(

-

-

-

أيام  7

أيام  7

الخصائص

شفاف، سائل، بني، سائل

6400 ± 50
300 ± 50

1,50±0,05
1,03±0,05

100
100

30

4-6

4-8

7

45

≤1,5
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صافيكس بريمير إي بي فيلير



 التطبيق
 يتم تحضير الخليط للتطبيق، ويتم وضع الخليط بواسطة الرول أو الرشاش

 الالهوائي لملء السطح وإغالق المسام
 استهالك المادة اإلضافية 400 - 600 جرام/ متر مربع، حسب قطاع السطح،

 وفوارق التسوية، وهيكل الفراغات، ونسبة الخسارة
 الفترة الالزمة لتنفيذ طبقة جديدة فوق الطبقة األخرى 4 ساعات األقل )في درجة
 حرارة 20 درجة مئوية(، و24 ساعة على األكثر  قبل تطبيقات الطبقة الجديدة

 التي تجاوزت 24 ساعة، يجب صنفرة سطح البطانة أواًل
 من المهم للغاية تطبيق الطبقة الثانية خالل مدة تطبيق الطبقة الجديدة الموضحة

 أعاله
 المقاومة الكيميائية والميكانيكية الكاملة تتحقق في 7 أيام

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيف جميع األدوات المستخدمه في عملية التطبيق، عقب التطبيق مباشرة،

 باستخدام مذيب مناسب

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزين والحفظ في العبوات األصلية التي لم يتم فتحها في مكان بارد وجاف،

 بعيًدا عن التجمد
 يجب أن تكون درجة حرارة التخزين المناسبة بين +5 و+25 درجة مئوية
 العمر االفتراضي على أرفف البيع 12 شهًرا من تاريخ اإلنتاج، في ظروف

 التخزين المناسبة

 التغليف
 مجموعة صافيكس بريمير إي بي بوزن 20 كيلو جرام

المكون )أ(  دلو صفيح بوزن 16 كيلو جرام
المكون )ب(  دلو صفيح 4 كيلو جرام

 االستهالك
كيلو جرام/ متر مربع 0,80 – 0,50

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 في حال االبتالع يجب استشارة الطبيب فوًرا
 للحصول على مزيد من المعلومات، اطلب من البائع صحيفة بيانات السالمة

)MSDS( 
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان
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صافيكس بريمير إي بي فيلير



w w w . s u f f i x . c o m . t r

1

أنظمة العزل



صافيكس بوليفاست
طبقة عزل المياه من البولي يوريثين الهجين ذات المكون الواحد

 

 وصف المنتج
 صافيكس بوليفاست 10 عبارة عن مادة تغطية عالية التكنولوجية، لعزل المياه،

 يتكون من عنصر واحد، ويتميز ،MS ينتج بتكنولوجيا هجينة، ذو أساس بوليمير
 بسيولته المتدفقة، ويكون جاهز لالستخدام، ومقاوم لألشعة فوق البنفسجية، ال

 يحتوي على مذيبات ومحلالت، كما يتميز بالمرونة العالية، ويمكن تطبيقه باستخدام
 الفرشاة أو الرول

 يتم استخدامه لمعالجة تسرب المياه من األسطح الواسعة األفقية والرأسية ولسد
 الشقوق الشعرية التي تصل إلى 2 ملم

 أمكان االستخدام
،في األماكان الداخلية والخارجية، واألسطح األفقية والرأسية، والتراسات

،والشرفات
،واألسطح

،وفي حماية رغوة عزل الحرارة من البولي يوريثين
 في األسطح ذات األساس المعدني مثل الخرسانة الغازية، والبيتوبان، والقراميد،

 والمعادن، والزجاج، وكافة أنواع األخشاب، والبالط، والسيراميك، والرخام،
/والحجارة، والخرسانة، وفي تركيبات هذه األسطح

 واألماكن المبللة مثل خزانات مياه الشرب، وحمامات السباحة، والخزانات،
،والحمامات، ودورات المياه، والمطابخ

 كما يستخدم ضد الماء غير المضغوط ورطوبة األرض في المناطق األرضية مثل
 )األساسات وجراجات السيارات والطوابق السفلية )البدروم

 كما يستخدم بغرض الحماية وعزل المياه في خرسانات الكباري والطبليات

 المزايا
 ال يحتوي على مذيبات ومحلالت تكون ضارة للبيئة وصحة اإلنسان

 يستخدم بحرية في األماكن الداخلية ومع مالمسة مياه الشرب
 هو منتج من اللدائن المرنة %100، ال يتعرض لفقد الحجم بسبب عدم احتوائه

 على المذيبات
 مقاوم لألشعة فوق البنفسجية، ال يتعرض للتشقق أو االلتفاف أو التسيل

 يستخدم بحرية أيضاً في األماكن الخارجية
 يلتصق حتى على األسطح الرطبة بدون بطانة، ويحقق التزام وتقيد عالي

 يمكن تطبيقه بدون بطانة حسب تركيبة األرضية
 يتميز بإمكانية ملء التصدعات حتى 2 ملم

 يحافظ على خصائص المرونة وااللتصاق في الشقوق والتصدعات والمفاصل التي
 تشكلت وتحركت بواسطة حركة المبنى

 يتميز بإمكانية إعادة التجميع بشكل مثالي
 ال يشكل أي ضرر على على الصحة البشرية والبيئية بسبب انخفاض قيم المركبات

 العضوية المتطايرة
 بدون رائحة تقريبًا

 يطبق بسرعة وبسهولة باستخدام الفرشاة أو الرولة
 ال يشكل مكان إضافي

 يمكن الدهان فوقه
 يمكن تطبيقه بسرعة وسهولة ألنه مكون من عنصر واحد
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أنظمة العزل



SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

 المواصفات الفنية

الوصف

سائل

رمادي، أبيض، شفاف

1,44±0,05 

15000±5000

30±5

≤ 1,5

%300

 < 0,8 

ملم/ 24 ساعة 

 ~ 1100 

-20°C / +80°C

الطريقة

)DIN EN ISO 2811-1( 

Brookfield DV-E RV 23°C No 05 

ISO 868

)DIN 53504(

)DIN 53504(

)EN 1542( 

TS 8103 EN ISO 5470-1 

الخصائص
 )23oC, %55 R H (

هيكل مظهر المادة

اللون

الكثافة 
)جم/ سم مكعب( 
) cps ( اللزوجة

Shor A صالبة 

) MPa ( مقاولة التمدد

االستطالة في االنفصال

 مقاومة االلتصاق عم طريق السحب والفصل
)N/mm (
مدة تكوين الطبقة

) mg( مقاومة التآكل

حرارة الخدمة
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تسافيلوب سكيفاص



 معلومات التطبيق
 معلومات السطح

 يجب تنظيف سطح التطبيق من األتربة والزيوت والقار والقطران والدهان
 والسيليكون ومواد المعالجة والمنظفات ومواد التشحيم

 يجب إصالح األجزاء الضعيفة من الخرسانة، ويجب إزالة اللصقات الملتصقة
 بشكل سيء، ويجب أن يكون السطح أملًسا ومتين، ويجب إصالح الشقوق الثابتة في

 المبنى باستخدام مالط الجص المقاوم
 يجب ملء الشقوق الديناميكية )المتحركة( بمواد صافيكس أو مانعات التسرب

 الهجين أو البولي يوريثان المناسبة
 يجب سد الثقوب مصدر المياه

 ال حاجة الستخدام بطانة في الظروف العادية
 ولكن إذا كان السطح ينتج عنه الغبار أو مبلل للغاية، يجب عمل بطانة باستخدام

 صافيكس بريمير إي بي بارير أو صافيكس بريمير بور 1كيه
 يجب عمل تطبيق خالل 6 - 18 ساعة بعد البطانة

 الظروف البيئية
 يجب أن تكون نسبة الرطوبة %80 بحد أقصى، ويجب أن تكون حرارة التطبيق -

 CوC +35°°)المحيط والسطح( بين 5+
 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التنفيذ في األماكن المفتوحة بنحو 48 ساعة، -

 وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 48 ساعة
 يجب أن تكون حرارة األرضية في تلك اللحظة 3 درجات مئوية أعلى من حرارة -

 )عملية التكثيف )المحيط
 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التنفيذ في األماكن المفتوحة بنحو 48 ساعة، -

 وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 48 ساعة
 حرارة األرضية يجب أن تكون أكثر من 3 درجات مئوية )سقوط الندى(  )أطلب -

 )من شركتنا جدول حرارة المحيط - رطوبة المحيطة - حرارة سقوط الندى

 التطبيق على السطح
 صافيكس بوليفاست  هو مادة جاهزة لالستخدام أحادي المكون

 بعد خلط المنتج جيًدا، يتم سكبه بشكل متجانس على السطح
 بعد ذلك، يجب أن يطبق بالتساوي على السطح في طبقة أو طبقتين بمساعدة الرول

 أو الفرشاة
 صافيكس بوليفاست يتم وضع طبقة اولية بمقدار 1 3 – 1 5 كجم/ متر مربع
 يجب وضع الطبقة الثانية بكمية 1 3 –1 5 كجم/ متر مربع بعد جفاف الطبقة

 األولى تماًما
 المقاومة الكيميائية والميكانيكية الكاملة تتحقق في 7 أيام

 يجب وضع الطبقة الثانية خالل 12 - 24 ساعة
 يوصى بتنفيذ الطبقات بشكل رأسي على بضعها البعض

 يفضل تعزيز المساحات الكبيرة التي تزيد مساحتها عن 30-25 متًرا مربعًا أو
 األماكن المعرضة لخطر التصدع باستخدام التغطية األرضية بعد تطبيق الطبقة

 األولى  يتم عمل طبقتان من التطبيق على نسيج التغطية األرضية

 

 االستهالك
 يوصى بوضع 1 30 - 1 50 كيلو جرام/ متر مربع لسماكة حوالي 1 ملم لكل
 طبقة )اعتماًدا على خشونة السطح وامتصاصه(، يمكن وضع طبقتين على األقل

 عتماًدا على خشونة السطح ويتم وضع من 2 6 إلى 3 0 كيلو جرام/ متر مربع في
 الطبقة الثانية

 تنظيف األدوات   يجب تنظيف األدوات والمعدات المستخدمة بعد التطبيق بالمذيب
 المناسب

 خالل التصلب، يمكن التنظيف من السطح بشكل ميكانيكي فقط
 

 األمور الالزم مراعاتها
 C°أو أقل من C +5تجنب التطبيق في درجة حرارة أعلى من 35°+

 توجد عبوتان من األلمنيوم بوزن 7 كيلو جرام لكل منهما، بإجمالي 14 كيلو جرام
 كال العبوتان متطابقتان

 يتم تعبئتها بشكل منفصل لمنع التصلب السريع للمنتج أثناء التطبيق
 تم تصميم العبوات بشكل مالئم لالستخدام مرة واحدة

 يجب االستهالك تماماً خالل المدد المحددة من فترة فتح العبوة
 ال تضع مذيب مخفف أو مياه خارجية في المنتج

ً  بعد التطبيق، يجب حماية السطح من المياه واألمطار والصقيع، إلى أن يجف تماما
 من أجل تصلب المادة، يجب أال تقل درجة الحرارة المحيطة واألرض عن الحد

 األدنى لدرجة الحرارة المسموح بها
 يجب أن تكون األسطح الخرسانية المراد تطبيقها قد مر عليها 28 ساعة

 معلومات العبوة
في عبوة دول بالستيكي في عبوة ألمنيوم بوزن 7 كيلو جرام

 معلومات التخزين
 يجب االحتفاظ بالمواد في مكان جاف وبارد

 صالح لمدة 9 أشهر، في حالة ما إذا تم التخزين بشكل سليم وفي العبوة األصلية
 دون فتحها في درجة حرارة ما بين +10 و+25 درجة مئوية، و يتجمد عند درجة

 حرارة 0 مئوية

 معلومات األمن والسالمة
 )GBF( اتبع نموذج معلومات األمن المعدة بشكل وفقاً لمعايير االتحاد األوروبي

 المتعلقة بالمنتج

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان
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صافيكس بور 600 أي أل
مادة عزل مياه في صورة غشاء سائل مقاوم لآلشعة فوق البنفسجية، أحادي المكون، وذو أساس بولي يوريثين أليفاتية

 

 وصف المنتج
 صافيكس بور 600 آي إل مادة عزل مياه سائلة، ذات مقاومة عالية لآلشعة فوق

 البنفسجية، أحادي المكون، ذات أساس بولي يوريثين
 يتصلب بالرطوبة الموجودة في الهواء

 يلتصق بشكل مثالي على األسطح المختلفة، ويشكل فيلم مقاومة ومطاطية بصورة
 كبيرة

 يظهر خصائص ميكانيكية وكيميائية مثالية، يحقق مقاومة للتآكل، وعزل، والتوتر
 العالي

 فعال في توصيل بخار الماء
 يتنفس الفيلم، ويمنع تراكم الرطوبة في الطبقة السفلية

 يتميز بخاصية عمل جسر على التصدعات، بفضل تركيبته المطاطية
 يحتوي على مواد إضافية غير عضوية وراتنج بولي يوريثين المرن النقي والنافر

 من المياه في كامل المنتج
 سهل التطبيق

 مجاالت االستخدام
،يستخد صافيكس بور 600 آي أل بغرض عزل المياه

،في األسطح الخرسانية
،والشرفات والبلكونات

،واألسطح الخفيفة المصنوعة من المواد المعدنية واأللياف
،ومنصات الكباري

 وعلى األسطح مثل قطع السيراميك، وقطع الحجارة الطبيعية، إلخ، وصافيكس بور

،500 إل في واألغشية ذات الخصائص العطرية األخرى
،وفي حماية عزل رغوة البولي يوريثين

 كما يستخدم في التغطية وعزل المياه أعلى أماكن انتظار السيارات، وعزل المياه
 في صناديق الزراعة وأسرة الزهور

 المزايا
 مقاوم لآلشعة فوق البنفسجية

 عند التطبيق، يتم عمل غطاء في صورة قطعة واحدة ال تعطي احتمال للتسرب أو
 أي نقطع للتجمع

 من الممكن أن يالمس المياه باستمرار ألنه مكون من البولي يوريثين النقي
 CوoC +80°يحافظ على خصائصه الميكانيكية في حرارة بين 30-

 oيقوم بعمل جسر للتصدعات الموجودة بعرض حتى 2 ملم في درجة حرارة 10-
 يحقق نفاذية لبخار المياه

 يلتصق بشكل كامل بالسطح دون الحاجة إلى أي عملية إضافية للتجميع
 من الممكن السير على السطح الذي تنفذ عليه عزل المياه
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 لمواصفات الفنية

خصائصه
 )23°C, %55 R H (

)Brookfield, mPas( اللزوجة
الكثافة

)جرام/ سنتيمتر مكعب( 
)C°( نقطة التماسك

مدة الجفاف
)ساعة( 

)مدة إعادة وضع الطبقة )ساعة

المظهر

)C°( حرارة الخدمة

)C°( الحد األقصى للحرارة لفترة طويلة

)Shore A( الصالبة

)N/mm2( قوة الشد عند التمزق

)%( معدل التمدد

تمرير بخار المياه
)جرام/ متر مربع  ساعة( 

)N/mm2( االلتصاق بالخرسانة

التصلب الكامل
)يوم( 

)C°( نقطة التكثيف

الطريقة

ASTM D2196-86, 25 °C
ASTM D1475 / DIN 53217/ ISO 2811

ASTM D93,  ، وعاء مغلق

-

-

-

-

-

ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

ASTM D412 / EN-ISO-527-3

ASTM D412 / EN-ISO-527-3

ASTM E96 )إدارة المياه(

ASTM D4541

!يرجى مراعاة نقطة التكثيف
 يجب أن تكون حرارة السطح والتغطية غير

 المتصلب أعلى بـ3 درجات على األقل من نقطة
 التكثيف وحرارة الهواء من أجل تقليل خطر التكثف

 على السطح المنتهي

الوصف

3500 ± 500
1,40 ± 0,05

42

6

24-6

رمادي وأبيض

بين 30- و80

200

65

≤ 3,7

< 400

0,8

< 2,5

7

!يرجى مراعاة نقطة التكثيف
 يجب أن تكون حرارة السطح والتغطية
 غير المتصلب أعلى بـ3 درجات على

 األقل من نقطة التكثيف وحرارة الهواء
 من أجل تقليل خطر التكثف على

 السطح المنتهي
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن يكون السطح الذي سيتم عليه التطبيق جاف ونظيف
 يجب تنظيف بقايا الزيوت والشحوم والوقود والبارافين باستخدام المذيبات

 الكيميائية، وكذلك بقايا الخرسانة والقوالب بشكل ميكانيكي
 بالنسبة لتغطيات األسطح المتضررة واألسطح غير السليمة والتصدعات، يجب

 إصالحها باستخدام مواد مناسبة
 بعد الترميم، يجب االنتقال إلى التطبيق بعد عمل بطانة باستخدام مادة بطانة مناسبة

ذات أساس بولي يوريثين
 أو إيبوكسي بشكل متصل بحالة السطح

 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من
 المعايير الموضحة أدناه

R28 = 15 Mpa  الصالبة
C° الحرارة  5-35

نسبة الرطوبة  > 85%

 اختيار البطانة
 يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير دابليو بي إي بي ومن

 ثم تكون جاهزة للتطبيق
  

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية
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 تحضير المواد
 قبل تطبيق المنتج، يخلط بخالط على سرعة 300 لفة/ دقيقة، لمدة 3-2 دقيقة

 التطبيق
 يتم تطبيق صافيكس بور 600 أي إل في صورة طبقتين اثنين، باستخدام رولة أو

 فرشاة أو أسلوب الرش
 يتم تطبيق باستهالك بإجمالي 1 1-2 5 كيلو جرام/ متر مربع، مقسم إلى 0 6-0

 8 كيلو جرام/ مرت مربع في الطبقة األولى، و0 0-6 9 كيلو جرام/ متر مربع في
 الطبقة الثانية

 ال تنتظر أكثر من 24 ساعة بين الطبقات  في حالة تجاوز مدة 24 ساعة، يجب
 إجراء عملية صنفرة للسطح

 إذا كان هناك تفكير في التطبيق باستخدام الرش، يجب االنتقال إلى مرحلة التطبيق
 )بعد تخفيف المادة باستخدام مخفف مناسب )زيلين

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

 تحذير
 قبل تطبيق صافيكس بور 600 أي إل، يجب ترك األسطح التي تظل رطبة في

 النظام )مثال  الرطوبة أسفل بالط الشرفة( لتجف تماماً )بحد أقصى ٪5 رطوبة(،
 أو يجب استخدام مدخنة  التهوية

 ال ينبغي أن يستخدم على األسطح التي سبق معالجتها بالسيالن أو السيلوكسان أو
 السيليكونات أو غيرها من عوامل منع الماء

 في حالة التطبيق يتنظر حدوث التصاق ضعيف
 إذا لم تكن هناك معلومات واضحة حول ظروف وتاريخ السطح، يوصى باختبار

 االلتصاق

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 من الممكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ اإلنتاج، في بيئة جافة، في درجة

 حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في الدالء األصلية دون أن تفتح
 يجب استخدام المواد الموجودة في الدالء المفتوحة فوًرا

 التغليف
دلو 25 كيلو جرام

 االستهالك
 يتم تطبيق باستهالك بإجمالي 1 1-2 8 كيلو جرام/ متر مربع، مقسم إلى 0 6-0

 9 كيلو جرام/ مرت مربع في الطبقة األولى، و0 0-6 9 كيلو جرام/ متر مربع في
 الطبقة الثانية

 يتم تطبيق باستهالك 0 40 0 50 كيلو جرام/ متر2 في طبقة واحدة كطبقة واقية

 احتياطات السالمة
 صافيكس بور 600 أي أل يحتوي على اإليزوسيانات

 يحتوي على مذيبات متطايرة وسريعة االشتعال
 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا

 عن النيران
 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية

 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات
 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية

 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة
 المكونات للعين والجلد

 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون
 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً

 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان
 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية

 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان
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صافيكس بور 550 إل في
 مادة عزل مياه في صورة غشاء سائل ذات أساس بولي يوريثين، وأحادية المكون

 وصف المنتج
 صافيكس بور 550 إل في مادة عزل مياه سائلة أحادية المكون، ذات أساس بولي

 يوريثين
 يتصلب بالرطوبة الموجودة في الهواء

 يلتصق بشكل مثالي على األسطح المختلفة، ويشكل فيلم مقاومة ومطاطية بصورة
 كبيرة

 يظهر خصائص ميكانيكية وكيميائية مثالية، يحقق مقاومة للتآكل، وعزل، والتوتر
 العالي

 فعال في توصيل بخار الماء
 يتنفس الفيلم، ويمنع تراكم الرطوبة في الطبقة السفلية

 يتميز بخاصية عمل جسر على التصدعات، بفضل تركيبته المطاطية
 يحتوي على مواد إضافية غير عضوية وراتنج بولي يوريثين المرن النقي والنافر

 من المياه في كامل المنتج
 سهل التطبيق

 مجاالت االستخدام
صافيكس بور 550 إل في ألغراض عزل المياه

،في األسطح الخرسانية
،والشرفات والبلكونات

،وفي الحمامات
،واألسطح الخفيفة المصنوعة من المواد المعدنية واأللياف، وتغطيات األسفلت

،EPDM وفي أغطية
،ومنصات الكباري

 كما يستخدم في قنوات الري

 المزايا
 عالي المقاومة لآلشعة فوق البنفسجية

 اللون األبيض يقلل حرارة المبنى بدرجة كبيرة، ألنه يعكس جزء كبير من طاقة
 الشمس

 من الممكن التخفيف الزيلين، وفقًا للشروط، بالرغم من عدم الحاجة إلى التخفيف
 مثالي في المقاومة الحرارية

 يمتلك خصائص ميكانيكية مثالية
 يقدم مقاومة فعالة ضد المواد الكيميائية
 بعد التصلب ال يحتوي على مواد سامة

 يسمح الفيلم بالتهوية، ويكون فعال في تمرير بخار المياه
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن يكون السطح الذي سيتم عليه التطبيق جاف ونظيف
 يجب تنظيف بقايا الزيوت والشحوم والوقود والبارافين باستخدام المذيبات

     الكيميائية، وكذلك بقايا الخرسانة والقوالب بشكل ميكانيكي
 بالنسبة لتغطيات األسطح المتضررة واألسطح غير السليمة والتصدعات، يجب

 إصالحها باستخدام مواد مناسبة
 يجب تطبيق صافيكس بور 550 إل في بعد عملية التحضير باستخدام جهاز
 تمهيدي مناسب يعتمد على االيبوكسي أو البولي يوريثين حسب حالة السطح

 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من
 المعايير الموضحة أدناه

R28 = 15 Mpa  الصالبة
C° الحرارة  5-35

نسبة الرطوبة  >%85

 تحضير المواد
 قبل تطبيق المنتج، يخلط بخالط على سرعة 300 لفة/ دقيقة، لمدة 2 - 3 دقيقة

 التطبيق
 يتم تطبيق صافيكس بور 550 إل في صورة طبقتين اثنين، باستخدام رولة أو

 فرشاة أو أسلوب الرش
 يتم تطبيق باستهالك بإجمالي 1 1-2 8 كيلو جرام/ متر مربع، مقسم إلى 0 6-0

 9 كيلو جرام/ مرت مربع في الطبقة األولى، و0 0-6 9 كيلو جرام/ متر مربع في
 الطبقة الثانية

 ال تنتظر أكثر من 24 ساعة بين الطبقات  في حالة تجاوز مدة 24 ساعة، يجب
 إجراء عملية صنفرة للسطح

 إذا كان هناك تفكير في التطبيق باستخدام الرش، يجب االنتقال إلى مرحلة التطبيق
 )بعد تخفيف المادة باستخدام مخفف مناسب )زيلين

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

 المواصفات الفنية

خصائصه
 )23°C, %55 R H (

)Brookfield, mPas( اللزوجة
 الكثافة

)جرام/ سنتيمتر مكعب(
)C°( نقطة التماسك

الجفاف 
)ساعة( 

مدة إعادة وضع الطبقة
)ساعة( 
المظهر
الصالبة

)N/mm2( قوة الشد عند التمزق

)%( معدل التمدد

 تمرير بخار المياه
)جرام/ متر مربع  ساعة(

)N/mm2( االلتصاق بالخرسانة

الطريقة

ASTM D2196-86
ASTM D1475 / DIN 53217

/ ISO 2811
ASTM D93, ، وعاء مغلق

-

-

-
ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 

R868

ASTM D412 / EN-ISO- 527-3

ASTM D412 / EN-ISO- 527-3

ASTM E96 )إدارة المياه(

ASTM D4541

الوصف

3000 ± 500
1,45 ± 0,05

42
6

24-6

أبيض

70

4

< 800

0,8

< 2
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 تحذير
 صافيكس بور 550 إل في؛ قبل التطبيق، يجب ترك األسطح التي تظل رطبة في
 )النظام )مثال  الرطوبة أسفل بالط الشرفة( لتجف تماماً )بحد أقصى ٪5 رطوبة
 يجب عدم التطبيق على األسطح السيراميكية التي تحتوي على أمالح النيتريك في

 الفواصل، دون تنفيذ معالجة أولية مناسبة
 ال ينبغي أن يستخدم على األسطح التي سبق معالجتها بالسيالن أو السيلوكسان أو

 السيليكونات أو غيرها من عوامل منع الماء
 في حالة التطبيق يتنظر حدوث التصاق ضعيف

 إذا لم تكن هناك معلومات واضحة حول ظروف وتاريخ السطح، يوصى باختبار
 االلتصاق

 إذا كان المراد سطح ذو لون دائم، يجب تطبيق صافيكس بور 600 أي إل كطبقة
  علوية، سواء طبقة واحدة او طبقتين، على صافيكس بور 500 إل في

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 من الممكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ اإلنتاج، في بيئة جافة، في درجة

 حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في الدالء األصلية دون أن تفتح
 يجب استخدام المواد الموجودة في الدالء المفتوحة فوًرا

 التغليف
دلو 25 كيلو جرام

 االستهالك
 يتم تطبيق باستهالك بإجمالي 1 1-2 8 كيلو جرام/ متر مربع، مقسم إلى 0 6-0

 9 كيلو جرام/ مرت مربع في الطبقة األولى، و0 0-6 9 كيلو جرام/ متر مربع في
 الطبقة الثانية

 احتياطات السالمة
 صافيكس بور 550 أل في يحتوي على اإليزوسيانات

 يحتوي على مذيبات متطايرة وسريعة االشتعال
 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا

 عن النيران
 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية

 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات
 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية

 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة
 المكونات للعين والجلد

 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون
 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً

 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان
 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية

 يحفظ في مكان بعيد عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان

 اختيار البطانة
 يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير دابليو بي إي بي ومن

 ثم تكون جاهزة للتطبيق
  

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية
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صافيكس بور 500 إل في
مادة عزل مياه في صورة غشاء سائل ذات أساس بولي يوريثين، وأحادية المكون

 وصف المنتج
 صافيكس بور 500 إل في مادة عزل مياه سائلة أحادية المكون، ذات أساس بولي

 يوريثين
 يتصلب بالرطوبة الموجودة في الهواء

 يلتصق بشكل مثالي على األسطح المختلفة، ويشكل فيلم مقاومة ومطاطية بصورة
 كبيرة

 يظهر خصائص ميكانيكية وكيميائية مثالية، يحقق مقاومة للتآكل، وعزل، والتوتر
 العالي

 فعال في توصيل بخار الماء
 يتنفس الفيلم، ويمنع تراكم الرطوبة في الطبقة السفلية

 يتميز بخاصية عمل جسر على التصدعات، بفضل تركيبته المطاطية
 يحتوي على مواد إضافية غير عضوية وراتنج بولي يوريثين المرن النقي والنافر

 من المياه في كامل المنتج
 سهل التطبيق

 مجاالت االستخدام
صافيكس بور 500 إل في

،في األسطح الخرسانية
،والشرفات والبلكونات

،وفي الحمامات
،واألسطح الخفيفة المصنوعة من المواد المعدنية واأللياف، وتغطيات األسفلت

،EPDM وفي أغطية
،ومنصات الكباري

 كما يستخدم في قنوات الري

 المزايا
 من الممكن التخفيف الزيلين، وفقًا للشروط، بالرغم من عدم الحاجة إلى التخفيف
 اللون األبيض يقلل حرارة المبنى بدرجة كبيرة، ألنه يعكس جزء كبير من طاقة

 الشمس
 مثالي في المقاومة الحرارية

 يمتلك خصائص ميكانيكية مثالية
 يقدم مقاومة فعالة ضد المواد الكيميائية
 بعد التصلب ال يحتوي على مواد سامة

 يسمح الفيلم بالتهوية، ويكون فعال في تمرير بخار المياه

 المواصفات الفنية

الخصائص
)23oC %55 RH(

)Brookfield, mPas( اللزوجة
 الكثافة

)جرام/ سنتيمتر مكعب(
)C°( نقطة التماسك

 مدة الجفاف
)ساعة(

مدة إعادة وضع الطبقة
)ساعة( 
المظهر

الصالبة

)N/mm2( قوة الشد عند التمزق

)%( معدل التمدد

تمرير بخار المياه
)جرام/ متر مربع  ساعة( 

)N/mm2( االلتصاق بالخرسانة

الطريقة

ASTM D2196-86
ASTM D1475 / DIN 53217

/ ISO 2811
ASTM D93, وعاء مغلق

-

-

-

ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868

ASTM D412 / EN-ISO- 527-3

ASTM D412 / EN-ISO- 527-3

ASTM E96 )إدارة المياه(

ASTM D4541

الوصف

3000 ± 400

1,45 ± 0,05 

42
6

6-24

رمادي وأبيض

70

4

< 800

0,8

< 2
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن يكون السطح الذي سيتم عليه التطبيق جاف ونظيف
 يجب تنظيف بقايا الزيوت والشحوم والوقود والبارافين باستخدام المذيبات الكيميائية، وكذلك بقايا الخرسانة والقوالب بشكل ميكانيكي

 بالنسبة لتغطيات األسطح المتضررة واألسطح غير السليمة والتصدعات، يجب إصالحها باستخدام مواد مناسبة
 يجب تطبيق صافيكس بور 500 إل في بعد عملية التحضير باستخدام جهاز تمهيدي مناسب يعتمد على االيبوكسي أو البولي يوريثين حسب حالة السطح

 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من المعايير الموضحة أدناه
R28 = 15 Mpa  الصالبة

C° الحرارة  5-35
نسبة الرطوبة  > 85%

 اختيار البطانة
 يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير دابليو بي إي بي ومن

 ثم تكون جاهزة للتطبيق
  

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية
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 تحضير المواد
 قبل تطبيق المنتج، يخلط بخالط على سرعة 300 لفة/ دقيقة، لمدة 2 - 3 دقيقة

 التطبيق
 صافيكس بور 500 إل في يتم التطبيق باستهالك إجمالي 1 1-20 80 كيلو جرام/

 متر 2، في صورة طبقتين أو ثالثة طبقات باستخدام الرش أو الفرشاة أو الرولة
 ال تنتظر أكثر من 24 ساعة بين الطبقات  في حالة تجاوز مدة 24 ساعة، يجب

 إجراء عملية صنفرة للسطح
 إذا كان هناك تفكير في التطبيق باستخدام الرش، يجب االنتقال إلى مرحلة التطبيق

  )بعد تخفيف المادة باستخدام مخفف مناسب )زيلين

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

 تحذير
 صافيكس بور 500 إل في؛ قبل التطبيق، يجب ترك األسطح التي تظل رطبة في
 )النظام )مثال  الرطوبة أسفل بالط الشرفة( لتجف تماماً )بحد أقصى ٪5 رطوبة
 يجب عدم التطبيق على األسطح السيراميكية التي تحتوي على أمالح النيتريك في

 الفواصل، دون تنفيذ معالجة أولية مناسبة
 ال ينبغي أن يستخدم على األسطح التي سبق معالجتها بالسيالن أو السيلوكسان أو

 السيليكونات أو غيرها من عوامل منع الماء
 في حالة التطبيق يتنظر حدوث التصاق ضعيف

 إذا لم تكن هناك معلومات واضحة حول ظروف وتاريخ السطح، يوصى باختبار
 االلتصاق

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 من الممكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ اإلنتاج، في بيئة جافة، في درجة

 حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في الدالء األصلية دون أن تفتح
 يجب استخدام المواد الموجودة في الدالء المفتوحة فوًرا

 

 التغليف
دلو 25 كيلو جرام

 االستهالك
 يتم تطبيق باستهالك بإجمالي 1 1-2 8 كيلو جرام/ متر مربع، مقسم إلى 0 6-0

 9 كيلو جرام/ مرت مربع في الطبقة األولى، و0 0-6 9 كيلو جرام/ متر مربع في
 الطبقة الثانية

 احتياطات السالمة
 صافيكس بور 500 إل في يحتوي على اإليزوسيانات

 يحتوي على مذيبات متطايرة وسريعة االشتعال
 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا

 عن النيران
 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية

 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات
 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية

 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة
 المكونات للعين والجلد

 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون
 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً

 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان
 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية

 يحفظ في مكان بعيد عن متناول األطفال

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان
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صافيكس بور 2 سي إم
مادة عزل مياه في صورة غشاء سائل ذات أساس بولي يوريثين، ثنائية المكون

 وصف المنتج
 صافيكس بور 2 سي إم هو مادة عزل مياه من ثنائية المكون، بدون مذيبات، من،

 يمكنه عمل جسر للتصدعات، وذو أساس بولي يوريثين
 عالي المقاومة الميكانيكية عند التصلب، ويكون غشاء نافر من الماء
 يمكن تطبيقه بسهولة في األماكن المغلقة ألنه ال يحتوي على مذيبات

م التصاق مثالي على كافة أنواع األسطح  يقّدِ
 يمكن تطبيقه بسهولة حتى في أصعب التفاصيل بسبب قوامه المناسب

 مجاالت االستخدام
،يمكن استخدامه في خزانات المياه

،وفي القنوات
،وفي األماكن المبللة أسفل السيراميك وتكون عرضه للهواء الطلق

،وحمامات السباحة
 وفي عول المياه ألجزاء األسطح والطوابق البينية ألماكن انتظار السيارات متعددة

،الطوابق
 وكذلك كمادة عزل مياه في التراسات

 المزايا
 يلتصق بشكل مثالي على كافة أنواع األسطح تقريبًا

 يمكن تطبيقه بسهولة في األماكن المغلقة ألنه ال يحتوي على مذيبات
 له مقاومة للتحلل بالمياه، ونفر عالي جًدا من المياه

م أداء جيد في درجات الحرارة الواسعة  يقّدِ
 مقاومة الحرارة بين 40- و90 درجة مئوية

 يقدم مقاومة فعالة ضد المواد الكيميائية
 هو الحل األمثل لخزانات المياه من حيث التكلفة واألداء
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب تنظيف الزيت والشمع والشحوم والمواد والغبار الطاردة للماء واألجزاء السائبة
 التي يمكن إزالتها بسهولة والغبار، بواسطة ماكينة طحن

 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها 28 يوماً على األقل
 يجب عمل طبقة للسطح قبل التطبيق

 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من
 المعايير الموضحة أدناه

R28 = 15Mpa  الصالبة
C° الحرارة  5-35

نسبة الرطوبة  >%85

 التغليف
 مجموعة صافيكس بور 2 سي إم بوزن 18 كيلو جرام

المكون )أ(  عبوة دلو معدني 13 كيلو جرام
المكون )ب(  عبوة دلو معدني 5 كيلو جرام

 تحضير الخليط
 )يباع المنتج في عبوات منفصلة حسب نسب الخليط لكل من المكون )أ( والمكون )ب

 يتم تفريغ المكون )ب( داخل المكون )أ(، ويتم الخلط
 يجب إجراء عملية الخلط باستخدام خالط بسرعة 300 لفة/ دقيقة

 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي
 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط

 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول
 على خليط متجانس

 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب
 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط

 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس
 المكونان )أ( و)ب( تماًما، ثم يُترك ليهدأ لمدة 3 دقائق

 يجب مراعاة استهالك الخليط المعد خالل مدة الصالحية لالستخدام
 

  المواصفات الفنية

المكون
)ب( 

المكون
)أ( 

المكون
)أ( 

عنبر رمادي، أزرق، أبيض سمني المظهر

250 ± 50 5000 ± 500 )Brookfield, mPas( اللزوجة
المكون )أ(  راتنج

المكون )ب(  المصلب
1,20± 0,05 1,35± 0,05 الوزن النوعي

)جرام/ سنتيمتر مكعب( 
100 100 )%( قيمة اإلضافات

جرام38 جرام  جرام  100 )w/w( نسبة الخليط

بين 40- و80 - )C°( حرارة الخدمة

< 70 ASTM D2240 / DIN 53505
/ ISO R868

)Shore A( الصالبة

< 500 ASTM D412 )%( التمدد في االنفصال

1000 ± 100 psi ASTM D412 )N/mm2( مقاومة اإلجهاد

15 – 20 N )ASTM D-624( 
)نوع البنطلون(

 لتلف

< 0 5 DIN 53495 )%( امتصاص المياه

2 ASTM D4541 )N/mm2( االلتصاق بالخرسانة

 التمرير
 درجة مئوية، 2 0 ملم تصدع، 25-( 

)25حلقة

ASTM C836 عمل جسر للتصدعات

6-48 إعادة وضع الطبقة
)ساعة( 

20  عمر الوعاء 30 درجة مئوية
)دقيقة(

40 عمر الوعاء 10 درجة مئوية
)دقيقة( 
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 التطبيق
 يتم تطبيق الخليط المعد مسبقًا، باستخدام الرولة أو الرش بدون هواء أو المجرفة ذات

 المشط
 الفترة الالزمة لتطبيق طبقة جديدة فوق الطبقة األخرى 12 ساعة على األقل )في درجة
 حرارة 20 مئوية(، و24 ساعة على األكثر  قبل تطبيقات الطبقة الجديدة التي تجاوزت

 24 ساعة، يجب صنفرة سطح البطانة أواًل
 من المهم للغاية تطبيق الطبقة الثانية خالل مدة تطبيق الطبقة الجديدة الموضحة أعاله
 يجب إزالة فقاعات الهواء من التغطيات الحديثة المطبقة باستخدام مجرفة ذات مشط

 للنشر الكامل، باستخدام رولة خشنة
 المقاومة الكيميائية والميكانيكية الكاملة تتحقق في 7 أيام

 يجب أن تكون نسبة الرطوبة %80 بحد أقصى، ويجب أن تكون حرارة التطبيق -
 CوC +30°)المحيط والسطح( بين 10°+

 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التطبيق في األماكن المفتوحة بنحو 24 ساعة، -
 وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 24 ساعة

 يجب أن تكون حرارة األرضية في تلك اللحظة 3 درجات مئوية أعلى من حرارة -
 عملية التكثيف

 )اطلب من شركتنا جدول حرارة المكان - رطوبة المكان - حرارة التكثيف التندية(
 األسطح الخرسانية

 في األسطح الخرسانية الضعيفة أو الرطبة، يجب استخدام بطانة صافيكس بريمير
 بريير، أو صافيكس بريمير بور 1كيه في األسطح الخرسانية السلمية واألسمنتية، بعد

 ذلك يجب العمل وفقًا لألنظمة المعدَّة لعزل المياه والتغطية األرضية من صافيكس
 أسطح األسفلت

 يجب تنظيف أسطح األسفلت بمياه نفاثة عالية الضغط، إذا لم يكن األمر كذلك،
 يجب إزالة الركام الذي ال يلتصق بالكامل بالسطح بواسطة السفع بالخردق )السفع

 بالرصاص( ويجب أن يتم تجهيزه باستخدام صافيكس بريمير بور 1كيه أو يجب أن
 يكون السطح مقاوًما للماء مع سلسلة صافيكس بور 2سي إم

 أغشية بيتومين
 يجب تبطين السطح باستخدام بطانة صافيكس بريمير بور 2كيه، يجب قطع النتوءات

 وإزالة التصدعات الموجودة في أغطية البيتومين القديمة، ويتم عمل معجون لتلك
 المناطق باستخدام صافيكس بي يو سيل 25 إف، وبعد إصالحها، يتم عمل عزل مياه

 باستخدام مجموعة صافيكس بور 2سي إم
 بوليوود  يجب تنظيف جميع األماكن اإلضافية، ولصقها، ثم عمل بطانة للسطح

 باستخدام صافيكس بريمير بور 1كيه و عمل عزل للمياه باستخدام مجموعة صافيكس
 بور 2 سي إم

 ISO وفقًا للمعيار SA 2 5 األسطح الحديدية/ الفوالذية  يجب التنظيف بجودة
 ويجب عمل بطانة باستخدام بطانة صافيكس بريمير بور 2كيه، ويجب إجراء ،8501

 التطبيق باستخدام صافيكس بور 2 سي إم أو مجموعات عزل المياه األخرى من
 صافيكس

 االستهالك
 يجب التطبيق في صورة 1 50 - 2 00 كيلو جرام/ متر مربع

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 ينبغي تخزينه في بيئة باردة وجافة بشكل محمي من الصقيع في عبوته األصلية بشكل
 محكم؛ كما يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبة بين + 5 و + 30 درجة

 مئوية  مدة الصالحية 12 شهًرا من تاريخ اإلنتاج للمكون )أ(، و9 أشهر للمكون )ب(
 وذلك في ظل ظروف التخزين المناسبة

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات واألقنعة

 الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة المكونات

 للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 في حال االبتالع يجب استشارة الطبيب فوًرا
 للحصول على مزيد من المعلومات، اطلب من البائع صحيفة بيانات السالمة

)MSDS( 
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال
 تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان

 اختيار البطانة   يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو
   صافيكس بريمير دابليو بي إي بي ومن ثم تكون جاهزة للتطبيق

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية
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صافيكس بي كيه 200
مادة عزل مقاومة للمياه مزدوجة المكون، ذات أساس المطاط القاري المعدل بالبلومير

 وصف المنتج
 صافيكس بي كيه 200 هو مادة تغطية عازله للمياه، ذات لزوجة عالية وسميكة،

  مزدوج المكون قائمة على أساس أسمنت وقار - مطاط

 مجاالت االستخدام
،في األساسات والحوائط

،وفي األماكن المبللة والحوائط االستنادية
 وفي حماية وعزل الهياكل ومكونات الهياكل التي تكون معرضة لتسريبات المياه

،وضغط المياه المستمر أو المؤقت
 كما يمكن استخدامه أيًضا في لصق األلواح المستخدمة ألغراض العزل والتجفيف

 

 المزايا
 سهل التحضير واالستخدام

 ال يحتوي على مذيب، وصديق للبيئة
 يوفر تغطية كاملة ال تمرر المياه أو الرطوبة، بشكل دائم، وبدون خلطات أو

 إضافات
 يمكن استخدامه على األرضيات األفقية والرأسية

 يوفر لصق جيد على السطح المستخدم عليه
 يتميز بخاصية عمل جسر على التصدعات، بفضل تركيبته المرنة

 يستخدم على األسطح الجافة واألسطح ذات الرطوبة الخفيفة
 يستخدم بالمسطرين والفرشاة

 مقاوم لحلقات التجمد والذوبان
 مقاوم لألحماض الخفيفة والمذيبات الملحية المتنوعة

 كما يمكن استخدامه في النطاقات المتأثرة بالحركات واالهتزازات

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

54

أنظمة العزل



SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

 قد تظهر اختالفات وتباين في اللون بتأثير أشعة الشمس المباشرة؛ ولكن هذه الحالة ال تؤثر على أداء وفاعلية التغطية*
 

 المواصفات الفنية

المكون
)ب( 

المكون
)أ( 

الخصائص
 )23oC, %55 R H (

 خليط جاف يحتوي على أسمنت خاص
و زلط

 مستحلب البيتومين الُمعدل
من المطاط والبوليمر

تركيب المادة

بني
)أسود عند الجفاف( 

اللون

القوام  القوام

1,05  الكثافة
)جرام/ سنتيمتر مكعب(

+ 5°C / + 30°C  درجة حرارة األرضية ليتم
االستخدام

-20°C / +80°C  حرارة الخدمة

ساعة  48 مدة المالمسة مع الماء 

ساعة  1-2 مدة االستخدام 

ساعة على األقل 24 مدة التصلب 
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب تنظيف الزيت والشمع والشحوم والمواد والغبار الطاردة للماء واألجزاء
 السائبة التي يمكن إزالتها بسهولة والغبار، بواسطة ماكينة طحن

 في حالة وجود فراغات عميقة، يجب ملئها باستخدام راتنج إصالح ذو أساس
 أسمنتي أو باستخدام صافيكس إي بي ريبير بوند

 يجب شطف وتنعيم الزوايا الخارجية
 بالنسبة ألماكن التماس مع الزوايا يجب شطفها بأبعاد 4×4 باستخدام طافيكس إي

 بي ريبير بوند
 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها 28 يوًما على األقل

 يجب عمل طبقة للسطح قبل التطبيق
 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من

 المعايير الموضحة أدناه
R28 = 15 Mpa  الصالبة

Cالحرارة  10-30°
رطوبة السطح  > %4

 تحضير الخليط
 المكون )أ( والمكون )ب( يقدمان في عبوة بالستيكية واحدة مخلوطان بشكل مسبق

 حسب النسب الموضحة
 يضاف المكون ب )مسحوق الخليط( تدريجيًا وببطء داخل العنصر )أ( )العنصر
 السائل(، ويتم الخلط باستخدام خالط بسرعة 600-400 لفة/ دقيقة، لمدة 3-5

 دقائق، إلى أن يتم الحصول على خليط متجانس وغير مكتل
 بعد إتمام عملية الخلط، يُترك الناتج لمدة 5 دقائق تقريباً حتى يهدأ، ثم يتم خلطه

 مرة أخرى باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 1 دقيقة بحد أقصى، وبهذا يكون جاهز
 لالستخدام

 المنتج المخلوط يجب استخدامه خالل 2-1 ساعة
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

  على خليط متجانس

 التطبيق
 يجب تطبيق بطانة بالبيتومين الخالي من المذيبات على السطح الذي سيتم التطبيق

 عليه، ويتم التطبيق بعد إتمام جفاف البطانة
 يمكن استخدام المكون السائل للمنتج من خالل تخفيفه بالماء بنسبة 1/5

 يتم توزيع المكون بشكل متوازن باستخدام فرشاة مناسبة، ويجب تطبيقه دون
 السماح بتكون تراكمات على األسطح األفقية

 يجب االنتظار حتى جفاف البطانة، ومن ثم االنتقال إلى التطبيق األساسي
 االستهالك بالنسبة للبطانة يجب أن يكون 0 25 كيلو جرام/ متر مربع

 يجب تطبيق المادة على السطح المجهز، على طبقتين اثنين على األقل باستخدام
 فرشاة أو مسطرين أو عن طريق الرش

،بعد تنفيذ الطبقة األولى يجب أن تكون الطبقة األولى قد جفت تماًما
 من أجل تنفيذ الطبقة الثانية

 يجب تطبيق الطبقة الثانية بشكل يكون متعامد تماماً على الطبقة األولى
 ال يجب تغطية حفريات األساسات إلى أن يتم التأكد من الجفاف التام للتغطية

 بعد حماية التغطية باستخدام ألواح العزل الحراري والتجفيف المناسبة، يتم تطبيق
 الردم

 األمور الالزم االنتباه إليها
 ال يجب إجراء التطبيق أثناء تساقط األمطار أو في حاالت وجود احتماالت لتساقط

 األمطار
 بعد إجراء التطبيق، يجب حماية المكان من الصقيع والشمس والرياح القوية خالل

 24 ساعة األولى
 يجب إجراء التطبيق على الجزء المالمس للماء من الهيكل

 يجب التأكد من جفاف الطبقة األولى تماًما قبل البدء في تطبيق الطبقة الثانية، ألن
 المكونات تتصلب ببطء في األجواء الباردة

 يجب مراعاة حرارة التطبيق عند التنفيذ، ويجب تنفيذ التطبيق في حرارة تتراوح
 بين +5 +30 درجة مئوية

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيف اآلالت واألدوات المستخدمة بالمياه قبل جفافها

 يمكن استخدام المذيبات لتنظيف المواد التي وصلت إلى مرحلة الجفاف

 االستهالك
 قد يتفاوت االستهالك بين 5-3 كيلو جرام/ متر مربع، حسب درجة الحماية الالزمة

 ونوع السطح

 التغليف
 يأتي المنتج في دلو بالستيكي بوزن 30 كيلو جرام

المكون المسحوق  8 كجم
المكون السائل  22 كيلو جرام

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزينه في بيئة باردة وجافة بشكل محمي من الصقيع في عبوته األصلية

 بشكل محكم؛ كما يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبة بين + 5 و +
 30 درجة مئوية  مدة الصالحية 12 شهراً من تاريخ اإلنتاج وذلك في ظل ظروف

 التخزين المناسبة

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 في حال االبتالع يجب استشارة الطبيب فوًرا
 للحصول على مزيد من المعلومات، اطلب من البائع صحيفة بيانات السالمة

)MSDS( 
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان
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صافيكس بور 1كا بي
مادة عزل مياه سائلة وواقية، ذات أساس بولي يوريثين - بيتومين، أحادية المكون

 وصف المنتج
 صافيكس بور 1كيه بي، هو مادة عزل مياه سائلة أحادية المكون، ذات أساس بولي

 يوريثين معدل بالبوتيمين
 يتصلب بالرطوبة الموجودة في الهواء

 يلتصق بشكل مثالي على األسطح المختلفة، ويشكل فيلم مقاومة ومطاطية بصورة
 كبيرة

 يظهر خصائص ميكانيكية وكيميائية مثالية؛ يحقق مقاومة للتآكل، وعزل، والتوتر
 العالي

 فعال في توصيل بخار الماء
 يتنفس الفيلم، ويمنع تراكم الرطوبة في الطبقة السفلية

 يتميز بخاصية عمل جسر على التصدعات، بفضل تركيبته المطاطية
 يحتوي على مواد إضافية غير عضوية، وراتنج بولي يوريثين المرن النقي والنافر

 )من المياه في كامل المنتج، والقار )البيتومين
  سهل التطبيق

 مجاالت االستخدام
،يستخدم في األساسات

وفي األسطح والتراسات، والشرفات
،)بشرط التغطية فوقها(

،وعلى األرضيات المبللة
 وبشكل أفقي ورأسي في وحدات األبنية الالزم إظهار خصائصها لعمل الجسور

،على التصدعات العالية لمواد العزل
،وفي الطبقات السفلية ذات األساس األسمنتي

،وفي األماكن المغلقة كثيفة الرطوبة
،وأسفل البالد في دورات المياه

 )كما يستخدم في عزل المياه مثل األسفلت ولباد القار )البيتومين

 المزايا
 يتم التطبيق بسهولة باستخدام رولة، نظًرا ألنه مادة سائلة  ليس من الضروري

 استخدام نيران مباشرة خالل التطبيق
 عند التطبيق، يكون غشاء عازل للمياه بدون أي مشكالت ودون أي إضافات

 مقاوم للتجمد
 سريع التصلب

 يلتصق بشكل مثالي على كافة أنواع األسطح تقريبًا، سواء في وجود بطانة أو بدون
 وجود بطانة

 ذو مقاومة مثالية للحرارة؛ المنتج ال يلين أبًدا
 oCمقاوم للبرودة؛ يحافظ على مرونته حتى درجة حرارة 40-

 يتميز بخصائص ميكانيكية عالية؛ ذو مقاومة عالية للتآكل والتلف واالنكماش
 والتوتر وقابلية التمدد

 مقاومة مثالية للمواد الكيميائية

 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن يكون السطح الذي سيتم عليه التطبيق جاف ونظيف
 يجب تنظيف بقايا الزيوت والشحوم والوقود والبارافين باستخدام المذيبات

 الكيميائية، وكذلك بقايا الخرسانة والقوالب بشكل ميكانيكي
 بالنسبة لتغطيات األسطح المتضررة واألسطح غير السليمة والتصدعات، يجب

 إصالحها باستخدام مواد مناسبة
 يجب تطبيق غشاء سائل بعد عملية التحضير باستخدام جهاز تمهيدي مناسب يعتمد

 على االيبوكسي أو البولي يوريثين حسب حالة السطح
 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من

 المعايير الموضحة أدناه
R28 = 15 Mpa  الصالبة

C° الحرارة  5-35
نسبة الرطوبة  > 85%
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 تحضير المواد
 قبل تطبيق المنتج، يخلط بخالط على سرعة 300 لفة/ دقيقة، لمدة 2 - 3 دقيقة

 صافيكس بور 1كيه بي يتم التطبيق بأسلوب الرش أو الفرشاة أو الرول على شكل
 طبقتين باستهالك إجمالي 2 – 2 كيلو جرام/ متر مربع

 يجب أال تكون فترة االنتظار أكثر من 24 ساعة بين الطبقات
 إذا كان هناك تفكير في التطبيق باستخدام الرش، يجب االنتقال إلى مرحلة التطبيق

  )بعد تخفيف المادة باستخدام مخفف مناسب )زيلين

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 من الممكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ اإلنتاج، في بيئة جافة، في درجة

 حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في الدالء األصلية دون أن تفتح
 يجب استخدام المواد الموجودة في الدالء المفتوحة فوًرا

 التغليف
دلو 25 كيلو جرام

 االستهالك
 يتم التطبيق باستهالك إجمالي 1 2-5 0 كيلو جرام/ متر مربع، موزعة على 0

 1-6 0 كيلو جرام/ متر مربع للطبقة األولى، و0 1-9 0 كيلو جرام/ للطبقة الثانية

 المواصفات الفنية

الوصف الطريقة خصائصه
 )23°C, %55 R H (

5000±500 ASTM D2196-86 )Brookfield, mPas( اللزوجة
1,35 ± 0,05 ASTM D1475 / DIN 53217 / الكثافة

)جرام/ سنتيمتر مكعب( 
< 50 ASTM D93, ، وعاء مغلق )C°( نقطة التماسك
12 - مدة الجفاف

)ساعة( 
24-12 - إعادة وضع الطبقة

)ساعة( 
أسود المظهر

بين 40- و80 - )C°( حرارة الخدمة

150 -  الحرارة القصوى التي يتحمل
)°C( التعرض لها في فترة قصيرة

35 ASTM D2240 / DIN 53505 
ISO R868

)Shore A( الصالبة

≤2 ASTM D412 / DIN 52455 )N/mm2( مقاومة اإلجهاد

< 700 ASTM D412 / DIN 52455 )%( التمدد

بدون بطانة  ≤ 0,5
مع البطانة  ≤ 1

ASTM D4541 )N/mm2(التصاق في الخرسانة
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 احتياطات السالمة
 صافيكس بور 1 كيه بي ال يحتوي على اإليزوسيانات

 يحتوي على مذيبات متطايرة وسريعة االشتعال
 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا عن النيران

 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية

 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 يحفظ في مكان بعيد عن متناول األطفال

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان

 اختيار البطانة  يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير دابليو
 بي إي بي ومن ثم تكون جاهزة للتطبيق

  

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية
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صافيكس بور 2كا بي
مادة عزل مياه سائلة وواقية، ذات أساس بولي يوريثين - بيتومين، ثنائية المكون

 وصف المنتج
 صافيكس بور 2كيه بي مادة عزل مياه سائلة، ثنائية المكون، معدلة من البولي

 يوريثين والبيتومين
 يتصلب بسرعة، ويلتصق بشكل مثالي على األسطح المختلفة، ويكون غشاء مرن

 للغاية
 يلتصق بشكل مثالي على كافة أنواع األسطح تقريبًا

 ال يحتاج إلى تخفيف
 يحقق مقاومة للتآكل، والتلف، واإلنحناء، والتوتر العالم، وله خصائص ميكانيكية

 مثالية
 يظهر مقاومة كيميائية بمستوى جيد

 فعال في توصيل بخار الماء
 الغشاء يتنفس وبذلك يمنع تراكم الرطوبة أسفل الطبقة

 يعطي إمكانية تطبيق طبقة سميكة، دون أن يكون فقاعات
 يقوم بعمل جسر للتصدعات العالية

 يحقق تغطية مثالية، ويلتصق بالسطح بدرجة جيدة جًدا
م حلول سهلة في تطبيقات العزل الدقيقة  يطبق بسهولة وبسرعة، ويقّدِ

 عالي المقاومة للحرارة، ويمكن استخدامه في درجة حرارة بين 80+ و200 درجة
 مئوية

 الفيلم المنفذ يحمي المرونة حتى درجة حرارة 40- درجة مئوية

 مجاالت االستخدام
يستخدم صافيكس بور 2 كيه بي بغرض عزل المياه؛

،في األسطح، والتراسات
،وأماكن انتظار السيارات

،وهناجر الطائرات
،واألنفاق

،EPDM وعلى األسفلت وأغشية
،وفي أنظمة األسطح الخضراء وأسرة النباتات

 وفي عزل األسطح المصنعة من األسمنت الليفي أو المعدنية، وفي خزانات المياه
،المستخدمة

  كما يستخدم في عزل أساسات اإلنشاءات والستائر الخرسانية، وقنوات الري

 المزايا
 يسهل عملية الخلط لكونه ثنائي المكون من مكونين متساويين 1/1

 سريع التصلب
 من الممكن التطبيق في صورة طبقة سميكة؛ ال يشكل فقاعات

 مثالي في عمل جسور ربط بين التصدعات
 يلتصق بشكل مثالي بكافة أنواع األسطح تقريبًا، سواء مع بطانة أو بدون بطانة

 من الممكن استخدامه وفقًا للشروط، حتى وإن كان ال يحتاج إلى التخفيف
 ذو مقاومة مثالية للحرارة؛ المنتج ال يلين أبًدا

 oCالحد األقصى لحرارة الصدمة oC، 200الحرارة القصوى لالستخدام 80
 مقاوم للبرودة

 الغشاء يحافظ على مرونته حتى حرارة 40- درجة مئوية
 يتميز بخصائص ميكانيكية مثالية؛ ذو مقاومة عالية للتآكل والتلف واالنكماش

 والتوتر وقابلية التمدد
م مقاومة جيدة للمواد الكيميائية  يقّدِ

 يقوم بعمل فعال كحاجز لبخار المياه
 يتم التطبيق باستخدام رولة، نظًرا ألنه مادة سائلة  ليس من الضروري استخدام

 نيران مباشرة خالل التطبيق
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 المواصفات الفنية

 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن يكون السطح الذي سيتم عليه التطبيق جاف ونظيف
 يجب تنظيف بقايا الزيوت والشحوم والوقود والبارافين باستخدام المذيبات

 الكيميائية، وكذلك بقايا الخرسانة والقوالب بشكل ميكانيكي
 يجب إصالح التغطيات التالفة واألسطح غير السليمة باستخدام منتجات

 اإلصالح والترميم المناسبة
 N/mm2 تجب أن نسبة تماسك األرضية السلفية بالسطح األعلى 1,5
 إذا لزم األمر، يجب اتخاذ التدابير الالزمة، مثل تمرير األرضية السفلى

 بماكينات طحن الحجارة أو الماكينات ذات األطراف الماسية
 يجب تنظيف جميع األسطح من األتربة، باستخدام آالت الشفط الصناعية قبل

 التطبيق
 يتم تجهيز األرضية للتطبيق، بعد التبطين بعمل بطانة مناسبة للسطح من أجل

 ضمان عزل مناسب ومتوافق مع المعايير والعمر االفتراضي للتغطية
 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من

 المعايير الموضحة أدناه
R28 = 15 Mpa  الصالبة

C° الحرارة  5-35
نسبة الرطوبة  > 85%

 تحضير المواد
 قبل تطبيق المنتج، يخلط بخالط على سرعة 300 لفة/ دقيقة، لمدة 2 - 3 دقيقة

 التغليف
 مجموعات بوزن 40 كيلو جرام، حسب نسبة المكونين األول )أ( )راتنج(

 )والمكون الثاني )ب( )المصلب

 االستهالك
كيلو جرام/ متر مربع 2 2 - 0 2

الوصف الطريقة  خصائصه
)23°C, %55 R H (

1300 ± 50
4250 ± 50

ASTM D2196-86 )Brookfield, mPas( اللزوجة
المكون )أ(  الراتنج

 المكون )ب(  خليط مشتق من
األسفلت

0,85±0,05
1,2±0,05

ASTM D1475 / DIN 53217 / الكثافة
)جرام/ سنتيمتر مكعب( 

المكون )أ(  الراتنج
 المكون )ب(  خليط مشتق من

األسفلت
20-30 تم القياس باستخدام 100 جم

)أ + ب( 
عمر الوعاء

)دقيقة( 

< 40 ASTM D93, وعاء مغلق )C°( نقطة التماسك

12 مدة الجفاف
)ساعة( 

12-24 مدة إعادة وضع الطبقة
)ساعة( 

بين 40- و80 - )C°( حرارة الخدمة

12-24 - مدة التصلب
)ساعة( 

بين 40- و80 - C° ,حرارة الخدمة

150 -  الحد األقصى للحرارة التي يتحمل
)°C( التعرض لها في فترة قصيرة

35 ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

)Shore A( الصالبة

<2 DIN 53504 /N( مقاومة التوتر عند االنفصال
mm2(

<1500 ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 )%( التمدد

20-22 )N/mm2( مقاومة التمزق

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

61

صافيكس بور 2كا بي



 التطبيق
 يتم تقديم مكوني المنتج )أ( و)ب( في صورة عبوات منفصلة

 يتم تفريغ المكون )ب( كاماًل داخل المكون )أ(، ويتم الخلط باستخدام خالط يدوي
 على سرعة 300 لفة/ دقيقة

 يجب استخدام المادة بعد الخلط فوًرا
 دقيقة C 20-25عمر المنتج في الوعاء في درجة حرارة 20°

 يتم تطبيق الخليط الُمعد على السطح المجهز من قبل، باستخدام رولة أو فرشاة أو
 مجرفة توزيع

 يجب مراعاة أن تكون حرارة األرضية خالل التطبيق أعلى من 10 درجات مئوية
 كحد أدنى

 يجب استخدام بطانة مختلفة لألسطح الالمعة واألسطح المعدنية واأللمونيوم
 يجب مراعاة حماية األسطح المطبق عليها لمدة 24 ساعة على األقل )المالمسة

 )المباشرة للمياه
 الحد األدنى لالستهالك بين 1 و1 6 لتر/ متر مربع حسب األرضية التي سيتم

 التطبيق عليها

 التنظيف بعد التطبيق
  يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب الحفاظ على صافيكس بور 2كيه بي مغلقًا دون فتح عبوة المنتج

 يجب حماية المنتجات من مخاطر التجمد وحرارة الشمس المباشرة
 من الممكن ان تحفظ المنتجات 12 شهًرا في أماكن جافة في درجة حرارة بين

 25-5 درجة مئوية
 يجب وضع البالتات فوق بعضها البعض

 احتياطات السالمة
 يحتوي على مذيبات متطايرة وسريعة االشتعال

 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا
 عن النيران

 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
)MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية  حفظ بعيداً عن متناول األطفال  

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان

 اختيار البطانة
 يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير دابليو بي إي بي

 ومن ثم تكون جاهزة للتطبيق
  

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية
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صافيكس بور 1كيه سي إل آر
مادة عزل مياه مقاومة لآلشعة فوق البنفسجية، ذات أساس بولي يوريثين أليفاتي، شفاف، أحادي المكون

 وصف المنتج
 صافيكس بور 1كيه سي إل آر مادة عزل مياه سائلة، شفافة، ذات مقاومة عالية

 لآلشعة فوق البنفسجية، أحادية المكون، ذات أساس بولي يوريثين
 يتصلب بالرطوبة الموجودة في الهواء

 يلتصق بشكل مثالي على األسطح المختلفة، ويشكل فيلم مقاومة ومطاطية بصورة
 كبيرة، ويتميز بالمقاومة لآلشعة فوق البنفسجية

 يظهر خصائص ميكانيكية وكيميائية مثالية، يحقق مقاومة للتآكل، وعزل، والتوتر
 العالي

 فعال في توصيل بخار الماء
 يتنفس الفيلم، ويمنع تراكم الرطوبة في الطبقة السفلية

 مجاالت االستخدام
يستخدم مع بالطات مثل الرخام والسيراميك

،والحجارة الطبيعية
،والتراسات والشرفات

 وكذلك على األسطح الخشبية

 المزايا
)سهلة التطبيق )باستخدام الرولة او الرش بدون هواء

 مقاوم لآلشعة فوق البنفسجية
 ال يحدث إصفرار في اللون

 عند التطبيق، يتم عمل غطاء بدون رباطات ال تعطي احتمال للتسرب أو أي نقطع
 للتجمع

 مقاوم لتراكمات المياه
 CوC +90°يحافظ على خصائصه الميكانيكية في حرارة بين 30°-

 مقاوم للتجمد
 يلتصق بالسطح بشكل كامل

 يمكن السير على السطح المطبق عليه المنتج
 يقي األسطح المعدنية من التجمد والبخار واألمطار الحامضية

 يكشب األسطح البالستيكية المؤكسدة والقديمة مظهًرا أكثر شفافية
 يتم عمل عزل المياه لألسطح الزجاجية التالفة، وفي حالة حدوث كسور يمنع فصل

 الزجاج
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 المواصفات الفنية

 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن يكون السطح الذي سيتم عليه التطبيق جاف ونظيف
 يجب تنظيف بقايا الزيوت والشحوم والوقود والبارافين باستخدام المذيبات

 الكيميائية، وكذلك بقايا الخرسانة والقوالب بشكل ميكانيكي
 بالنسبة لتغطيات األسطح المتضررة واألسطح غير السليمة والتصدعات، يجب

 إصالحها باستخدام مواد مناسبة

،بعد الترميم، يجب االنتقال إلى تطبيق صافيكس بور 1كيه سي إل آر
 بعد عمل بطانة باستخدام مادة بطانة مناسبة ذات أساس بولي يوريثين

 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من
 المعايير الموضحة أدناه

R28 = 15 Mpa  الصالبة
C° الحرارة  5-35

نسبة الرطوبة  > 85%

الخصائص الطريقة خصائصه
 )23°C, %55 R H (

المظهر - المظهر

1500±100 ASTM D2196-86  ,Brookfield( اللزوجة
mPas(

0 98±0 05 ASTM D1475 / DIN 53217 / 
ISO 2811,

الوزن النوعي
)جرام/ سنتيمتر مكعب ( 

< 50 ASTM D93, ، وعاء مغلق )C°( نقطة التماسك

4 - 6 - مدة الجفاف
)ساعة( 

300 DIN EN ISO 527 )%( التمدد في نقطة االنفصال

25 N/mm2 DIN EN ISO 527 )N/ mm2( مقاومة السحب
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 التطبيق
 قبل تطبيق المنتج، يخلط بخالط على سرعة 300 لفة/ دقيقة، لمدة 2 - 3 دقيقة

 صافيكس بور 1 كيه سي إل آر يطبق في صورة طبقتين باستخدام الفرشاة أو
 الرولة

 ال تنتظر أكثر من 24 ساعة بين الطبقات  في حالة تجاوز مدة 24 ساعة، يجب
 إجراء عملية صنفرة للسطح

 تحذير
 قبل تطبيق صافيكس بور 1كيه سي إل آر، يجب أن تترك األسطح ذات الرطوبة

 حتى تجف تماًما )مثال  الرطوبة المتبقية أسفل بالطات الشرفة( أو استخدام
 مدخنات التهوية على األسطح التي سيتم التطبيق عليها

 ال ينبغي أن يستخدم على األسطح التي سبق معالجتها بالسيالن أو السيلوكسان أو
 السيليكونات أو غيرها من عوامل منع الماء

 في حالة التطبيق يتنظر حدوث التصاق ضعيف
 إذا لم تكن هناك معلومات واضحة حول ظروف وتاريخ السطح، يوصى باختبار

 االلتصاق

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 من الممكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ اإلنتاج، في بيئة جافة، في

 درجة حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في الدالء األصلية دون أن تفتح
 يجب استخدام المواد الموجودة في الدالء المفتوحة فوًرا

 التغليف
دالء بسعة 1 و20 لتًرا

 االستهالك
 استهالك التطبيق الذي يتم في صورة 3-1 طبقات، قد يتغير حسب درجة

 امتصاص السطح أو عزل المياه وغرض التجديد
 تغطية السطح لمقاومة األتربة واالتساخ

~ 1,0 L/m2 )تطبيق طبقة واحدة رقيقة(
غشاء عزل المياه

 )سطح ذو مسام مغلقة ومرور بسيط للمشاة(
~ 0,7 L/m2

)تطبق طبقتان كل طبقة 0 3 - 0 4 لتر/ متر مربع(
غشاء عزل المياه

 )سطح ماص ومرور كثيف للمشاة(
~ 1,0 L/m2

)تطبق 3 طبقات كل طبقة 0 3 - 0 4 لتر/ متر مربع(

 احتياطات السالمة
 صافيكس بور 1كيه سي إل آر يحتوي على اإليزوسيانات

 يحتوي على مذيبات متطايرة وسريعة االشتعال
 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا

 عن النيران
 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية

 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات
 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية

 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة
 المكونات للعين والجلد

 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون
 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً

 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان
 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية

 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان

 اختيار البطانة   يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير
 دابليو بي إي بي ومن ثم تكون جاهزة للتطبيق

 
  

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية
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صافيكس بوليوريا بي آر
مادة عزل مياه تتصلب بالحرارة، ذات أساس بوليوريا نقي، ثنائية المكون

 وصف المنتج
 صافيكس بوليوريا بي آر هو نظام بولي يوريثين نقي يتكون من مواد إضافية

 %100، ال يحتوي على مذيبات وملدنات، ثنائي المكون
 يتم التطبيق باستخدام تقنية رش حار في ضغط مرتفع مع استخدام آالت التطبيق

 المصممة للمكونات ذات المكونين
 صافيكس بوليوريا بي آر هو منتج عازل للمياه مرن يتميز بمقاومة كيميائية

 ويمكانيكية عالية
 يلتصق بشكل جيد على األسطح الخرسانية والمعدنية

 يجف بسرعة، ومدة الخدمة والتجهيز قليلة
 ال يشكل فقاعات هواء على األرضيات ذات البطانة والمعدة بشكل جيد

 مجاالت االستخدام
،يستخدم في حمامات السباحة، وخزانات المياه

،وفي منشئات تنقية المياه
،وفي اإلنشاءات تحت األرضية

،وفي األسطح والشرفات والتراسات
،وفي تغطيات األرضيات الصناعية

 كما يستخدم في أماكن انتظار السيارات

 المزايا
،يمكن استخدامه على العديد من األسطح مع استخدام بطانة صحيحة

 عدم عمل قطاع مستوي للسطح واالستخدام بدون بطانة على األسطح الفوالذية
 ذات الكربون أو منخفضة الكربون )صنفرة السطح بمقاس 100-75 مايكرون(،

،االستخدام بدون بطانة
،ال يحتوي على مركبات عضوية متطايرة، وبدون رائحة

،ويمكن استخدامه على األسطح األفقية والرأسية
،يخلق سطًحا متجانًسا خاٍل من الفراغات

،سريع جًدا للتطبيق ولجعل السطح جاهز لالستخدام
،مناسب للمالمسة المستمرة للمياه

،مرن، ويتميز بمقاومة ميكانيكية عالية، ومقاومة للتآكل
 مقاوم للمواد الكيميائية أسفل التربة
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 اختيار البطانة
 يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير دابليو بي إي بي ومن

 ثم تكون جاهزة للتطبيق
 

 المواصفات الفنية

)ب( نوكملا )أ( نوكملا

يقن ايرويلوب يقن ايرويلوب هساس

يدامر ،لئاس يلسع ينب ،لئاس رهظملا

500 ± 50 750± 100 )oC, mPas 25( ةجوزلل

1,10± 0,02 1,00± 0,02  /مارج ،ةيوئم ةجرد 25( ةفاثكلا
)بعكم رتميتنس

95±5 95±5 Shor A ةبالص

≤ 400 ≤ 400
 )% ,C°23( لاصفنالا يف ددمتلا

)ASTM D412(
≤ 50 ≤ 50 /N ،ةيوئم ةجرد 23( قزمتلا ةمواقم

mm2()ASTM D638(
≤ 18 ≤ 18 )C, N/mm2°23( لاصفنالا ةمواقم

3-5 3-5 )ةيناث( جزلتلا نمز

2 2 )ملم( قيبطتلا كمس

13-15 13-15 )ةيناث( سململا فافج

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية
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 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 صافيكس بوليوريا يمكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباًرا من تاريخ اإلنتاج، في درجة

 حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في حالة بقائه في عبوة لم يتم فتحها وبعيًدا عن
 آشعة الشمس المباشرة وحمايته من خطر التجمد

 التغليف
 مجموعات بوزن 425 كيلو جرام، حسب نسبة المكونين األول )أ( )راتنج(

 )والمكون الثاني )ب( )المصلب

 االستهالك
كيلو جرام/ متر مربع 2 2 - 0 2

 تحذير
 يجب بكل تأكيد عدم إضافة أي مواد أخرى على منتج صافيكس بوليوريا بي آر

 العبوات التي يتم فتحها يجب استهالكها كاملة، وال يجب تركها دون أن تنتهي
 ال تقم بتخفيض المنتج باستخدام أي مواد تخفيف

 بعد التصلب يكون صافيكس بوليوريا بي آر صحي تماًما

 احتياطات السالمة
 المكون )أ( من صافيكس بوليوريا بي آر يحتوي على اإليزوسيانات

 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا
 عن النيران

 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان

 التطبيق
 يتم التطبيق عن طريق الرش وفقًا للقيم المذكورة في الجدول الموضح أدناه، باستخدام ماكينات التطبيق الخاصة بـ صافيكس بوليوريا بي آر

)المكون )أ
)المكون )ب

 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن يكون السطح الذي سيتم عليه التطبيق جاف ونظيف
 يجب تنظيف بقايا الزيوت والشحوم والوقود والبارافين باستخدام المذيبات

 الكيميائية، وكذلك بقايا الخرسانة والقوالب بشكل ميكانيكي
 يجب أال يكون هناك تصدعات أو فجوات أو بتوءات على األسطح التي سيتم

 التطبيق عليها
 يجب إصالح هذه األسطح المتضررة أو غير السليمة، باستخدام المنتجات، ويجب

 تعديلها
 إذا لزم األمر، يجب استخدام ماكينات هرس األرضية أو الماكينات ذات األطراف

 األلماسية
 بعد هذه العمليات، يجب تنظيف السطح من األتربة والغبار، باستخدام آالت شفط

 صناعية
 يجب عمل بطانة للسطح الُمعد باستخدام بطانة مناسبة

 قد يكون من الالزم تطبيق طبقتين اثنين من البطانة على أسطح الخرسانة عالية
 االمتصاص

يجب أن يكون متوسط التماسك بين السطح العلوي واألرضية السفلية
1,5 N/mm2، 25 وأن تكون مقاومة الضغط N/mm2 

 كحد أدنى oCيجب مراعاة أن تكون حرارة األرضية خالل التطبيق أعلى من 5+
 سمك التطبيق يجب ان يكون 1 5 ملم على األقل

 من المهم التحقق من وضع المادة بكميات متساوية في جميع المناطق المطبق عليها،
 وضمان أفضل تطبيق من خالل قياس السماكة على فترات معينة

 يجب إعادة النظر في نقاط الضعف، وإتمام جميع الخطوات مثل التطبيقات الدقيقة
 والترميمات خالل 4 ساعات

 يجب مراعاة حماية األسطح المطبق عليها لمدة 24 ساعة على األقل )حمايتها من
 )المياه، الصقيع، األتربة، إلخ

 يعطي نتيجة مثالية بطبقة أخيرة من البولي يوريثين ذات أساس أليافي من طبقة
 واحدة، من أجل تغطية األماكن التي تكون عرضة بشكل مستمر لآلشعة فوق

 البنفسجية

)المكون )ب )لمكون )أ

100 100 )نسبة الخلط )حسب الحجم

80 - 70 80 - 70 C° ،حرارة العملية

200 - 150 200 - 150 ضغط العملية، بار
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صافيكس بوليوريا أتش بي
مادة عزل مياه تتصلب بالحراراة، ذات أساس بوليوريا هجين، ثنائية المكون

 وصف المنتج
 صافيكس بوليوريا أتش بي هو نظام بولي يوريثين مهجن يتكون من مواد إضافية

 %100، ال يحتوي على مذيبات وملدنات، ثنائي المكون
 يتم التطبيق باستخدام تقنية رش حار في ضغط مرتفع مع استخدام آالت التطبيق

 المصممة للمكونات ذات المكونين
 صافيكس بوليوريا أتش بي هو منتج عازل للمياه مرن يتميز بمقاومة كيميائية

 ويمكانيكية عالية
 يلتصق بشكل جيد على األسطح الخرسانية والمعدنية

 يجف بسرعة، ومدة الخدمة والتجهيز قليلة
 ال يشكل فقاعات هواء على األرضيات ذات البطانة والمعدة بشكل جيد

 مجاالت االستخدام
،يستخدم في حمامات السباحة، وخزانات المياه

،وفي منشئات تنقية المياه
،وفي اإلنشاءات تحت األرضية

،وفي األسطح والشرفات والتراسات
،وفي تغطيات األرضيات الصناعية

 كما يستخدم في أماكن انتظار السيارات

 المزايا
،يمكن استخدامه على العديد من األسطح مع استخدام بطانة صحيحة

،ال يحتوي على مركبات عضوية متطايرة، وبدون رائحة
،ويمكن استخدامه على األسطح األفقية والرأسية

،يخلق سطًحا متجانًسا خاٍل من الفراغات
،سريع جًدا للتطبيق ولجعل السطح جاهز لالستخدام

،مناسب للمالمسة المستمرة للمياه
 ومرن
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 المواصفات الفنية

نقية بوليوريا 

ائية
كيمي

مة 
مقاو

يار
النه

ا ة 
قو

ونة
مر

صاق
لت ا

وع
لدم

ا ة 
قو

ارة
حر

لل  
اوم

مق

آكل
الت

مة 
مقاو

وبة
الرط

سية 
حسا

هجينة بوليوريا 

يوريثين البولي 

 معلومات االستخدام
 تحضير السطح
 يجب أن يكون السطح الذي سيتم عليه التطبيق جاف ونظيف
 يجب تنظيف بقايا الزيوت والشحوم والوقود والبارافين باستخدام المذيبات
 الكيميائية، وكذلك بقايا الخرسانة والقوالب بشكل ميكانيكي
 يجب أال يكون هناك تصدعات أو فجوات أو بتوءات على األسطح التي سيتم
 التطبيق عليها
 يجب إصالح هذه األسطح المتضررة أو غير السليمة، باستخدام المنتجات، ويجب
 تعديلها
 إذا لزم األمر، يجب استخدام ماكينات هرس األرضية أو الماكينات ذات األطراف
 األلماسية
 بعد هذه العمليات، يجب تنظيف السطح من األتربة والغبار، باستخدام آالت شفط
 صناعية
 يجب عمل بطانة للسطح الُمعد باستخدام بطانة مناسبة
 قد يكون من الالزم تطبيق طبقتين اثنين من البطانة على أسطح الخرسانة عالية

 االمتصاص
يجب أن يكون متوسط التماسك بين السطح العلوي واألرضية السفلية
1,5 N/mm2، 25 وأن تكون مقاومة الضغط N/mm2 
 يجب مراعاة أن تكون حرارة األرضية خالل التطبيق أعلى من 5 درجات مئوية
 كحد أدنى
 سمك التطبيق يجب ان يكون 1 5 ملم على األقل
 من المهم التحقق من وضع المادة بكميات متساوية في جميع المناطق المطبق عليها،
 وضمان أفضل تطبيق من خالل قياس السماكة على فترات معينة
 يجب إعادة النظر في نقاط الضعف، وإتمام جميع الخطوات مثل التطبيقات الدقيقة
 والترميمات خالل 4 ساعات
 يجب مراعاة حماية األسطح المطبق عليها لمدة 24 ساعة على األقل )حمايتها من
 )المياه، الصقيع، األتربة، إلخ
 يعطي نتيجة مثالية بطبقة أخيرة من البولي يوريثين ذات أساس أليافي من طبقة
 واحدة، من أجل تغطية األماكن التي تكون عرضة بشكل مستمر لآلشعة فوق
 البنفسجية

المكون
)ب( 

المكون
)أ( 

هجين بوليوريا/ بولي يوريثين هجين بوليوريا/ بولي يوريثين أساسه

سائل، رمادي سائل، بني عسلي المظهر

500 ± 50 750± 100 اللزوجة
 )25 oC, mPas(

1,10± 0,02 1,00± 0,02 الكثافة
)درجة مئوية، جرام/ سنتيمتر مكعب 25( 

85±5 85±5 Shor A صالبة

≤ 450 ≤ 450 التمدد في االنفصال
 )23°C, %( )ASTM  D412(

≤ 23 ≤ 23  مقاومة التمزق
 N/mm2( )ASTM ،درجة مئوية 23(

D638
≤ 13 ≤ 13 مقاومة االنفصال

 )23°C, N/mm2(
10-8 10-8 زمن التلزج

)ثانية( 
2 2 سمك التطبيق

)ملم(
20-17 20-17 جفاف الملمس

)ثانية( 
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 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 صافيكس بوليوريا أتش بي يمكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباًرا من تاريخ اإلنتاج،
 في درجة حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في حالة بقائه في عبوة لم يتم فتحها

 وبعيًدا عن آشعة الشمس المباشرة وحمايته من خطر التجمد

 التغليف
 مجموعات بوزن 425 كيلو جرام، حسب نسبة المكونين األول )أ( )راتنج(

 )والمكون الثاني )ب( )المصلب

كيلو جرام/ متر مربع2 0 2 2 - 

 تحذيرات
 يجب بكل تأكيد عدم إضافة أي مواد أخرى على منتج صافيكس بوليوريا أتش بي

 العبوات التي يتم فتحها يجب استهالكها كاملة، وال يجب تركها دون أن تنتهي
 ال تقم بتخفيض المنتج باستخدام أي مواد تخفيف

 بعد التصلب يكون صافيكس بوليوريا أتش بي صحي تماًما

 احتياطات السالمة
 المكون )أ( من صافيكس بوليوريا أتش بي يحتوي على اإليزوسيانات

 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا
 عن النيران

 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة
 والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج
 أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان

 التطبيق
 يتم التطبيق عن طريق الرش وفقًا للقيم المذكورة في الجدول الموضح أدناه، باستخدام ماكينات التطبيق الخاصة بـ صافيكس بوليوريا أتش بي

 اختيار البطانة
 يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير دابليو بي إي بي

 ومن ثم تكون جاهزة للتطبيق
  

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية

المكون
)ب( 

المكون
)أ( 

100 100 نسبة الخلط
)حسب الحجم( 

80 - 70 80 - 70 C° ،حرارة العملية

200 - 150 200 - 150 ضغط العملية، بار

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

71

صافيكس بوليوريا أتش بي



صافيكس بور 2كيه 70
مادة عزل مياه تتصلب بالحرارة، ذات أساس بولي يوريثين، ثنائية المكون

 وصف المنتج
 صافيكس بور 2كيه 70 هو نظام بولي يوريثين يتكون من مواد إضافية 100%،

 ال يحتوي على مذيبات وملدنات، ثنائي المكون
 يتم التطبيق باستخدام تقنية رش حار في ضغط مرتفع مع استخدام آالت التطبيق

 المصممة للمكونات ذات المكونين
 صافيكس بور 2 كيه 70 هو منتج عازل للمياه مرن يتميز بمقاومة كيميائية

 ويمكانيكية عالية
 يلتصق بشكل جيد على األسطح الخرسانية والمعدنية

 يجف بسرعة، ومدة الخدمة والتجهيز قليلة
 ال يشكل فقاعات هواء على األرضيات ذات البطانة والمعدة بشكل جيد

 مجاالت االستخدام
،يستخدم في حمامات السباحة، وخزانات المياه

،وفي منشئات تنقية المياه
،وفي اإلنشاءات تحت األرضية

،وفي األسطح والشرفات والتراسات
،وفي تغطيات األرضيات الصناعية

 كما يستخدم في أماكن انتظار السيارات

 المزايا
 يتميز بالمقاومة الميكانيكية العالية

 ويمكن استخدامه على األسطح األفقية والرأسية
 يوفر حل سهل للتفاصيل الصعبة
 سريع التطبيق، وسريع التصلب

 يحقق تطبيق متجانس، ال يكون فراغات أو تكتالت
 له خصائص االلتصاق على العديد من األسطح مع استخدام البطانة الصحيحة

 يحقق تماسك %100 باألرضية
 خطر التضخم بفعل نفاذية البخار قليلة

 يتميز بإمكانية تغطية التصدعات
 يمكن استخدامه على األسطح المالمسة للمياه باستمرار

 المواصفات الفنية

المكون
)ب( 

لمكون
)أ( 

خليط بوليامين ايزوسيانات بريموليمر أساسه

سائل، أحمر سائل، شفاف المظهر
450 ± 100 4500 ± 500 اللزوجة

 )25 oC, mPas(
1,00± 0,05 1,20 ± 0,05 الكثافة

 )25 oC, جرام/ سنتيمتر مكعب(
90±5 Shor A صالبة
≤ 400 التمدد في االنفصال

 )23 oC, %( )ASTM D412(
≤ 13 مقاومة التمزق

 )23 oC, N/mm2( )ASTM D638
≤ 4,5 مقاومة االنفصال

 )23 oC, N/mm2(
30 عمر العبوة

)oC دقيقة، 23( 
2  سمك التطبيق

)ملم(
ساعة 4-5   الجفاف لمرحلة اللمس

)oC  ساعة، 23(
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن يكون السطح الذي سيتم عليه التطبيق جاف ونظيف
 يجب تنظيف بقايا الزيوت والشحوم والوقود والبارافين باستخدام المذيبات

 الكيميائية، وكذلك بقايا الخرسانة والقوالب بشكل ميكانيكي
 يجب أال يكون هناك تصدعات أو فجوات أو بتوءات على األسطح التي سيتم

 التطبيق عليها
 يجب إصالح هذه األسطح المتضررة أو غير السليمة، باستخدام المنتجات، ويجب

 تعديلها
 إذا لزم األمر، يجب استخدام ماكينات هرس األرضية أو الماكينات ذات األطراف

 األلماسية
 بعد هذه العمليات، يجب تنظيف السطح من األتربة والغبار، باستخدام آالت شفط

 صناعية
 يجب عمل بطانة للسطح الُمعد باستخدام بطانة مناسبة

 قد يكون من الالزم تطبيق طبقتين اثنين من البطانة على أسطح الخرسانة عالية
 االمتصاص

 ،N/mm2 يجب أن يكون متوسط تماسك األرضية السفلية بالسطح األعلى 1,5
 N/mm2 وأن تكون مقاومة الضغط 25

،خالل التطبيق
 كحد أدنى C°يجب مراعاة أن تكون حرارة األرضية خالل التطبيق أعلى من 5+

 سمك التطبيق يجب ان يكون 1 5 ملم على األقل
 من المهم التحقق من وضع المادة بكميات متساوية في جميع المناطق المطبق عليها،

 وضمان أفضل تطبيق من خالل قياس السماكة على فترات معينة
 يجب إعادة النظر في نقاط الضعف، وإتمام جميع الخطوات مثل التطبيقات الدقيقة

 والترميمات خالل 4 ساعات
 يجب مراعاة حماية األسطح المطبق عليها لمدة 24 ساعة على األقل )حمايتها من

 )المياه، الصقيع، األتربة، إلخ
 يعطي نتيجة مثالية بطبقة أخيرة من البولي يوريثين ذات أساس أليافي من طبقة

 واحدة، من أجل تغطية األماكن التي تكون عرضة بشكل مستمر لآلشعة فوق
 البنفسجية

 اختيار البطانة
 يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير دابليو بي إي بي

 ومن ثم تكون جاهزة للتطبيق
  

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية
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 التطبيق
 يتم التطبيق عن طريق الرش وفقًا للقيم المذكورة في الجدول الموضح أدناه، باستخدام ماكينات التطبيق الخاصة بـ صافيكس بور 2كيه 70

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 صافيكس بور 2كيه 70 يمكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباًرا من تاريخ اإلنتاج، في
 درجة حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في حالة بقائه في عبوة لم يتم فتحها وبعيًدا

 عن آشعة الشمس المباشرة وحمايته من خطر التجمد

 التغليف
 مجموعات بوزن 420 كيلو جرام، حسب نسبة المكونين )أ( )راتنج( والمكون )ب(

 ))المصلب

 االستهالك
كيلو جرام/ متر مربع 2 2 - 0 2

 تحذيرات
 يجب بكل تأكيد عدم إضافة أي مواد أخرى على منتج صافيكس بور 2كيه 70
 العبوات التي يتم فتحها يجب استهالكها كاملة، وال يجب تركها دون أن تنتهي

 ال تقم بتخفيض المنتج باستخدام أي مواد تخفيف
 بعد التصلب يكون صافيكس بور 2كيه 70 صحي تماًما

 احتياطات السالمة
 صافيكس بور 2كيه 70 يحتوي على مكون )ب( اإليزوسيانات

 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا
 عن النيران

 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان

المكون
)ب( 

لمكون
)أ( 

الخصائص
 )23oC, %55 R H (

70 100 نسبة الخلط
)حسب الحجم( 

70-80 70-80 oC ،حرارة العملية
150-200 150-200 ضغط العملية، بار
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صافيكس نيبتوين
مادة عزل مياه ذات غشاء سائب يتم تطبيقه بارًدا ذو أساس بوليوريا، ثنائية المكون

 وصف المنتج
 صافيكس نابتوني هو نظام بوليوريا يتم تطبيقه بارًدا وبسهولة، ثنائي المكون

 صافيكس نابتوني هو منتج عازل للمياه مرن يتميز بمقاومة كيميائية ويمكانيكية
 عالية

 يلتصق بشكل جيد على األسطح الخرسانية والمعدنية
 يجف بسرعة، ومدة الخدمة والتجهيز قليلة

 يتميز بإمكانية عمل جسور ربط بين التصدعات
 ال يشكل فقاعات هواء على األرضيات ذات البطانة والمعدة بشكل جيد

 مجاالت االستخدام
،يستخدم في األبنية الخرسانية، واألسطح والشرفات، والتراسات

،وفي خزانات المياه
    كما يستخدم في عزل المياه كحماية ثانوية

 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن يكون السطح الذي سيتم عليه التطبيق جاف ونظيف
 يجب تنظيف بقايا الزيوت والشحوم والوقود والبارافين باستخدام المذيبات

 الكيميائية، وكذلك بقايا الخرسانة والقوالب بشكل ميكانيكي
 يجب أال يكون هناك تصدعات أو فجوات أو بتوءات على األسطح التي سيتم

 التطبيق عليها

يجب إصالح هذه األسطح التالفة وغير السلمية
 من خالل استخدام المنتجات المناسبة، ويجب تعديلها

 إذا لزم األمر، يجب استخدام ماكينات هرس األرضية أو الماكينات ذات األطراف
 األلماسية

 بعد هذه العمليات، يجب تنظيف السطح من األتربة والغبار، باستخدام آالت شفط
 صناعية

 يجب عمل بطانة للسطح الُمعد باستخدام بطانة مناسبة
 قد يكون من الالزم تطبيق طبقتين اثنين من البطانة على أسطح الخرسانة عالية

 االمتصاص
 ،N/mm2 يجب أن يكون متوسط تماسك األرضية السفلية بالسطح األعلى 1,5

 N/mm2 وأن تكون مقاومة الضغط 25
 كحد أدنى  C°يجب مراعاة أن تكون حرارة األرضية خالل التطبيق أعلى من 5+

 سمك التطبيق يجب ان يكون 1 5 ملم على األقل
 من المهم التحقق من وضع المادة بكميات متساوية في جميع المناطق المطبق عليها،

 وضمان أفضل تطبيق من خالل قياس السماكة على فترات معينة
 يجب مراعاة حماية األسطح المطبق عليها لمدة 24 ساعة على األقل )حمايتها من

 )المياه، الصقيع، األتربة، إلخ
 يعطي نتيجة مثالية بطبقة أخيرة من البولي يوريثين ذات أساس أليافي من طبقة

 واحدة، من أجل تغطية األماكن التي تكون عرضة بشكل مستمر لآلشعة فوق
 البنفسجية
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 التغليف
 العنصر )أ(  يتكون من 10 كيلو جرام

 المكون )ب(  0 6 كيلو جرام

 االستهالك
كيلو جرام/ متر مربع 2 2 - 0 2

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 صافيكس نابتوني يمكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباًرا من تاريخ اإلنتاج، في درجة
 حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في حالة بقائه في عبوة لم يتم فتحها وبعيًدا عن

  آشعة الشمس المباشرة وحمايته من خطر التجمد

 تحذيرات
 يجب بكل تأكيد عدم إضافة أي مواد أخرى على منتج صافيكس نابتوني

 العبوات التي يتم فتحها يجب استهالكها كاملة، وال يجب تركها دون أن تنتهي
 ال تقم بتخفيض المنتج باستخدام أي مواد تخفيف

 احتياطات السالمة
 المكون )أ( من صافيكس نابتوني يحتوي على اإليزوسيانات

 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا
 عن النيران

 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

  المواصفات الفنية

المكون
)ب( 

المكون
)أ( 

خليط بوليامين ايزوسيانات بريموليمر أساسه

سائل، أحمر سائل، شفاف المظهر
450 ± 100 4500 ± 500 اللزوجة

 )25oC, mPas(
1,00± 0,05 1,20 ± 0,05  الكثافة

)25oC, جرام/ سنتيمتر مكعب(
90±5 Shor A صالبة
≤ 400 التمدد في االنفصال

 )23oC, %( )ASTM D412(
≤ 13

مقاومة التمزق
)23oC, N/mm2( )ASTM D638

≤ 4,5 مقاومة االنفصال
 )23oC, N/mm2(

30 عمر العبوة
)oC دقيقة، 23( 

2 سمك التطبيق
)ملم(

ساعة  4-5 الجفاف لمرحلة اللمس
)oC ساعة، 23( 

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

76

صافيكس نيبتوين



 التطبيق
 صافيكس نابتوني سهل التطبيق باستخدام الرولة أو سكين التوزيع

  اختيار البطانة
 يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير دابليو بي إي بي

 ومن ثم تكون جاهزة للتطبيق
  

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية
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صافيكس بي يو تي سي
دهان طبقة أخيرة من البولي يوريثين األليافاتي

 المزايا
 وصف المنتج

 هو دهان أرضيات مرن، مكون من عنصرين ذو أساس من الراتنج البولي يوريثين
 ذو مقاومة لألشعة فوق البنفسجية، مصمم لالستخدام في األماكن الخارجية

 يستخدم كطبقة أخيرة ذات مظهر المع، ومستوي، ألنظمة الدهان المصممة كطبقة
 تغطية رقيقة أو متعددة الطبقات

 عالي المقاومة للتآكل والمواد الكيميائية

 مجاالت االستخدام
،يستخدم كطالء طبقة أخيرة ألنظمة تغطية ألرضيات األماكن الخارجية

،وكطالء خطوط الطرق والعالمات في األماكن الخارجية
 كما يستخدم أيضاً طالء طبقة أخيرة ألنظمة العزل المستخدمة في أماكن اصطفاف

 السيارات المفتوحة، والشرفات، واألسطح، والبلكونات

 مقاوم لألشعة فوق البنفسجية مع تكوين أليافي
 سهل االستخدام

 مناسب للتطبيق باستخدام ماكينات تطبيق الدهان بالرش بدون هواء
 مقاومة عالية للبنزين والسوالر والعديد من المواد الكيميائية

 مقاومة عالية للتآكل
 ومرن

 يعطي سطًحا المعًا ومستويًا وقابل للتنظيف بسهولة، ويساعد في خلق بيئة صحية
 ونظيفة

  المواصفات الفنية

المكون
)ب( 

 المكون
)أ(

الخصائص
 )23oC, %55 R H (

المع  المظهر

بكل األلوان اللون

1,33 ± 0,05 )DIN EN ISO 2811-1(  الكثافة
)جم/ سم مكعب( 

)أ ب - حسب الوزن( 1 4 نسبة الخليط 

)ا+ب( %78 الطبقة من حيث الحجم 

دقيقة 90   تم القياس باستخدام 100 جرام
 )أ + ب(

 صالحية الخليط
)+10°C(

دقيقة  60 م القياس باستخدام 100 جرام
 )أ + ب( 

صالحية الخليط
 )+30°C(

ساعة 24  تم القياس باستخدام 100 جرام
 )أ + ب(

يوم  1 االفتتاح أمام المرور الخفيف

يوم  7 )+20°C( تصلب كامل

 ملجم  40
)دورة كاملة(

)CS 10/1000/1000( 
)ISO 5470-1( 

مقاومة الكشط والتآكل
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أنظمة العزل



 معلومات االستخدام
 معلومات السطح

 يجب أن يكون سطح التطبيق نظيف وسليم
 يجب مراعاة مدة تطبيق الطبقة فوق الطبقة أو كطبقة بطانة

 المقاومة
 يقاوم التأثير الميكانيكي بالحموالت المتوسطة والعالية بشكل ميكانيكي

 في درجة حرارة رطبة )في وقت واحد دون Cحرارياً، يمكنه المقاومة حتى 80°+
 في درجة حرارة جافة Cتأثير كيميائي وميكانيكي( و120°+

 الظروف البيئية
 يجب أن تكون نسبة الرطوبة %80 بحد أقصى، ويجب أن تكون حرارة التطبيق -

 CوC +35°°)المحيط والسطح( بين 5+
 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التنفيذ في األماكن المفتوحة بنحو 48 ساعة، -

 وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 48 ساعة
 حرارة األرضية يجب أن تكون أكثر من 3 درجات مئوية )سقوط الندى(  )أطلب -

 )من شركتنا جدول حرارة المحيط - رطوبة المحيطة - حرارة سقوط الندى
 

 تحضير الخليط
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( تماًما، ثم يُترك ليهدأ لمدة 10-5 دقائق
  يجب مراعاة استهالك الخليط المعد خالل مدة الصالحية لالستخدام

 التطبيق على السطح
 يتم تطبيق الخليط الجاهز للتطبيق، باستخدام الرش بدون هواء أو استخدام رول،
 بشكل ينتج طبقة السماكة الجافة المطلوبة أو بحسب االستهالك الموجود في نظام

 الطالء، مع الفحص باستخدام مشط قياس الصالبة
 مدة تطبيق طبقة جديدة فوق الطبقة السابقة، بعد 24 ساعة على األقل )في درجة

 و5 أيام على األكثر ،)Cحرارة 20°
 من المهم للغاية تطبيق الطبقة الثانية خالل مدة تطبيق الطبقة الجديدة الموضحة

 أعاله
 المقاومة الكيميائية والميكانيكية الكاملة تتحقق في 7 أيام

 تنظيف اآلالت
 باستخدام السيليلوز أو تنر البولي يوريثين

 معلومات العبوة
 مجموعة صافيكس بي يو تي سي وزن 20 كجم

 العنصر )أ(  يتكون من 16 كيلو جرام
 العنصر )ب(  يتكون من 4 كيلو جرام

 النظام النموذج
 نظام عزل/ تغطية لألرضيات بسماكة 2 2 ملم مناسب لالستخدام في أماكن

 اصطفاف السيارات المفتوحة ذات الكثافة المرورية العالية
 كامتصاص للسطح الخرساني

        

صافيكس بريمير بور 1كيه    80 - 100 جرام/ متر مربع

 كامتصاص لسطح الخرسانة الجديدة
صافيكس بريمير دبليو بي إي بي            80 - 100 جرام/ متر مربع

 بديل 1  كبطانة لسطح الخرسانة
صافيكس بريمير إي بي   250 - 350 جرام/ متر مربع

 بديل 2  كبطانة لسطح الخرسانة
صافيكس بريمير بور 2كيه   250 - 350 جرام/ متر مربع

 طبقة العزل
   صافيكس بوليوريا بي آر
جرام/ متر مربع 2200

)يتم التطبيق عن طريق الرش بمساعدة فرق ومعدات مصممة خصيًصا لذلك(

 كطبقة أخيرة
صافيكس بي يو تي سي الطبقة األولى           200-150 جرام/ متر مربع

الطبقة الثانية              200-150 جرام/ متر مربع

 االستهالك
 إجمالي االستهالك 200-150 جرام/ متر مربع

 معلومات التخزين
 يجب االحتفاظ بالمواد في مكان جاف وبارد

 يحفظ في العبوة األصلية طوال فترة الصالحية، لمدة سنة واحدة بالنسبة للمكون 
 ))أ( و6 أشهر بالنسبة للمكون )ب

 معلومات األمن والسالمة
 اتبع نموذج معلومات األمن المعدة بشكل مناسب لمعايير االتحاد األوروبي

)GBF( المتعلقة بالمنتج 

                                                
  

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان
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1

المضخات



صافيكس إنجيكشن بور 1كيه
 مادة عزل مياه وملء تصدعات، ذات أساس راتنج حقن بولي يوريثين، أحادي المكون، نافر للمياه

 وصف المنتج
 صافيكس إنجيكشن بور 1كيه هو رايتنج حقن نافر للمياه، أحادي المكون، قائم

 على البولي يوريثان المرن، مطور من أجل ملء/ تثبيت األجزاء المتقاطعة
 والتصدعات، ووقف المياه المترسبة من المسام أو التصدعات والشقوق الموجودة

 على األسطح الخرسانية
 يكون رغوة نصف مرنة، طاردة للمياه، من خالل التفاعل مع المياه

 يمكنه الدخول إلى أعماق التشققات بسرعة كبيرة، بسبب لزوجته المنخفضة، ويقوم
 بوقف التسربات بشكل فعال

 يتم تطبيقه باستخدام مضخة حقن أحادية المكون

 مجاالت االستخدام
،يستخدم األساسات

،واألبنية تحت األرضية، مثل الجراجات
،واألنفاق والممرات تحت األرض

،وأنظمة الصرف الصحي
،وخزانات وصهاريج المياه

،والستائر الخرسانية
،وقنوات المياه والسدود

،وتثبيت الصخور المتصدعة
 كما يستخدم في وقف المياه الواردة من المصادر السلبية

 المزايا
 مثالي في التعامل مع األسطح المبللة

 يطبق باستخدام مضخة أحادية المكون
 يكون رغوة من خالل التفاعل مع الماء

 عنصر التوسع فيه مرتفع
 اقتصادي

 يمكن تقليل مدة تكون الرغوة بإضافة المحفز )المسرع( محفز صافيكس إنجيكشن
 بور 1كيه كات

 المواصفات الفنية

صافيكس إنجيكشن بور 1كيه كات صافيكس إنجيكشن بور 1كيه آر

محفز راتنج بولي يوريثين تركيب المنتج

سائل أصفر أو برتقالي اللون عنبر، سائل المظهر

60 ±10 180±20 اللزوجة
 )25 oC, mPas(

0,94±0,05 1,05±0,05  الكثافة
)درجة مئوية، جرام/ سنتيمتر مكعب 25(

+110 +180  نقطة المعان
)°C(
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 في حالة الشقوق أو التصدعات، يجب إزالة الجزيئات المتحركة/ الحطام؛ ويجب
 تغطية شقوق التسرب التي يزيد عرضها عن 3 مم بالطريقة/ المادة المناسبة

 يتم ثقب ثقوب بزاوية °45، وفقاً لمحيط العبوة التي سيتم استخدامها
 في حالة إذا لم تكن الشقوق مستقيمة، يوصى بثقب الشقوق من طرفيها بشكل منتفخ

 يجب أن يكون عمق الثقب حتى نصف سماكة الخراسنة
 يجب أن يكون طول الثقب من الصدع، حتى نصف سماكة الخرسانة

 المسافة بين الثقوب من الممكن أن تكون على مسافات متتابعة بين 90-15 سم
 حسب الحالة الموجودة

 توضع العبوات في الثقوب ويجب أن تكون مقاومة للضغط أثناء الحقن
 في حالة إذا كان المكان جافاً، يتم ضخ المياه في الشقوق أو الغرز، قبل عملية الحقن

 هذه العملية ستساعد على إزالة الغبار والمواد الغريبة من الشقوق/ الفواصل
 الماء الموجود في الشقوق/ الفواصل سيساعد في دخول الراتنج في التفاعل

 الخلط
 يتم خلط جزء الراتنج في المنتج جيداً مع المحفز ذو الحجم المحدد

 قد تختلف نسبة المحفز من ٪2 إلى ٪10، حسب حالة الرطوبة والحرارة للركيزة
 يجب االنتباه بأهمية لعدم مالمسة الخليط للمياه والرطوبة، قبل التطبيق

 بخالف ذلك، فإن كفاءة الخليط للحقن تقل، ألنه سيبدأ في التفاعل
 يجب أن يكون الوعاء الذي يحتوي على الخليط مغلقاً، من أجل منع التفاعل المبكر

 يجب استخدام مضختان منفصلتان، إذا لزم ضخ المياه في الشقوق أو التصدعات

 ونسبة رطوبة C 50%القيم الموضحة أعاله خاصة بدرجة حرارة 23⁰
 يقلل مدد الحرارة المرتفعة

 يمدد الحرارة المنخفة

 التفاعل
 مدد التفاعل، موضحة في الجدول المرفق أدناه، باستخدام محفز بنسب مختلفة

 5+% مياه

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

التوسع نهاية التفاعل بداية التفاعل محفز التفاعل

14V
16V
22V

8′30″
6′30῀
4′00″

2′10″
1′10″
0′50″

2 %
5%

10 %

 في درجة حرارة 5
°C

14V
16V
22V

7′30῀
6′00″
4′00″

1′45῀
1′30″
1′00″

2 %
5%

10 %

 في درجة حرارة 10
مئوية

16V
20V
27V

5′00″
4′00″
1′00″

1′30″
1′00″
0′20″

2 %
5%

10 %

 في درجة حرارة
°C
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 الحقن
 خالل عمل الحقن، يجب البدء من العبوة األول

 يجب بدء عملية الضخ بأقل ضغط للمضخة، ثم زيادة الضغط تدريجياً إلى أن
 يخرج الرايتنج

 قد يكون هناك اختالفات في الضغط بين 200-14 بار، وفقًا ألبعاد التصدعات
 وسماكة الخرسانة والشروط العامة

 تسرب الراتنج من الخرسانة المسلحة إلى السطح هو مؤشر جيد على أن الراتنج
 يخترق الخرسانة

 يجب سد التسريبات الزائدة بالجسيمات/ الخرقات، واالنتظار حتي تمدد الراتنج
 عند توقف التسرب يمكن متابعة عملية الحقن مرة أخرى

 أثناء عملية الحقن، سوف يتدفق الماء أوالً عبر الشقوق، ثم الراتنجات الرغوية،
 ثم الراتنجات النقية

 يتم إيقاف عملية الحقن عندما يصل الراتنج إلى العبوة الثانية
 يتم وضع المحقن في العبوة الثانية، ثم يتم تكرار العملية مرة أخرى

 بعد حقن عدة عبوات، يتم إرجاع العبوة األولى ويتم حقن الراتنج مرة أخرى
 بعد حقن الراتنج، يمكن رش الماء من العبوات مرة أخرى

 هذه العملية تحقق دخول الراتنج المتبقي في التفاعل
 ال يجب إزالة العبوات دون أن يجف الراتنج

 يمكن أن تمأل الثقوب التي شكلتها العبوات مع مالط إصالح االسمنت
 بعد اكتمال عملية الحقن، يتم فحص تسرب الماء وإذا لم تكن هناك مشكلة، يجب

 إكمال العملية بمادة عازلة مناسبة لمنطقة السطح

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيف جميع األدوات المستخدمه في عملية التطبيق، عقب التطبيق

 مباشرة، باستخدام مذيب مناسب

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 من الممكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ اإلنتاج، في بيئة جافة، في

 درجة حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في الدالء األصلية دون أن تفتح
 يجب استخدام المواد الموجودة في الدالء المفتوحة فوًرا

 التغليف
كيلو جرام 2 + 20

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص
 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو
 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان
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صافيكس حقن بور 2كيه
مادة عزل مياه وملء تصدعات، ذات أساس راتنج حقن بولي يوريثين، ثنائي المكون، نافر للمياه

 وصف المنتج
 صافيكس إنجيكشن بور 2كيه، هو راتنج حقن بولي يوريثين ثنائي المكون، يدخل

 في تفاعل سريع بدرجة كبيرة عند الخلط بالمياه
 يظهر هيكل له خصائص ميكانيكية عالية من خالل عمل جسر صغير كنتيجة

 للتفاعل

 مجاالت االستخدام
أساسات األبنية

األنفاق
السدودقنوات المياه

 المزايا
 مثالي في التعامل مع األسطح المبللة
 يطبق باستخدام مضخة ثنائية المكون

 يكون رغوة متحكم فيها من خالل التفاعل مع الماء
 اقتصادي

 ال يحتوي على مذيبات
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 الخلط
 يتم تقديم المنتج جاهًزا لالستخدام بنسبة 1 1 من المكوان )أ( )بوليول( والمكون
 )ب( )اإليزوسيانات(، ويتم التطبيق باستخدام مضخة الحقن المصممة للمنتجات

 ذات المكونين دون خلطهما ببعض
 خالل التطبيق، يجب التأكد من خلط المكونات بشكل متجانس في خالط ثابت

 لمضخة الحقن
 يجب االنتباه بأهمية لعدم مالمسة لمكونات للمياه والرطوبة، قبل التطبيق

 المكوان )ب( حساس في مقاومة الرطوبة
لذلك، ال يجب مالمسة المياه

 بأي شكل من األشكال

 الرطوبة المرتفعة تسبب تكون طبقة رقيقة على السطح
 في مثل هذه الحالة، يجب عدم خلط المنتج دون إزالة الطبقة السطحية ويجب عدم

 غمر خرطوم الشفط في المضخة في الحاوية
 هذه اإلجراءات يتم تنفيذها بعد إبعاد الطبقة الموجودة على السطح

 يجب أن يكون األوعية التي تحتوي على المواد مغلقة، من أجل منع التفاعل المبكر
 

 تحضير السطح
 يجب تنظيف األسطح التي سيتم التطبيق عليها من القطر الحرة والبقايا

 يجب غلق التصدعات التي يزيد عرضها عن 3 ملم، باستخدام مادة مناسبة
ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء
 االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق

 كان
 يتم ثقب ثقوب بزاوية °45، وفقاً لمحيط العبوة التي سيتم استخدامها

،في حال لم يكن الشق خًطا مستقيًما
 يوصى بحفر الثقوب على جانبي الشق

 يجب أن يكون عمق الثقب حتى نصف سماكة الخراسنة
 يجب أن يكون طول الثقب من الصدع، حتى نصف سماكة الخرسانة

 المسافة بين الثقوب من الممكن أن تكون على مسافات متتابعة بين 90-15 سم

 حسب الحالة الموجودة
 بعد وضع العبوات في الثقوب، يجب أن تكون مقاومة للضغط أثناء الحقن

 في المنطقة الجافة، يتم ضخ المياه قبل الحقن
 هذه العملية ستساعد على إزالة الغبار والمواد الغريبة من الشقوق/ الفواصل
 الماء الموجود في الشقوق/ الفواصل سيساعد في دخول الراتنج في التفاعل

 المواصفات الفنية

 المكون
)ب(

المكون
)أ( 

بني بدون لون اللون

1,23 1,03  الكثافة
)25 °C، جرام/ سنتيمتر مكعب(

250 ± 50 250 ± 50 اللزوجة
 )25 °C(، mPas

1 1 1 1 نسبة االتحاد
)حسب الحجم( 
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 الحقن
 يجب البدء في الحقن من العبوة األول

 يجب أن يبدأ الحقن بأقل ضغط لمضخة الحقن؛ يجب زيادة الضغط ببطء حتى يبدأ
  الراتنج باالرتفاع

 قد يكون هناك اختالفات في الضغط بين 200-14 بار، وفقًا ألبعاد التصدعات
 وسماكة الخرسانة والشروط العامة

 تسرب الراتنج من الخرسانة المسلحة إلى السطح هو مؤشر جيد على أن الراتنج
 يخترق الخرسانة

 يجب سد التسريبات الزائدة بالجسيمات/ الخرقات، واالنتظار حتي تمدد الراتنج
 عند توقف التسرب يمكن متابعة عملية الحقن مرة أخرى

 أثناء عملية الحقن، سوف يتدفق الماء أوالً عبر الشقوق، ثم الراتنجات الرغوية، ثم
 الراتنجات النقية

 يتم إيقاف عملية الحقن عندما يصل الراتنج إلى العبوة الثانية
 يتم وضع المحقن في العبوة الثانية، ثم يتم تكرار العملية مرة أخرى

 بعد حقن عدة عبوات، يتم إرجاع العبوة األولى ويتم حقن الراتنج مرة أخرى
 بعد حقن الراتنج، يمكنكم رش الماء من العبوات مرة أخرى

 هذه العملية تحقق تفاعل الراتنج المتبقي
 ال يجب إزالة العبوات دون أن يجف الراتنج

 يمكن أن تمأل الثقوب التي شكلتها العبوات مع مالط إصالح االسمنت
 بعد اكتمال عملية الحقن، يتم فحص تسرب الماء وإذا لم تكن هناك مشكلة، يجب

 إكمال العملية بمادة عازلة مناسبة لمنطقة السطح

 التنظيف بعد التطبيق
 المنتج الذي يجف على المعدات قد يؤدي إلى انسداد أجزاء الماكينة

 يجب يجب تنظيف جميع المعدات جيًدا باستخدام المواد المناسبة، بعد التطبيق
 مباشرة

 يمكن شطف معدات الخلط بالمكون )أ( عند التوقف لفترة قصير
 يجب استخدام مذيب مناسب من أجل التنظيف في حالة التوقف لفترة طويلة أو بعد

 انتهاء العمل

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزين المنتج في مكان جاف في درجة حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في

 العبوات األطلية غير المفتوحة
 يحفظ على رف التخزين، في الظروف لموصى بها، لمدة 9 أشهر اعتباًرا من

 تاريخ االنتاج

العبوة
 مجموعات بوزن 44 كيلو جرام، حسب نسبة المكونين األول )أ( )راتنج( والمكون

 )الثاني )ب( )المصلب

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
 )MSDS( يرجى التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية
 يحفظ بعيًدا عن متناول األطفال

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان
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1

مجموعة اإلصالح



صافيكس إي بي ريبير بوند
مالط التصاق ورسو وترميم متغير االنسيابية ذو أساس إيبوكسي، ثنائي المكون

 وصف المنتج
 صافيكس إي بي ريبير بوند هو مالط حشو وتركيب مراسي والصق عالي
 المقاومة، ثنائي المكون، بدون مذيبات، متغير االنسيابية، في قوام معجوني

 مجاالت االستخدام
،يستخدم في تثبيت عبوات الحقن

،وفي زراعة الخوازيق في الخراسنة والجدران الخرسانية
،وفي مراسي الربط

،وفي لصق المواد ذات البنية المختلفة
،وفي لصق وتركيب القطع الفوالذية والمعدنية باألجزاء الخرسانية

،وفي ترميمات الخرسانة
،وفي عمل مراسي الوحدات، والبراغي، وفي تثبيت أسوار الجسور والقناطر

 كما يستخدم في لصق أشرطة التمدد والشطب

 المزايا
 مقاومة ميكانيكية عالية

 مقاومة عالية للتآكل
 قوام معجوني، وسهل التطبيق

 يحقق مقاومة مبكرة
يتصلب دون انكماش

 مناسب للتطبيقات العلوية
 يلتصق بشكل مثالي على الخرسانة والفوالذ

 مقاوم للمواد الكيميائية
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب تنظيف الزيت والشمع والشحوم والمواد والغبار الطاردة للماء واألجزاء
 السائبة التي يمكن إزالتها بسهولة والغبار، بواسطة ماكينة طحن

 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها 28 يوماً على األقل
 يجب عمل طبقة للسطح قبل التطبيق

 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من
 المعايير الموضحة أدناه

R28 = 15 Mpa  الصالبة
Cالحرارة  10-30°
رطوبة السطح  > %4

 تحضير الخليط
 يباع المنتج في عبوات منفصلة حسب نسب الخليط لكل من المكون )أ( والمكون

 ))ب
 يتم تفريغ المكون )ب( داخل المكون )أ(، ويتم الخلط

 يجب إجراء عملية الخلط باستخدام خالط بسرعة 300 لفة/ دقيقة
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( تماًما
 يجب مراعاة استهالك الخليط المعد خالل مدة الصالحية لالستخدام

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

 قد تظهر اختالفات وتباين في اللون بتأثير أشعة الشمس المباشرة؛ ولكن هذه الحالة ال تؤثر على أداء وفاعلية التغطية*
 

 المواصفات الفنية

المكون
)ب( 

المكون
)أ( 

لخصائص
 )23oC, %55 R H (

أسود           رمادي فاتح المظهر

1,45 ± 0,05 1,60 ± 0,05  الكثافة
)جرام/ سنتيمتر مكعب(

33 )w/w( نسبة الخليط 100

< 75 ASTM D2240 / DIN 
53505 / ISO R868

 الصالبة
)Shore D، 7 أيام(

          60 - 70 EN 196-1  مقاومة الضغط
)N/mm2(

12  إجهاد التماسك
)N/mm2(

30 - 40 EN 196-1  مقاومة اإلمالة
)N/mm2(

  < 2 ASTM D4541  االلتصاق بالخرسانة
)N/mm2(

30  عمر الوعاء في حرارة 25 درجة
 مئوية

)دقيقة(

درجة مئوية/ 10 ساعات 30
درجة مئوية/ 24 ساعة 15
درجة مئوية/ 12 ساعة 20

مقاومة ميكانيكية

30°C/ 6 أيام
20°C/ 7 أيام

درجة مئوية/ 9 أيام 15

مقاومة للمواد الميكانيكية
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 التطبيق
 يجب أن تكون األسطح ذات مقاومة كافية

 على األقل  N/mm² يجب أن تكون الخرسان  ذات مقاومة للسحب 1,5-2
 كحد أدنى  N/mm² ومقاومة للضغط 25

 يجب أن يكون السطح نظيف ومنتظم وجاف
 يجب أال تتجاوز الرطوبة على سطح التطبيق 5%

 إذا كانت النسبة أعلى من هذه القيمة؛ يجب استخدام بطانة إيبوكسي للسطح الرطب
 SA 2/5 عند تطبيقه على األسطح الفوالذية ، يجب عمل كشط الرمل بترتيب

 يجب تجنب األماكن ذات الحرارة أقل من 10 درجات مئوية وأعلى من 30 درجة
 مئوية

 يجب أن تكون حرارة األرضية خالل التطبيق أعلى من نقطة التكثيف )الندى( بـ3
 درجات مئوية على األقل
 يجب مراعاة نسب الخلط

 يجب االنتظار لمدة ساعتين على األقل بين الطبقات المنفذة )في درجة حرارة 20
 )درجة مئوية

 التغليف
 مجموعة صافيكس إي بي ريبير بوند 5 كيلو جرامات

المكون أ  عبوة دلو معدني 3,75 كيلو جرام
المكون )ب(  عبوة دلو معدني 1,25 كيلو جرام

 االستهالك
 كيلو جرام/ متر مربع لسماكة 1 ملم 60 1

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزينه في بيئة باردة وجافة بشكل محمي من الصقيع في عبوته األصلية

 بشكل محكم؛ كما يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبة بين + 5 و +
 30 درجة مئوية  مدة الصالحية 12 شهراً من تاريخ اإلنتاج وذلك في ظل ظروف

 التخزين المناسبة

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 في حال االبتالع يجب استشارة الطبيب فوًرا
 للحصول على مزيد من المعلومات، اطلب من البائع صحيفة بيانات السالمة

)MSDS( 
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان
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صافيكس ريبير 25
مالط إصالح أسطح أحادية رقيقة ذات أساس أسمنتي

 وصف المنتج
 صافيكس ريبير 25 هو مالط إصالح للسطح ذو أساس أسمنتي، معدل مع

 البوليمير، له أداء عالي، مضاف له مواد ليفية، ذو انسيابية متغيرة، عالي المقاومة
 للكبريتات، مقاوم أيًضا للتغيرات المفاجئة في الحرارة، ويحقق سطح نهائي مستوي

 لألسطح الخرسانية ذات الحبوب الرفيعة
 R2 صنف /EN 1504-3 مناسب لمعيار

 مجاالت االستخدام
،في ترميمات التعديالت

،وفي إصالحات أسطح عناصر الهيكل الخرسانية
،وفي ملء ثقوب القضبان
،وفي تكون دوران الزوايا

،وفي إعداد األرضيات قبل عزل المياه
،وفي صيانة وإصالح الهياكل البحرية

،وفي تركيبات عناصر هيكل الخرسانة المعدة مسبقًا

 كما يستخدم الدهانات الخاصة ذات األحمال الخفيفة والمتوسطة في األحمال
 األرضية وإصالحات األسطح في المستقبل

 المزايا
 سهل وسريع التحضير

 له خاصية التصاق عالية
 يمكن استخدامه في اإلصالحات الهيكلية

 ال ينكمش
 يوفر مقاومة عالية لدورة تجميد الذوبان

 ال يبلد على األسطح العمودية
 ال يسبب انكماش أو شقوق

 يعطي األداء المطلوب في طابق واحد
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 سم في 23+ درجة مئوية تحت ظروف نسبة رطوبة x4x16 50٪تم الحصول على القيم النموذجية نتيجة للتجارب التي أجريت في منشور مالط 4
 تظهر اختالفات في درجات الحرارة مع مرور الوقت

 المواصفات الفنية

المكون
)أ( 

الخصائص
 )23oC, %55 R H (

بوليمير معدل، وأسمنت خاص يحتوي على حشوات معدنية تركيب المادة

رمادي اللون

ملم على األقل 1
الحد األقصى 4 ملم

سمك التطبيق

+ 5°C / + 30°C درجة حرارة األرضية ليتم االستخدام 

-20°C / +400°C حرارة الخدمة 

ساعة 48 مدة المالمسة مع الماء 

دقيقة 30 مدة االستخدام 

مدة التعامل معه ساعة على األقل 24

يوم 28 مدة التصلب الكامل

N/mm2اليوم 28 ≤ 15   مقاومة الضغط
) TS EN 196 (

≤ 3 N/mm2  مقاومة اإلمالة
) TS EN 196 ( بعد 28 يوم

≤ 0,8 N/mm2  مقاومة االلتصاق
) TS EN 1542 ( بعد 28 يوم

≤ 0,8 N/mm2 انكماش - توسع محدود

≥0,5kg m  h-0,5 ماص للمياه الشعرية

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

92

صافيكس ريبير 25



 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب تنظيف الزيت والشمع والشحوم والمواد والغبار الطاردة للماء واألجزاء
 السائبة التي يمكن إزالتها بسهولة والغبار، بواسطة ماكينة طحن

 يجب قطع حواف السطح الناتجة عن الكسر بشكل عمودي قدر اإلمكان
 في حالة وجود صدأ أو ما شابه، يجب تنظيفه أو إذا لزم األمر، يجب إضافة تعزيز

 جديد
 إذا كان هناك تسرب للمياه على السطح، فيجب تصريفه أو تنظيفه أو سّده بمقبس

 ماء مناسب
 يجب أن يكون سطح التطبيق مشبع بالماء، لكن يجب عدم إطالق كمية كبيرة من

 الماء بحرية

 تحضير الخليط
 بمساعدة المقياس، يتم سكب 4 - 5 لتر من المياه النظيفة في دلو نظيف ويتم صب

 صافيكس بريمير 25 ببطء وتخلط مع خالط بسرعة 400 دورة في الدقيقة حتى ال
 يتبقى أي كتلة

 تترك المونة لمدة 10-5 دقائق حتى تنضج
 بعد الخلط مرة أخرى لمدة 30 ثانية قبل بدء التطبيق، تكون المواد جاهزة

 لالستخدام

 التطبيق
 يجب تطبيق المونة الجاهزة بسماكة 10 مم على األقل و40 مم بحد أقصى،

 باستخدام معدات مناسبة
 يجب تطبيق التطبيقات ذات السماكة في صورة 3-2 طبقة

 بين كل طبقة واألخرى، يجب االنتظار حتى يحدث جفاف تمام
 يجب أن يتم استخدام المنتج المحضر خالل 3-2 ساعات، ويجب التخلص من

 المونة المنتهية الصالحية
 من أجل ضمان ملء جميع المساحات في القالب في المناطق التي يعمل فيها القالب؛

 يجب أن يتم وضعه باستخدام سلك فوالذي مع خطاف ويجب عدم استخدام الهزاز
 يجب عدم فصل القوالب قبل 18 - 24 ساعة

 يجب حماية األسطح الواسعة المفتوحة للهواء، خاصة المناطق الساخنة أو الجافة أو
 العاصفة، من التبخر السريع باستخدام كيس مبلل أو قماش أو ماء أو مواد معالجة

 خاصة لمدة 24 - 48 ساعة

 األمور الالزم االنتباه إليها
 CوC +35°°يجب أن تكون الحرارة أثناء التطبيق بين 5+

 ال يجب التطبيق على األسطح التي بها خطر التجمد
 حتى يتم تصلب المنتج، يجب حمايته من المطر والماء والصقيع والعوامل الخارجية

 الضارة
 قد تختلف هذه الفترة وفقاً لدرجة الحرارة والرطوبة

 ال ينبغي أن تستخدم الهزاز في وضع المواد
 ال يجب استخدامه في حالة مالمسة السوائل التي تكون قيمة حمضيتها منخفضة )5

5( 

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيف اآلالت واألدوات المستخدمة بالمياه قبل جفافها

 بالنسبة لألدوات الجافة، يمكن عمل تنظيف باألساليب الميكانيكية

 االستهالك
 كيلو جرام/ متر مربع لسماكة 1 ملم 50 1

 التغليف
أجولة كرافت صافي الوزن  25 كيلو جرام

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزينه في بيئة باردة وجافة بشكل محمي من الصقيع في عبوته األصلية

 بشكل محكم؛ كما يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبة بين + 5 و +
 30 درجة مئوية  مدة الصالحية 12 شهراً من تاريخ اإلنتاج وذلك في ظل ظروف

 التخزين المناسبة

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 في حال االبتالع يجب استشارة الطبيب فوًرا
 للحصول على مزيد من المعلومات، اطلب من البائع صحيفة بيانات السالمة

)MSDS( 
يحفظ بعيًدا عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان
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صافيكس ريبير 50
مالط إصالح أسطح أحادية سميكة ذات أساس أسمنتي

 وصف المنتج
 صافيكس ريبير 50 هو عبارة عن األسمنت معّدل البوليمرات، عالي األداء،

 وعالي القوة، ومقاوم للتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، والمالط السميك ذو
 حبيبات سميكة

EN 1504-3/R4

 مجاالت االستخدام
،في ترميمات التعديالت

،وفي إصالحات أسطح عناصر الهيكل الخرسانية
،وفي ملء ثقوب القضبان
،وفي تكون دوران الزوايا

،وفي إعداد األرضيات قبل عزل المياه
،وفي صيانة وإصالح الهياكل البحرية

،وفي تركيبات عناصر هيكل الخرسانة المعدة مسبقًا
 كما يستخدم الدهانات الخاصة ذات األحمال الخفيفة والمتوسطة في األحمال

 األرضية وإصالحات األسطح في المستقبل

 المزايا
 سهل وسريع التحضير

 له خاصية التصاق عالية
 يمكن استخدامه في اإلصالحات الهيكلية

 ال ينكمش
 يوفر مقاومة عالية لدورة تجميد الذوبان

 ال يبلد على األسطح العمودية
 ال يسبب انكماش أو شقوق

 يعطي األداء المطلوب في طابق واحد
 عالي المقاومة للكلور والكبريتات
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تم الحصول على القيم النموذجية نتيجة للتجارب التي أجريت في منشور مالط
 4x4x16 50٪ سم في 23+ درجة مئوية تحت ظروف نسبة رطوبة 

المكون
)أ( 

خصائصه
 )23 oC -55% رطوبة نسبية(

بوليمير معدل، وأسمنت خاص يحتوي على حشوات معدنية تركيب المادة

رمادي اللون

1650 ± 200 kg/m3
) TS EN 1015-6( كتلة حجم وحدة ذات فراغ مونة طازج

كجم/ متر مربع / ساعة 0,5 ≤ ) TS EN 13057 ( امتصاص الماء الشعري

ملم على األقل 10
الحد األقصى 40 ملم

سمك التطبيق

+ 5°C / + 30°C درجة حرارة األرضية ليتم االستخدام

-20°C / +400°C حرارة الخدمة

ساعة 48 مدة المالمسة مع الماء

دقيقة 30 مدة االستخدام

ساعة على األقل 24 مدة التعامل معه

يوم  28 مدة التصلب الكامل

 ≤ 45 N/mm2 TS EN 196 ( ) 28 ( مقاومة الضغط

≤ 7 N/mm2 بعد 28 يوم ) TS EN 196 ( مقاومة اإلمالة

≤ 2 N/mm2 بعد 28 يوم ) TS EN 1542 ( مقاومة االلتصاق

≤ 20 000 N/mm2 نموذج مرن

 المواصفات الفنية
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب تنظيف الزيت والشمع والشحوم والمواد والغبار الطاردة للماء واألجزاء
 السائبة التي يمكن إزالتها بسهولة والغبار، بواسطة ماكينة طحن

 يجب قطع حواف السطح الناتجة عن الكسر بشكل عمودي قدر اإلمكان
 في حالة وجود صدأ أو ما شابه، يجب تنظيفه أو إذا لزم األمر، يجب إضافة تعزيز

 جديد
 إذا كان هناك تسرب للمياه على السطح، فيجب تصريفه أو تنظيفه أو سّده بمقبس

 ماء مناسب
 يجب أن يكون سطح التطبيق مشبع بالماء، لكن يجب عدم إطالق كمية كبيرة من

 الماء بحرية
 تحضير الخليط

 بمساعدة المقياس، يتم سكب 4 - 5 لتر من المياه النظيفة في دلو نظيف ويتم صب
 صافيكس ريبير 50 ببطء وتخلط بواسطة خالط بسرعة 400 دورة في الدقيقة

 حتى ال يتبقى أي كتلة
 تترك المونة لمدة 5 - 10 دقائق حتى تنضج

 بعد الخلط مرة أخرى لمدة 30 ثانية قبل بدء التطبيق، تكون المواد جاهزة
 لالستخدام

 التطبيق
 يجب تطبيق المونة الجاهزة بسماكة 10 مم على األقل و40 مم بحد أقصى،

 باستخدام معدات مناسبة
 يجب تطبيق التطبيقات ذات السماكة في صورة 3-2 طبقة

 بين كل طبقة واألخرى، يجب االنتظار حتى يحدث جفاف تمام
 يجب أن يتم استخدام المنتج المحضر خالل 3-2 ساعات، ويجب التخلص من

 المونة المنتهية الصالحية
 من أجل ضمان ملء جميع المساحات في القالب في المناطق التي يعمل فيها القالب؛

 يجب أن يتم وضعه باستخدام سلك فوالذي مع خطاف ويجب عدم استخدام الهزاز
 ال يجب فصل القوالب قبل 18 - 24 ساعة

 يجب حماية األسطح الواسعة المفتوحة للهواء، خاصة المناطق الساخنة أو الجافة أو
 العاصفة، من التبخر السريع باستخدام كيس مبلل أو قماش أو ماء أو مواد معالجة

 خاصة لمدة 24 - 48 ساعة

 األمور الالزم االنتباه إليها
 CوC +35°°يجب أن تكون الحرارة أثناء التطبيق بين 5+

 ال يجب التطبيق على األسطح التي بها خطر التجمد
 حتى يتم تصلب المنتج، يجب حمايته من المطر والماء والصقيع والعوامل الخارجية

 الضارة
 قد تختلف هذه الفترة وفقاً لدرجة الحرارة والرطوبة

 ال ينبغي أن تستخدم الهزاز في وضع المواد
 ال يجب استخدامه في حالة مالمسة السوائل التي تكون قيمة حمضيتها منخفضة )5

5( 

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيف اآلالت واألدوات المستخدمة بالمياه قبل جفافها

 بالنسبة لألدوات الجافة، يمكن عمل تنظيف باألساليب الميكانيكية

 االستهالك
كيلو جرام/ ديسيمتر مكعب 70 1

 التغليف
  الوزن الصافي في األكياس الورقية  25 كيلو جرام التخزين والعمر على الرف
 يمكن تخزينه لمدة 12 شهًرا اعتباًرا من تاريخ اإلنتاج في حالة التخزين بالشكل

 الصحيح في درجات حرارة بين +5 و+30 درجة مئوية في بيئة جافة، في العبوة
 األصلية التي لم تفتح ولم تتعرض للتلف

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 في حال االبتالع يجب استشارة الطبيب فوًرا
 للحصول على مزيد من المعلومات، اطلب من البائع صحيفة بيانات السالمة

)MSDS( 
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان
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صافيكس بي يو سييل بي تي 2 كيه 10
 مادة حشو فراعات معدلة بالبيتومين )القار(، ذات أساس بولي يوريثين، ثنائية المكون

 وصف المنتج
 صافيكس بي يو سيل بي تي 2كيه 10 هو مادة حشو فراغات ذات أسا بوتيمين

 بولي يوريثين، ثنائية المكون
 يتم التصلب بتفاعل كيميائي وبفعل الرطوبة الموجودة في الهواء

 يلتصق بشكل مثالي على األسطح المختلفة، ويشكل هيكل مقاوم ومطاطي بصورة
 كبيرة

 يظهر خصائص ميكانيكية وكيميائية مثالية؛ يحقق مقاومة للتآكل، وعزل، والتوتر
 العالي

 مقاوم لحركة المرور الكثيفة وحركات السطح
 ال يتأثر بمياه البحر، ووقود النفاثات، والمواد الهيدروليكية، والزيوت

 وصف المنتج
 صافيكس بي يو سيل بي تي 2كيه 10 هو مادة حشو فراغات ذات أسا بوتيمين

 بولي يوريثين، ثنائية المكون
 يتم التصلب بتفاعل كيميائي وبفعل الرطوبة الموجودة في الهواء

 يلتصق بشكل مثالي على األسطح المختلفة، ويشكل هيكل مقاوم ومطاطي بصورة
 كبيرة

 يظهر خصائص ميكانيكية وكيميائية مثالية؛ يحقق مقاومة للتآكل، وعزل، والتوتر
 العالي

 مقاوم لحركة المرور الكثيفة وحركات السطح
 ال يتأثر بمياه البحر، ووقود النفاثات، والمواد الهيدروليكية، والزيوت

 المزايا
 يلتصق بشكل جيد على كافة األسطح تقريبًا، وفي ظروف مناخية مختلفة وفي

 حرارة مناسبة واسعة، يتمتع بإمكانية ممتاز لتشكيل األدوات وتصميم على حماية
 هيكلها

 مقاومة مثالية للمواد الكيميائية
،مناسب لخزانات المياه التي تتعامل مع المواد الكيميائية

 يحقق توافق %50 مع حركة الفرغات
 مقاوم للفطيرات والكائنات الحية الدقيقة

 oمقاوم للبرودة؛ يحافظ على مرونته حتى درجة حرارة 40-
،من الممكن الدهان فوقه

 مقاوم للمحلالت الكيميائية المتنوعة ووقود النفاثات والزيوت
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن يكون السطح الذي سيتم عليه التطبيق جاف ونظيف
 يجب أن تكون حرارة التطبيق بين 5 - 30 درجة مئوية

 يجب عدم التطبيق على األرضيات التي تحتوي على مياه بشكل دائم أو مشبعة
 بالمياه أو مبللة

 يجب أال يتجاوز اتساع الفراغات لحركة االنكماش واالتساع على سطح التطبيق
 نسبة 25%

 إذا لزم األمر، من الممكن لصق األشرطة الالصقة القابلة للفك بسهولة، بين طرفي
 الفراغ، خالل التطبيق والتنفيذ، بغرض الحصول على شكل خط نظيف ومستقيم

  )بعد التطبيق مباشرة، يجب فك هذه األشرطة قبل أن يتصلب المنتج )بعد 30 دقيقة

 تحضير الخليط
 يباع المنتج في عبوات منفصلة حسب نسب الخليط لكل من المكون )أ( والمكون

 ))ب
 يتم تفريغ المكون )ب( داخل المكون )أ(، ويتم الخلط

 يجب إجراء عملية الخلط باستخدام خالط بسرعة 300 لفة/ دقيقة
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( تماًما
 يجب مراعاة استهالك الخليط المعد خالل مدة الصالحية لالستخدام

 تطبيق الفراغات
 قم بتركيب فتيل حشو الفراغات في العمق الالزم بعد تحضير الفراغ والسطح

 المناسب، وقم بتنفيذ البطانة
 يجب مراعاة عدم ثقب التغطية الخارجية بشكل خاص، خالل تطبيق فتيل البولي

 يوريثين
 بخالف ذلك، فإن ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى خروج فقاعات

 من المهم استخدام الفتيل الذي يعمل كداعم سليم وثابت، من حيث التطبيق المستقيم
 لبصمغ، وأن تكون نسبة العرض بالنسبة للعمق صحيحة

 العرض الموصى به بين 5 - 10 سنتيمتر
 يجب أن تكون نسبة عرض/ عمق الفراغات نحو2 1 تقريبًا

 يتم تفريغ الخليط الجاهز لالستخدام بين التوسعات او الفرغات، ويتم التوزيع
 باستخدام المجرفة

 خالل التطبيق
 يجب أن تكون نسبة الرطوبة %80 بحد أقصى، ويجب أن تكون حرارة التطبيق

 CوC +30°)المحيط والسطح( بين 10°+
 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التنفيذ في األماكن المفتوحة بنحو 24 ساعة،

 وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 24 ساعة
  حرارة األرضية يجب أن تكون أكثر من 3 درجات مئوية )سقوط الندى - التكثيف(
 ))اطلب من شركتنا جدول حرارة المحيط - رطوبة المحيطة - حرارة سقوط الندى

 يجب أن يتم حملية األسطح التي سيتم التطبيق عليها لمدة 24 ساعة على األقل
 المادة تصل إلى القيم الميكانيكية الموضحة كتيب البيانات الفنية في 7 أيام تقريبًا

 المواصفات الفنية

الوصف الطريقة الخصائص
)23°C, %55 R H (

أسود المظهر

جرام/ سنتيمتر مكعب 40 1 الكثافة 

12 - سرعة التصلب
)ساعة( 

بين 40- و80 -  حرارة الخدمة
)°C(

20 ± 5 ASTM D2240 / DIN 53505 
/ ISO R868

 الصالبة
)Shore A(

≤ 400 DIN 53504 التمدد في االنفصال %

   ≤ 1,2  مقاومة السحب
)N/mm2(

< 2 ASTM D4541  االلتصاق بالخرسانة
)N/mm2(
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 اختيار البطانة
 يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير دابليو بي إي

 بي ومن ثم تكون جاهزة للتطبيق
  

 طول الفرغات الحرارية التي من الممكن تنفيذها باستخدام صافيكس بي يو سيل بي تي 2كيه
 )جرام 1000( 10

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

عرض الفراغ عمق الفراغ

ملم  25 ملم  20 ملم  15 ملم  10

طن متري 3,3 طن متري 4,4 طن متري 6,6 ملم  10

طن متري 2,1 ملم  12,5

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

99

صافيكس بي يو سيل بي تي 2كيه 10



 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 من الممكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ اإلنتاج، في بيئة جافة، في درجة حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في الدالء األصلية دون أن تفتح

 يجب استخدام المواد الموجودة في الدالء المفتوحة فوًرا

 التغليف
 مجموعة صافيكس بي يو سيل بي تي 2كيه بوزن 12 كيلو جرام

المكون )أ(  عبوة دلو معدني 10 كيلو جرام
المكون )ب(  عبوة دلو معدني 2 كيلو جرام

 احتياطات السالمة
 صافيكس بي يو سيل بي تي 2كيه 10يحتوي على اإليزوسيانات

 يحتوي على مذيبات متطايرة وسريعة االشتعال
 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا عن النيران

 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية

 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

ً  التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقا
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان
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صافيكس بي يو سييل 25 إف
مادة حشو فراغات أحادية المكون من أساس بولي يوريثين

 وصف المنتج
 صافيكس بي يو سيل 25 إف هو مادة حشو فراغات، أحادي المكون، ذات أساس

 بولي يوريثين
 يتصلب بالرطوبة الموجودة في الهواء

 يلتصق بشكل مثالي على األسطح المختلفة، ويشكل هيكل مقاوم ومطاطي بصورة
 كبيرة

 يظهر خصائص ميكانيكية وكيميائية مثالية؛ يحقق مقاومة للتآكل، وعزل، والتوتر
 العالي

 يحتوي على مواد إضافية غير عضوية، وراتنج بولي يوريثين المرن النقي والنافر
 من المياه في كامل المنتج

 سهل التطبيق نظًرا لتكونه أحادي المكون فقط

 مجاالت االستخدام
،يستخدم في ملء الفرغات األفقية والرأسية

،وفي ملء أماكن التجمعات األفقية والرأسية الموجودة  في عناصر البناء
،وعلى األرضيات الصناعية

 كما يستخدم في األماكن الداخلية والخارجية المفتوحة لمرور المشاة والسيارات

 المزايا
 يلتصق بشكل مثالي على كافة أنواع األسطح تقريبًا

 في ظروف مناخية مختلفة وفي حرارة مناسبة واسعة، يتمتع بإمكانية ممتاز لتشكيل
 األدوات وتصميم على حماية هيكلها

 مقاومة مثالية للمواد الكيميائية
 مناسب لعزل حمامات السباحة وخزانات المياه التي تتعرض للمواد الكيميائية

 يحقق توافق %50 مع حركة الفرغات
 مقاوم للفطيرات والكائنات الحية الدقيقة

 من الممكن التنفيذ خالل الغمر تحت الماء
 Cمقاومة الحرارة مثالية، ويُسمح بالتطبيق حتى في الحرارة التي تصل إلى >60°
،ويمكن تطبيق الدهان عليه ،Cمقاوم للبرودة، يحافظ على مرونته حتى 40°-
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 تحضير السطح
 يجب أن يكون السطح الذي سيتم عليه التطبيق جاف ونظيف

 يجب أن تكون حرارة التطبيق بين 5 - 30 درجة مئوية
 يجب عدم التطبيق على األرضيات التي تحتوي على مياه بشكل دائم أو مشبعة

 بالمياه أو مبللة
 يجب أال يتجاوز اتساع الفراغات لحركة االنكماش واالتساع على سطح التطبيق

 نسبة 25%
 إذا لزم األمر، من الممكن لصق األشرطة الالصقة القابلة للفك بسهولة، بين طرفي

 الفراغ، خالل التطبيق والتنفيذ، بغرض الحصول على شكل خط نظيف ومستقيم
 بعد التطبيق مباشرة، يجب فك هذه األشرطة قبل أن يتصلب المنتج

 

 اختيار البطانة
 يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية

 أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير دابليو بي إي بي
 ومن ثم تكون جاهزة للتطبيق

 

 المواصفات الفنية

الوصف الطريقة الخصائص
)23oC, %55 R H (

رمادي المظهر

جرام/ سنتيمتر مكعب 1,40 الكثافة 

2 -  سرعة التصلب
)ملم/ يوم(

بين 40- و80 - )oC( حرارة الخدمة

25 ± 5 ASTM D2240 / DIN 53505 
/ ISO R868

 الصالبة
)Shore A(

≤ 600 DIN 53504 التمدد في االنفصال %

   ≤ 1,2 )N/mm2( مقاومة السحب

< 2 ASTM D4541 )N/mm2( االلتصاق بالخرسانة

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية
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 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق

 مباشرة

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 من الممكن حفظة لمدة 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ اإلنتاج، في بيئة جافة، في

 درجة حرارة بين 5 و25 درجة مئوية، في الدالء األصلية دون أن تفتح
 يجب استخدام المواد الموجودة في الدالء المفتوحة فوًرا

 التغليف
)مل سوسيس )عدد 20/ كرتونة 600

 احتياطات السالمة
 صافيكس بي يو سيل 25 إف يحتوي على اإليزوسيانات

 يحتوي على مذيبات متطايرة وسريعة االشتعال
 ال يجب  التدخين خالل التطبيق، ويجب العمل في بيئات ذات تهوية جيدة، وبعيًدا

 عن النيران
 ال يجب نسيان أن المذيبات أثقل من الهواء لذلك يقوم باالنتشار على األرضية

 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات
 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية

 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة
 المكونات للعين والجلد

 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون
 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً

 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان
 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية

 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان

 تطبيق الفراغات
 قم بتركيب فتيل حشو الفراغات في العمق الالزم بعد تحضير الفراغ والسطح المناسب، وقم بتنفيذ البطانة

 يجب مراعاة عدم ثقب التغطية الخارجية بشكل خاص، خالل تطبيق فتيل البولي يوريثين
 بخالف ذلك، فإن ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى خروج فقاعات

 من المهم استخدام الفتيل الذي يعمل كداعم سليم وثابت، من حيث التطبيق المستقيم لبصمغ، وأن تكون نسبة العرض بالنسبة للعمق صحيحة
 العرض الموصى به بين 10 و40 ملم

 يجب أن تكون نسبة عرض/ عمق الفراغات نحو2 1 تقريبًا

 )صافيكس بي يو سيل 25 إف  طول الفراغات الحرارية التي يمكن عملها بـ )600 ملل

عرض الفراغ عمق الفراغ

ملم 25 ملم 15 ملم 10 ملم 5

طن متري 12 طن متري 24 ملم 5

طن متري 2,4 طن متري 4 ملم 10

طن متري 1,6 ملم 15
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w w w . s u f f i x . c o m . t r

1

مجموعة األرضية



صافيكس فلور بورسل
غطاء أرضية صلب من البولي يوريثين

 وصف المنتج
 هي مادة دهان أرضيات، ذات أساس راتنج البولي يوريثان، مكون من عنصرين،

 شبه مرن، ملون، ويتوّزع من تلقاء نفسه

 مجاالت االستخدام
 في المطابخ الصناعية ومزارع اإلنتاج الداجن وغرف الذبح، التي تتميز بأهمية

 الشروط الصحية
،في المدارس، والمستشفيات، والمعامل

،ومراكز التسوق، واألسواق
،في أماكن معالجة األطعمة والمخازن

 في أماكن تصنيع اإلنتاج الدوائي والكيميائي
 يتم استخدامه في الهياكل الجاهزة والمسبقة الصنع، حيث يكون الدهان مهماً في

 امتداد الفيلم، وفي أنظمة الدهان في أرضيات الميزانين

 المزايا
)يشكل أرضية متجانسة ال تحتاج إلى مالط  )سطح مضادات الميكروبات

 سهل التنظيف من أجل تكوين بيئة نظيفة وصحية
 ذو قوة ميكانيكية عالية

 يمكنه عمل جسور على التصدعات، ويعطي طبقة فيلم رقيقة من الدهان شبه مرنة
 يمكن تطبيقه مباشرة على األسفلت كطبقة أولية أو دهان
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن يكون سطح األرض جاف، ونظيف، وسليم، ومقاوم للحمولة
 بالنسبة لألسطح الخرسانية المالمسة لألرض، والتي سيتم تطبيق الدهان عليها، يجب أن

 تكون معزولة مسبقاً عن المياه وبخار المياه
 يجب تنظيف الزيت والشمع والشحوم والمواد والغبار الطاردة للماء واألجزاء السائبة

 التي يمكن إزالتها بسهولة والغبار، بواسطة ماكينة طحن
 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها ما ال يقل عن 28 يوًما، ويجب أن تكون

 األسطح الخرسانية تحتوي على %5-4 نسبة رطوبة على األكثر
 يجب عمل طبقة للسطح قبل التطبيق

 المقاومة
 يقاوم التأثير الميكانيكي بالحموالت المتوسطة والعالية بشكل ميكانيكي

 في درجة حرارة رطبة )في وقت واحد دون Cحراريًا، يمكنه المقاومة حتى 80°+
 في درجة حرارة جافة Cتأثير كيميائي وميكانيكي( و120°+

 الظروف البيئية
 يجب أن تكون نسبة الرطوبة %80 بحد أقصى، ويجب أن تكون حرارة التطبيق

 CوC +35°°)المحيط والسطح( بين 3+
 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التنفيذ في األماكن المفتوحة بنحو 24 ساعة، وخالل

 التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 24 ساعة
  حرارة األرضية يجب أن تكون أكثر من 3 درجات مئوية )سقوط الندى - التكثف(-
))أطلب من شركتنا جدول حرارة المحيط - رطوبة المحيطة - حرارة سقوط الندى

 تحضير الخليط
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي للخليط،

 ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول على

 خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس المكونان

 )أ( و)ب( تماًما، ثم يُترك ليهدأ لمدة 10-5 دقائق
 يجب مراعاة استهالك الخليط المعد خالل مدة الصالحية لالستخدام

 قد تظهر اختالفات وتباين في اللون بتأثير أشعة الشمس المباشرة؛ ولكن هذه الحالة ال تؤثر على أداء وفاعلية التغطية*
 

 المواصفات الفنية

الوصف الطريقة الخصائص
 )23oC, %55 R H (

نصف المع المظهر

بكل األلوان اللون

1,30 ± 0,05 )DIN EN ISO 2811-1(  الكثافة
)جم/ سم مكعب( 

)أ ب - حسب الوزن( 4 15 نسبة الخليط 

)أ+ب(  %100 الطبقة من حيث الحجم 

دقيقة  40 تم القياس باستخدام 100 جم
)أ + ب( 

صالحية الخليط
 )+10°C(

دقيقة  30                         )+30°C(

Cساعة / 20° 24  االنتظار بين الطبقات
)+10°C(

Cساعة / 20° 12                                    )+20°C(

Cساعة / 20° 16 االفتتاح أمام المرور الخفيف

Cأيام/ 20° 7 تصلب كامل

75 - 65 ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

Shore D صالبة

%30 / 20°C ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 االستطالة في االنفصال

كيلو جرام/ سنتيمتر مربع  170 ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 مقاومة االنفصال

50 N/mm2 )EN 196-1( مقاومة الضغط

30 N/mm2 )EN 196-1( مقاومة الميل
)اإلمالة( 

)ملجم )دورة كاملة  40 )CS 10/1000/1000(
)ISO 5470-1( 

مقاومة الكشط والتآكل

< 2 ASTM D4541 )N/mm2( االلتصاق بالخرسانة 
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 التطبيق على السطح
 يتم تطبيق الخليط الجاهز للتطبيق، باستخدام مسطرين ذو مشط، بشكل ينتج طبقة

 السماكة الجافة المطلوبة أو بحسب االستهالك الموجود في نظام الدهان، مع الفحص
 باستخدام مشط قياس الصالبة

 مدة تطبيق طبقة جديدة فوق الطبقة السابقة، بعد 24 ساعة على األقل )في درجة حرارة
20°C(، و5 أيام على األكثر 

 من المهم للغاية تطبيق الطبقة الثانية خالل مدة تطبيق الطبقة الجديدة الموضحة أعاله
 يجب إزالة فقاعات الهواء باستخدام بكرة القنفذ للدهان الجديد الذي يمتد بالكامل على

 السطح  )يجب أخذ ذلك في االعتبار خاصة في التطبيقات التي تزيد عن 1 كيلو جرام/
 متر مربع أو 700 ميكرون(  إنها تحقق مقاومة ميكانيكية وكيميائية كاملة في حوالي

7 أيام

 استهالك المواد
 كمية صافيكس فلور بور إس إل الالزمة من أجل تكوين دهان بسماكة 1 0 ملم على

 سطح 1 متر مربع، بين 1 1-3 4 كيلو جرام
 يجب معرفة أن االستهالك هو 2 5 كيلو جرام/ متر مربع على األقل، من أجل تحقيق

)المقاومة الالزمة  )٪20 عن طريق إضافة 0 1 إلى 0 3 رمل الكوارتز

 تنظيف اآلالت
 باستخدام السيليلوز أو تنر البولي يوريثين

النظام النموذج
 من خالل عمل بطانة لسطح الخرسانة

   صافيكس بريمير إي بي
جرام/ متر مربع 150-200  

 طبقة األرضية الصلبة
   صافيكس فلور بي يو إس إل

جرام/ متر مربع 2500–2000
)بنسبة %20 من الوزن 0 1 - 0 3 خليط رمل الكوارتز(

 الطبقة األخيرة الملونة
 صافيكس بي أو تي سي ……………………………  150-100 جرام/ متر

)مربع )مع إضافة الدهان الواقي من االشعة فوق البنفسجة

 معلومات العبوة
 صافيكس فلور بور إس إل مجموعة مكونة من 19 كجم

المكون )أ(  يتكون من 15 كيلو جرام
 العنصر )ب(  يتكون من 4 كيلو جرام

 معلومات التخزين
 يجب االحتفاظ بالمواد في مكان جاف وبارد

 بالنسبة للمكونين )أ( و)ب( تحفظ لمدة عام كامل في العبوة األصلية غير المفتوحة في
 حالة التخزين الصحيح

 معلومات األمن والسالمة
 )GBF( اتبع نموذج معلومات األمن المعدة بشكل مناسب لمعايير االتحاد األوروبي

 المتعلقة بالمنتج
 

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان

  اختيار البطانة

 يمكن تجهيز األسطح شديدة االمتصاص مثل الخرسانة أو ذراع التسوية األسمنتية أو الخشب بجهاز صافيكس بريمير بور 1كيه أو صافيكس بريمير دابليو بي إي بي
  ومن ثم تكون جاهزة للتطبيق

 بريمير دبليو
إي بي

 بريمير بور 1كيه
ترانس

 بريمير بور
2كيه

 بريمير بور
1كيه

بريمير إي بي فيلر  بريمير
إي بي

 بريمير إي بي
بارير

خصائص السطح الذي سيتم طالئه

نسبة الرطوبة ≥ %4

نسبة الرطوبة 8%-4%

نسبة الرطوبة 12%-8%

 األسطح الخرسانية التي غير
المستوية وتكونت عليها نتوءات

 األسطح المجلفنة، والمعادن،
واأللمنيوم، والرخام، والسراميك

األخشاب

PVC أسطح

األسطح عالية االمتصاص

األسطح المغطاة بالبيتومين

 أسطح الزجاج والسيراميك واألسطح
الزجاجية
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صافيكي فلور إي بي سي
تغطية الطبقة األخيرة المطبقة باستخدام الرولة ذات أساس اإليبوكسي

 وصف المنتج
 صافيكس فلور إي بي تي سي، هو مادة تغطية ثنائية المكون، مصممة لألرضيات

 الصناعية، وذات وجه نهائي مستوي، وسهلة التطبيق، لها طبقة نهائية مقاومة
 لالنزالق

 مجاالت االستخدام
،على األسطح ذات أساس الخرسانة واألسمنت

،والخزانات
،وأماكن اإلنتاج

،ومراكز التسوق
،)والمخازن )الهناجر

،وأمكان المعارض
 كذلك يستخدم كمادة دهان طبقة أخيرة في أماكن انتظار السيارات

 المزايا
 مقاومة ميكانيكية عالية
 مقاوم لتسرب السوائل

 ذو نهاية سطح المع
 يمكن تطبيقه بسهولة

 سهل النظافة والرعاية
 يمكن الحصول على سطح مقاوم لالنزالق
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب تنظيف الزيت والشمع والشحوم والمواد والغبار الطاردة للماء واألجزاء
 السائبة التي يمكن إزالتها بسهولة والغبار، بواسطة ماكينة طحن

 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها 28 يوماً على األقل
 يجب عمل طبقة للسطح قبل التطبيق

 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من
 المعايير الموضحة أدناه

R28 = 15 Mpa  الصالبة
Cالحرارة  10-30°
رطوبة السطح  > %4

 تحضير الخليط
 يباع المنتج في عبوات منفصلة حسب نسب الخليط لكل من المكون )أ( والمكون

 ))ب
 يتم تفريغ المكون )ب( داخل المكون )أ(، ويتم الخلط

 يجب إجراء عملية الخلط باستخدام خالط بسرعة 300 لفة/ دقيقة
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( تماًما
 يجب مراعاة استهالك الخليط المعد خالل مدة الصالحية لالستخدام

 التطبيق
 يتم تطبيق الخليط الجاهز لالستخدام، باستخدام رولة قصيرة التيلة، في كال

 االتجاهين
 خالل التطبيق

 يجب أن تكون نسبة الرطوبة %80 بحد أقصى، ويجب أن تكون حرارة التطبيق -
 CوC +30°)المحيط والسطح( بين 10°+

 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التطبيق في األماكن المفتوحة بنحو 24 -
 ساعة، وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 24 ساعة

  يجب أن تكون درجة حرارة األرضية أعلى 3 درجات مئوية من حرارة التكثيف -
 )اطلب من شركتنا جدول حرارة المكان - رطوبة المكان - حرارة التكثيف(  يجب

 أن يتم حماية السطح المطبق عليه لمدة 24 ساعة على األقل بعد التطبيق
 المادة تصل إلى القيم الميكانيكية الموضحة كتيب البيانات الفنية في 7 أيام تقريبًا

 التغليف
 مجموعات بوزن )2+20( كيلو جرام، حسب نسبة المكونين األول )أ( )راتنج(

 )والمكون الثاني )ب( )المصلب

 االستهالك
كيلو جرام/ متر مربع 0,50 – 0,30

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزينه في بيئة باردة وجافة بشكل محمي من الصقيع في عبوته األصلية

 بشكل محكم؛ كما يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبة بين 5+ و30+
 درجة مئوية  مدة الصالحية 24 شهراً من تاريخ اإلنتاج وذلك في ظل ظروف

 التخزين المناسبة

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 في حال االبتالع يجب استشارة الطبيب فوًرا
 للحصول على مزيد من المعلومات، اطلب من البائع صحيفة بيانات السالمة

)MSDS( 
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان

 المواصفات الفنية

 المكون
)ب(

المكون
)أ( 

 خصائصه
)23°C, %55 R H (

شفاف، سائل ملون، سائل المظهر

200 ± 100 1500 ± 200
)Brookfield, mPas( اللزوجة

المكون )أ(  راتنج
المكون )ب(  مصلب

1,05 ± 0,05 1,80 ± 0,05  الكثافة
)جرام/ سنتيمتر مكعب(

20 100 )w/w( نسبة الخليط

< 75 ASTM D2240 / DIN
53505 / ISO R868

)أيام Shore D، 7( الصالبة

30-35 )CS 100/1000/1000( )أيام mg - 7( مقاومة التآكل

50 EN 196-1 )N/mm2( مقاومة الضغط

20 EN 196-1 )N/mm2( مقاومة اإلمالة

< 1,5 ASTM D4541 )N/mm2( االلتصاق بالخرسانة

60 60  عمر الوعاء 25 درجة مئوية
)دقيقة(
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صافيكس فلور إي بي تي إكس تي
 طبقة تغطية نهائية، ذات مظهر له شكل قشرة البرتقال، وذو أساس إيبوكسي، ومتغير اإلنسيابية

 وصف المنتج
 صافيكس فلور إي بي تي إكس تي، هي مادة تغطية نهائية متغيرة االنسيابية، ثنائية

 المكون، سهلة التطبيق، ذات مظهر نهائي أشبه بشر البرتقال، سهلة التنظيف

 مجاالت االستخدام
،على األسطح ذات أساس الخرسانة واألسمنت

،والخزانات
،وأماكن اإلنتاج

،)والمخازن )الهناجر
،وأمكان المعارض

 كما يستخدم كمادة تغطية طبقة أخيرة ذات مظهر قشرة البرتقال في أماكن انتظار
 السيارات

 المزايا
 مقاومة ميكانيكية عالية

 مقاومة عالية للتآكل
 مقاوم لتسرب السوائل

 ذو نهاية سطح المع
 يمكن تطبيقه بسهولة

 سهل النظافة والرعاية
 يمكن الحصول على سطح مقاوم لالنزالق
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب تنظيف الزيت والشمع والشحوم والمواد والغبار الطاردة للماء واألجزاء
 السائبة التي يمكن إزالتها بسهولة والغبار، بواسطة ماكينة طحن

 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها 28 يوماً على األقل
 يجب عمل طبقة للسطح قبل التطبيق

 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من
 المعايير الموضحة أدناه

R28 = 15 Mpa  الصالبة
Cالحرارة  10-30°
رطوبة السطح  > %4

 تحضير الخليط
 يباع المنتج في عبوات منفصلة حسب نسب الخليط لكل من المكون )أ( والمكون

 ))ب
 يتم تفريغ المكون )ب( داخل المكون )أ(، ويتم الخلط

 يجب إجراء عملية الخلط باستخدام خالط بسرعة 300 لفة/ دقيقة
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( تماًما
 يجب مراعاة استهالك الخليط المعد خالل مدة الصالحية لالستخدام

 التطبيق
 يتم تفريغ الخليط الُمعد للتطبيق على السطح، ويتم النشر باستخدام المسطرين
 يتم استخدام رولة مرجان، ويتم المسح على الوجهين، وإعطاء الشكل النهائي

 خالل التطبيق
 يجب أن تكون نسبة الرطوبة %80 بحد أقصى، ويجب أن تكون حرارة التطبيق -

 CوC +30°)المحيط والسطح( بين 10°+
 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التطبيق في األماكن المفتوحة بنحو 24 -

 ساعة، وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 24 ساعة
 يجب أن تكون حرارة األرضية في تلك اللحظة 3 درجات مئوية أعلى من حرارة -

 عملية التكثيف
 )اطلب من شركتنا جدول حرارة المكان - رطوبة المكان - حرارة التكثيف التندية(

 يجب أن يتم حملية األسطح التي سيتم التطبيق عليها لمدة 24 ساعة على األقل
 المادة تصل إلى القيم الميكانيكية الموضحة كتيب البيانات الفنية في 7 أيام تقريبًا

 التغليف
 مجموعات بوزن )2+20( كيلو جرام، حسب نسبة المكونين األول )أ( )راتنج(

 )والمكون الثاني )ب( )المصلب

 االستهالك
كيلو جرام/ متر مربع 80 0 – 50 0

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزينه في بيئة باردة وجافة بشكل محمي من الصقيع في عبوته األصلية

 بشكل محكم؛ كما يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبة بين + 5 و +
 30 درجة مئوية  مدة الصالحية 12 شهراً من تاريخ اإلنتاج وذلك في ظل ظروف

 التخزين المناسبة

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 في حال االبتالع يجب استشارة الطبيب فوًرا
 للحصول على مزيد من المعلومات، اطلب من البائع صحيفة بيانات السالمة

)MSDS( 
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان

 المواصفات الفنية

 المكون
)ب(

 المكون
)أ(

 خصائصه
)23°C, %55 R H (

شفاف، سائل ملون، سائل المظهر

200 ± 100 10000 ± 1000
)Brookfield, mPas( اللزوجة

المكون )أ(  راتنج
المكون )ب(  مصلب

1,05 ± 0,05 1,80 ± 0,05 )الكثافة )جرام/ سنتيمتر مكعب
20 100 )w/w( نسبة الخليط

< 75 ASTM D2240 / DIN
53505 / ISO R868

)أيام Shore D، 7( الصالبة

30-35 )CS 100/1000/1000( )أيام mg - 7( مقاومة التآكل

60 EN 196-1 )N/mm2( مقاومة الضغط

20 EN 196-1 )N/mm2( مقاومة اإلمالة

< 1,5 ASTM D4541 )N/mm2( االلتصاق بالخرسانة

60 60  عمر الوعاء 25 درجة مئوية
)دقيقة(
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صافيكس فلور إي بي إس إف
مادة تغطية ذات عنصرين، معدلة في صورة كرات زجاج صغيرة، ذات أساس إيبوكسي، ال تحتوي على مذيبات

 وصف المنتج
 صافيكس فلور إي بي إس إف مادة تغطية مطورة من أجل حماية الخرسانة وحديد

 الصلب، وتحقق وصالبة ومتانة لألسطح، من خالل التطوير في صورة كرات
 زجاجية صغيرة، ذات عنصرين، ال تحتوي على مذيبات، ذات أساس إيبوكسي

 مجاالت االستخدام
،في األماكن الداخلية، والتطبيقات األفقية والرأسية

،وفي الخزانات المعدنية أو الخرسانية
،وفي خزانات الزيوت والوقود

،وفي محطات الطاقة، ومصانع السكر، وأماكن تخزين السوائل، والهناجر
،وخزانات مياه الشرب

،وصناعات المواد الغذائية واألدوية والدهانات والورق
،وفي المطابع والفنادق والمطابخ والمغاسل

 كما يستخدم في معامل المستشفيات، وأماكن تناول الطعام، واألماكن الرطبة
 والبيئات الصحية

 المزايا
 ذو سطح المع

 تتميز بمقاومة البكتيريا
 يشكل هيكل سطح ال يسمح بتكاثر البكتيريا

 يكون مكان صحي نظًرا لسهولة تنظيفة
 يتميز بالمقاومة الميكانيكية العالية

 يتميز بمرونة قابلة المتصاص الحركات على السطح المعدني
 يطبق بسهولة باستخدام أسلوب الرش أو الفرشاة أو الرولة

 مقاوم لتسرب المياه
 ال يحتوي على مذيبات

 يستخدم بأمان في خزانات مياه الشرب

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

112

ضية
مجموعة األر



 التطبيق
 يتم تطبيق الخليط الجاهز لالستخدام، باستخدام رولة قصيرة التيلة، في كال

 االتجاهين
 خالل التطبيق

 يجب أن تكون نسبة الرطوبة %80 بحد أقصى، ويجب أن تكون حرارة التطبيق -
 CوC +30°)المحيط والسطح( بين 10°+

 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التطبيق في األماكن المفتوحة بنحو 24 -
 ساعة، وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 24 ساعة

 حرارة األرضية يجب أن تكون أكثر من 3 درجات مئوية )سقوط الندى(  )أطلب -
 )من شركتنا جدول حرارة المحيط - رطوبة المحيطة - حرارة سقوط الندى

 يجب أن يتم حملية األسطح التي سيتم التطبيق عليها لمدة 24 ساعة على األقل
 المادة تصل إلى القيم الميكانيكية الموضحة كتيب البيانات الفنية في 7 أيام تقريبًا

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

 التغليف
 صافيكس فلور إي بي إس إف مجموعة بوزن 23 5 كيلو جرام

المكون )أ(  دلو صفيح 20 كيلو جرام
المكون )ب(  دلو صفيح 3,5 كيلو جرام

 

 االستهالك
 إجمالي االستهالك 0 0-4 8 جرام/ متر مربع

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزين والحفظ في العبوات األصلية التي لم يتم فتحها في مكان بارد وجاف،

 بعيًدا عن التجمد
 يجب أن تكون درجة حرارة التخزين المناسبة بين +5 و+25 درجة مئوية
 العمر االفتراضي على أرفف البيع 12 شهًرا من تاريخ اإلنتاج، في ظروف

 التخزين المناسبة

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 في حال االبتالع يجب استشارة الطبيب فوًرا
 للحصول على مزيد من المعلومات، اطلب من البائع صحيفة بيانات السالمة

)MSDS( 
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان

 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب تنظيف الزيت والشمع والشحوم والمواد والغبار الطاردة للماء واألجزاء
 السائبة التي يمكن إزالتها بسهولة والغبار، بواسطة ماكينة طحن

 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها 28 يوماً على األقل
 يجب عمل طبقة للسطح قبل التطبيق

 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من
 المعايير الموضحة أدناه

R28 = 15 Mpa  الصالبة
Cالحرارة  10-30°
رطوبة السطح  > %4

 تحضير الخليط
 يباع المنتج في عبوات منفصلة حسب نسب الخليط لكل من المكون )أ( والمكون

 ))ب
 يتم تفريغ المكون )ب( داخل المكون )أ(، ويتم الخلط

 يجب إجراء عملية الخلط باستخدام خالط بسرعة 300 لفة/ دقيقة
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( تماًما
 يجب مراعاة استهالك الخليط المعد خالل مدة الصالحية لالستخدام

 المواصفات الفنية

الوصف الطريقة خصائصه
 )23°C, %55 R H (

سائل سائل
المظهر

المكون )أ(  راتنج اإليبوكسي
المكون )ب(  مصلب إيبوكسي

3500 ± 500
350 ± 100

ASTM D2196-86  )Brookfield, mPas( اللزوجة
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

1,86 ± 0,05
1,05 ± 0,05

)لكثافة )جرام/ سنتيمتر مكعب
المكون )أ(  راتينج إيبوكسي

المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

45 100 g )A+B( عمر الوعاء
)دقيقة( 

12 - جفاف الملمس
)ساعة( 

7 - التصلب الكامل
)يوم( 

)خرسانة وحديد صلب( 2,5> أيام  7  مقاومة االلتصاق 
)N/mm2(
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صافيكس فلور إي بي إس إل
مادة تغطية أرضيات تنتشر من تلقاء نفسها، ذات أساس إيبوكسي

 وصف المنتج
 صافيكس فلور إي بي إس إل هو نظام أرضية ينتشر من تلقاء نفسه، ذو أساس

 إيبوكسي، مصمم لألرضيات الصناعية، ذو مظهر نهائي منتظم، سهل االستخدام

 مجاالت االستخدام
،على األسطح ذات أساس الخرسانة واألسمنت

،والخزانات
،وأماكن اإلنتاج

،ومراكز التسوق
،)والمخازن )الهناجر

،وأمكان المعارض
 يستخدم كمادة تغطية لألرضيات في أماكن انتظار السيارات

 المزايا
 مقاومة ميكانيكية عالية

 يمكن تطبيقه بدون مشاكل على األسطح ذات الرمل أو بدون رمل، نظًرا لقدرة على
 االنتشار من تلقاء نفسه

 مقاومة عالية للتآكل
 يمكن تطبيقه بسهولة

 سهل النظافة والرعاية
 يكون طبقة مقاومة لتسرب السوائل
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 المواصفات الفنية

 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب تنظيف الزيت والشمع والشحوم والمواد والغبار الطاردة للماء واألجزاء السائبة التي يمكن إزالتها بسهولة والغبار، بواسطة ماكينة طحن
 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها 28 يوماً على األقل

 يجب عمل طبقة للسطح قبل التطبيق
 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من المعايير الموضحة أدناه

R28 = 15 Mpa  الصالبة
Cالحرارة  10-30°
رطوبة السطح  > %4

المكون
)ب( 

المكون
)أ( 

 خصائصه
)23°C, %55 R H (

شفاف، سائل ملون، سائل المظهر

200 ± 100 1000 ± 200
)Brookfield, mPas( اللزوجة

المكون )أ(  راتنج
المكون )ب(  مصلب

1,05 ± 0,05 1,75 ± 0,05  الكثافة
)جرام/ سنتيمتر مكعب(

20 100 )w/w( نسبة الخليط

< 75 ASTM D2240 / DIN
53505 / ISO R868

)أيام Shore D، 7( الصالبة

40-45 )CS 100/1000/1000( )أيام mg - 7( مقاومة التآكل

50 EN 196-1 )N/mm2( مقاومة الضغط

20 EN 196-1 )N/mm2( مقاومة اإلمالة

< 1,5 ASTM D4541 )N/mm2( االلتصاق بالخرسانة

25 25  عمر الوعاء 25 درجة مئوية
)دقيقة(
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 التغليف
 مجموعات بوزن )4+20( كيلو جرام، حسب نسبة المكونين األول )أ( )راتنج(

 )والمكون الثاني )ب( )المصلب
 االستهالك

 االستهالك قد يكون بين 1 3- كيلو جرام/ متر مربع، حسب النظام المستخدم

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزينه في بيئة باردة وجافة بشكل محمي من الصقيع في عبوته األصلية

 بشكل محكم؛ كما يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبة بين + 5 و +
 30 درجة مئوية  مدة الصالحية 12 شهراً من تاريخ اإلنتاج وذلك في ظل ظروف

 التخزين المناسبة

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 في حال االبتالع يجب استشارة الطبيب فوًرا
 للحصول على مزيد من المعلومات، اطلب من البائع صحيفة بيانات السالمة

)MSDS( 
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان

 تحضير الخليط
 يباع المنتج في عبوات منفصلة حسب نسب الخليط لكل من المكون )أ( والمكون

 ))ب
 يتم تفريغ المكون )ب( داخل المكون )أ(، ويتم الخلط

 يجب إجراء عملية الخلط باستخدام خالط بسرعة 300 لفة/ دقيقة
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( تماًما
 بعد خلط المكونين )أ( و)ب(، عند اللزوم، يتم إضافة رمل السيليكا عند الضرورة،

 ويتم الخلط لمدة دقيقتين
 يجب مراعاة استهالك الخليط المعد خالل مدة الصالحية لالستخدام

 التطبيق
 يتم تفريغ الخليط الجاهز والمعد مسبقًا على السطح، وينتشر بشكل متجانس

 باستخدام المجرفة ذات المشط أو المسطرين
 يتم زيادة تدفق الهواء للمادة المنتشرة تماًما على السطح باستخدم الرولة الخشنة

 خالل التطبيق، يوصى بارتداء حذاء ذو براغي من أجل عدم إفساد السطح الذي يتم
 التطبيق عليه

 خالل التطبيق
 يجب أن تكون نسبة الرطوبة %80 بحد أقصى، ويجب أن تكون حرارة التطبيق -

 CوC +30°)المحيط والسطح( بين 10°+
 يجب أال يكون هناك أمطار قبل التطبيق في األماكن المفتوحة بفترة 24 ساعة -

 وخالل التطبيق وبعد التطبيق بمدة 24 ساعة  - يجب أن تكون درجة حرارة
 األرضية في تلك اللحظة أعلى بـ3 درجات من حرارة عملية التكثيف  )اطلب من

 )شركتنا جدول حرارة البيئة - رطوبة البيئة - عملية التكثيف
 يجب أن يتم حملية األسطح التي سيتم التطبيق عليها لمدة 24 ساعة على األقل

 المادة تصل إلى القيم الميكانيكية الموضحة كتيب البيانات الفنية في 7 أيام تقريبًا
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صافيكس فلور إي بي جوارد تي سي
تغطية حامية ذات أساس إيبوكسي ثنائي المكون

 وصف المنتج
 صافيكس فلور إي بي جوارد تي سي هي مادة تغطية حامية، ذات أساس إيبوكسي،

 بدون مذيبات، ثنائي المكون
 صافيكس فلور إي بي جوارد تي سي يكون طبقة المعة وصلبة تظهر مقاومة

 كيميائية ومقاومة عالية للتآكل عن التصلب

 مجاالت االستخدام
 مقاومة عالية للتآكل

 يمكن استخدامه في البيئات الكيميائية ذات التوتر منخفض ومتوسط الدرجة
 يمكن استخدامه على األسطح الخرسانية، والحجرية، والمغطاة بمونة ذات أساس

،أسمنتي
 واألسطح الحديدية

 وفي خزانات التخزين، والصوامع، واألماكن ذات خطر مالمسة المواد الكيميائية،
 وكمادة تغطية لخزانات مياه الصرف

 المزايا
بدون مذيبات

 عالي المقاومة الكيميائية والميكانيكية
 يمكن خلطة وتطبيقه بسهولة

 ذو مواد صلبة عالية
 يكون طبقة مقاومة لتسرب السوائل
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب أن تكون األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها جافة ونظيفة وخالية من
 الغبار، ويجب إبعاد األجزاء الخرسانية  الرخوة والتالفة عن السطح

 N/mm² ومقاومة ضغط Pull-off test 25 يجب أن يكون السطح يمتلك نهاية
 على األكثر N/mm² على األقل، و1,5

 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها ما ال يقل عن 28 يوماً، ويجب أن
 تكون األسطح الخرسانية تحتوي على %8-4 نسبة رطوبة على األكثر

 يجب أن تكون جميع الجزيئات الرخوة السائبة خالية من بقايا الزيت والدهان
 واألسمنت

 يجب إصالح الكسور الواسعة والعيوب قبل التنفيذ
 يجب تنظيف السطح الخرساني بأدوات ومعدات مثل لحاء األسمنت، وذراع التسوية

 الالمع، والسفع الرملي، وآلة الحز، وآلة مسح أسطوانة الماس، والطحن المدفوع،
 ويجب أن يكون السطح خشنًا ويجب مسحه

 يجب تنظيف كامل السطح من األتربة والغبار باستخدام مكنسة كهربائية من النوع
 الصناعي

 بالنسبة لألسطح الخرسانية المالمسة لألرض، والتي سيتم تطبيق الدهان عليها،
 يجب أن تكون معزولة مسبقاً عن المياه وبخار المياه

 يجب معرفة أنه من الممكن تطبيقه على الخرسانة المعدة حديثًا )الطازجة(، ولكن
في هذه الحالة قد تزيد مدة التصلب

 

 يجب أن تكون نسبة الرطوبة النسبية في الجو %90 على األكثر، وأن تكون درجة
 )حرارة التطبيق بين +5 و+35 درجة مئوية )المحيط والسطح

 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التطبيق في األماكن المفتوحة بنحو 24 -
 ساعة، وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 24 ساعة

 يجب أن تكون حرارة األرضية أعلى 3 درجات من حرارة التكثيف في هذه -
  )اللحظة )تكثيف الرطوبة في الهواء

 تحضير الخليط
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ثم إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( بشكل كامل

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

 المواصفات الفنية

 المدد قد تتأثر بالرطوبة النسبية والحرارة بشكل خاص، والظروف المحيطة المتغيرة بشكل عام

الوصف الطريقة  خصائصه
)23°C, %55 R H (

 سائل مائل ،RAL 7032 في األغلب شفاف
لإلصفرار

المظهر
 المكون )أ(  راتنج إيبوكسي

ذو حشو
المكون )ب(  مصلب إيبكوسي

1,55±0,05 الكثافة
)جرام/ سنتيمتر مكعب( 

المكون
)أ( 

 المكون
)ب(

الخليط
100 )wt ،%( المادة اإلضافية

17 100 g )A+B( عمر الوعاء
)دقيقة( 

4-6  جفاف الملمس
)ساعة(

4-8 مدة االنتظار بين الطبقات
)ساعة( 

7  التصلب الكامل
)يوم(

50 أيام 7 )N/mm2( مقاومة الضغط

30 أيام 7 )N/mm2( مقاومة اإلمالة

≤2 أيام 7 )N/mm2( مقاومة االلتصاق

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

118

صافيكس فلور إي بي جوارد تي سي



SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً
 لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من االلتزام بإجراء الفحص

 الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا
 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو

 سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات والتعليمات ألي سبب وفي
 أي سياق كان

 التطبيق
 يتم تحضير الخليط للتطبيق، ويتم وضع الخليط بواسطة الرول أو الرشاش

 الالهوائي لملء السطح وإغالق المسام
 الفترة الالزمة لتنفيذ طبقة جديدة فوق الطبقة األخرى 4 ساعات األقل )في درجة
 حرارة 23 درجة مئوية(، و24 ساعة على األكثر  قبل تطبيقات الطبقة الجديدة

 التي تجاوزت 24 ساعة، يجب صنفرة سطح البطانة أواًل
 يوصى بالتطبيق في صورة 3 طبقات مقسمة إلى 0 3 - 0 5 كيلو جرام/ متر
 مربع، ككمية استهالك في كل طبقة من أجل تحقيق مقاومة ميكانيكية وكيميائية

 عالية مع تغيير قيمة االستهالك في كل طبقة وعدد الطبقات التي سيتم تطبيقها، وفقًا
 لغرض التطبيق وحالة السطح الذي سيتم التطبيق عليه

 التنظيف بعد التطبيق
 يجب تنظيم األدوات المستخدمة خالل التطبيق باستخدام مزيب بعد التطبيق مباشرة

 التغليف
 مجموعات بوزن كيلو جرام

المكون )أ(  عبوة دلو معدني 20 كيلو جرام
المكون )ب(  عبوة دلو معدني 5 كيلو جرام

 االستهالك
 إجمالي القيمة اإلستهالكية 0 90 - 1 50 كيلو جرام/ متر مربع

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزين والحفظ في العبوات األصلية التي لم يتم فتحها في مكان بارد وجاف،

 بعيًدا عن التجمد
 يجب أن تكون درجة حرارة التخزين المناسبة بين +5 و+25 درجة مئوية
 العمر االفتراضي على أرفف البيع 12 شهًرا من تاريخ اإلنتاج، في ظروف

 التخزين المناسبة

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 وفي حال ابتالعه يجب استشارة الطبيب فوراً
 )MSDS( برجاء التواصل مع وحداتنا الفنية أو امأل نموذج معلومات األمان

 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال
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صافيكس فلور إي بي جوارد تي إكس تي
 تغطية واقية ذات مظهر له شكل قشرة البرتقال، وذو أساس إيبوكسي، ومتغير اإلنسيابية

 وصف المنتج
 صافيكس فلور إي بي جوارد تي إكس تي، هو مادة تغطية واقية، ثنائية المكون،
 مقاومة عالية للمواد الكيميائية، وسهل التطبيق، ذو مظهر شبيه بقشرة البرتقال،

 متغير اإلنسيابية، وذو أساس إيبوكسي

 مجاالت االستخدام
 يمكن استخدامه في البيئات الكيميائية منخفضة ومتوسطة التوتر، واألسطح

 الخرسانية، والحجرية، والمغطاة بالمونة ذات األساس األسمنتي، واإليبوكسي
،والحديد

 واألماكن ذات خطر مالمسة المواد الكيميائية، وكمادة تغطية لخزانات مياه الصرف

 المزايا
 عالي المقاومة الميكانيكية والمواد الكيميائية

 مقاوم لتسرب السوائل
 ذو نهاية سطح المع
 يمكن تطبيقه بسهولة

 المواصفات الفنية

 قد تظهر اختالفات وتباين في اللون بتأثير أشعة الشمس المباشرة؛ ولكن هذه الحالة ال تؤثر على أداء وفاعلية التغطية
 

المكون
)ب( 

المكون
)أ( 

الخصائص
 )23oC, %55 R H (

شفاف، سائل  ملون*، سائل المظهر

400 ± 100 15000 ± 1000  ,Brookfield( اللزوجة
mPas(

المكون )أ(  راتنج
المكون )ب(  مصلب

1,05 ± 0,05 1,50 ± 0,05  الكثافة
)جرام/ سنتيمتر مكعب(

25 )w/w( نسبة الخليط 100

< 75 ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

 الصالبة
)Shore D، 7 أيام(

30-35 )CS 10/1000/1000(  مقاومة التآكل
)mg - 7 أيام(

60 EN 196-1  مقاومة الضغط
)N/mm2(
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 معلومات االستخدام
 تحضير السطح

 يجب تنظيف الزيت والشمع والشحوم والمواد والغبار الطاردة للماء واألجزاء
 السائبة التي يمكن إزالتها بسهولة والغبار، بواسطة ماكينة طحن

 بالنسبة للخرسانة الجديدة يجب أن يمر عليها 28 يوماً على األقل
 يجب عمل طبقة للسطح قبل التطبيق

 األسطح الخرسانية التي سيتم التطبيق عليها يجب أن تكون لها الحد األدنى من
 المعايير الموضحة أدناه

R28 = 15 Mpa  الصالبة
Cالحرارة  10-30°
رطوبة السطح  > %4

 تحضير الخليط
 يباع المنتج في عبوات منفصلة حسب نسب الخليط لكل من المكون )أ( والمكون

 ))ب
 يتم تفريغ المكون )ب( داخل المكون )أ(، ويتم الخلط

 يجب إجراء عملية الخلط باستخدام خالط بسرعة 300 لفة/ دقيقة
 يجب التعامل مع العنصرين على أنهما منتج واحد، مع مراعاة العمر االفتراضي

 للخليط، ويجب تجهيز الكمية التي سيتم استهالكها حسب نسبة الخليط
 يجب مراعاة أال تكون حرارة المنتج أقل من 15 درجة مئوية، من أجل الحصول

 على خليط متجانس
 يجب خلط المكون )أ( بسرعة باستخدام خالط ميكانيكي، ويجب إضافة المصلب

 )المكون ب(، مع مراعاة نسبة الخليط
 يجب الخلط باستخدام خالط ميكانيكي لمدة 3 دقائق على األقل، إلى أن يتجانس

 المكونان )أ( و)ب( تماًما
 يجب مراعاة استهالك الخليط المعد خالل مدة الصالحية لالستخدام

 التطبيق
 يتم تفريغ الخليط الُمعد للتطبيق على السطح، ويتم النشر باستخدام المسطرين
 يتم استخدام رولة مرجان، ويتم المسح على الوجهين، وإعطاء الشكل النهائي

 خالل التطبيق
 يجب أن تكون نسبة الرطوبة %80 بحد أقصى، ويجب أن تكون حرارة التطبيق -

 CوC +30°)المحيط والسطح( بين 10°+
 يجب أال يكون هناك أمطار قبل بدء التطبيق في األماكن المفتوحة بنحو 24 -

 ساعة، وخالل التطبيق، وبعد التطبيق بحوالي 24 ساعة
 حرارة األرضية يجب أن تكون أكثر من 3 درجات مئوية )سقوط الندى(  )أطلب -

 )من شركتنا جدول حرارة المحيط - رطوبة المحيطة - حرارة سقوط الندى
 يجب أن يتم حملية األسطح التي سيتم التطبيق عليها لمدة 24 ساعة على األقل

 المادة تصل إلى القيم الميكانيكية الموضحة كتيب البيانات الفنية في 7 أيام تقريبًا

 العبوة
مجموعات بوزن 25 كيلو جرام؛

المكون )أ(  عبوة دلو معدني 3 75 كيلو جرام
المكون )ب(  عبوة دلو معدني 5 كيلو جرام

 العمر االفتراضي للتخزين ومدة الصالحية
 يجب تخزينه في بيئة باردة وجافة بشكل محمي من الصقيع في عبوته األصلية

 بشكل محكم؛ كما يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبة بين + 5 و +
 30 درجة مئوية  مدة الصالحية 12 شهراً من تاريخ اإلنتاج وذلك في ظل ظروف

 التخزين المناسبة

 احتياطات السالمة
 خالل التطبيق، يجب استخدام مالبس العمل المناسبة، والقفازات والنظارات

 واألقنعة الواقية المناسبة، وفقاً لقواعد األمن والسالمة المهنية
 نظراً لتأثيرات المنتج غير المتصلب والمسببة للتهيج، يجب تجنب مالمسة

 المكونات للعين والجلد
 وفي حال المالمسة يجب الغسيل باستخدام الكثير من الماء والصابون

 في حال االبتالع يجب استشارة الطبيب فوًرا
 للحصول على مزيد من المعلومات، اطلب من البائع صحيفة بيانات السالمة

)MSDS( 
 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

 التعليمات والمواصفات الفنية المذكورة هنا ليست ملزمة في النطاق الخاص، وفقاً لحقوق الحماية لألطراف العامة والثالثة، وال تعفيكم من
 االلتزام بإجراء الفحص الالزم، لتحديد مدى مالئمة منتجاتنا

 شركتنا ال تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن األضرار الطبيعية أو سوء االستخدام و/ أو موثوقية المنتج أو المعلومات
 والتعليمات ألي سبب وفي أي سياق كان
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