
التعريف والمميزات

 En12004/C1 الصق سرياميك مطــــــــــــــــــــــــــــــــابق للمواصفة األوروبية

الصق اسمنتي )بودرة( يستخدم للصق البالط و السرياميك حيث يستعمل يف املطابخ

- الحامات - املختربات ، بحيث ال يزيد سمك طبقة الالصق عن 10 مم

يتميز بقوة التصاق جيدة ، فرتة جفاف تساعد عىل انجاز عملية الرتكيب بدون مشاكل ، يستخدم

للتطبيقات الداخلية ، يستخدم عند درجة حرارة اكرث من 5 درجة مئوية وحتى درجة حرارة

35 درجة مئوية، يستخدم للبالطات الصغرية الحجم واملتوسطة الحجم

املواصفات الفنية
ایزوکول الصق سرياميك مصنع من اسمنت بورتالندي ذو مقاومة عالية جدا

مع بعض االضافات االخري بجانب الرمل ذو الجودة العالية ، لقد تم تصنيع املنتج طبقا

االحتياجات السوق للمنتجات االقتصادية ولكن يف نفس الوقت تم تصنيعه طبقا للمواصفة

األوروبية األيزو En12004/C1 بحيث يلبي متطلبات السوق ورشكات املقاوالت

بحيث يكون مناسب لجميع ظ روف الطقس الحارة منها والجاف

النفاذية :
املنتج ناعم جدا وذو معدل فرد كبري كا انه ذو قوام متوسط حيث يعطي مقاومة عالية

للتغري املفاجئ يف درجات الحرارة وذلك ليضمن القدرة عىل تحمل املنتج أي ضغط ميكانيي .

اللزوجة املنخفضة وفرتة تشغيل كبرية :

لقد صمم ایزوکول ليحتوي عىل خصائص اللزوجة املنخفضة ما يسهل عملية التشغيل

العمل به( مع قدرة فرد كبرية ما يسهل عي العامل تطبيق املنتج بغض النظر عن كفاءة

العامل الذي يقوم بالتطبيق

مميزات املنتج :
-  منتج نوعي بحيث يلبي احتياجات السوق العاجلة :

-  منتج اقتصادي ذو جودة عالية فرتة تشغيل كبرية

-  يستخدم لألرضيات

-  متاح باللون الرمادي واالبيض

-  يستخدم للتطبيقات الداخلية

-  مطابق للمواصفات االوربية

أماكن التطبيق :
يستخدم للصق البالطات الصغرية واملتوسطة الحجم مثل السرياميك ، بالطات الرخام ، البالط

العادي ، البالط املزجج ، واالعال املدنية األخرى

األماكن التي ال يستخدم فيها : عند الصق بالطة فوق بالط اخر وخصوصا يف األماكن الباردة

وحامات السباحة - األماكن املرورية التي تستخدم فيها السيارات الكبرية - فوق البالط ذو

الطبقة الالمعة - فوق الواح البويل اسرتين املضغوطة - الواح البويل يورثيان التي تحتوي

عىل هواء- الواح PVC - املطاط - االسطح املعدنية - الحجر الطبيعي - ارضيات

االيبوكيس - الواح الجبس .

ايزو كول الصق سراميك عالي الجودة



التطبيق

المواصفات الفنية

التخزين

الوقاية والسالمة

تجهيز السطح:

-1 تنظيف السطوح من األجسام العالقة والقابلة للخلع

-2 يجب ترطيب السطوح والبالط باملاء قبل الرتكيب وخصوصا األسطح القدمية

الخلط : وضع ماء نظيف اليحتوي عي اي كياويات ثم يتم إضافة الالصق ايل املاء بنسبة

5 كجم بودرة ايل 1 لرت ماء ثم القيام بتحريك الخليط جيدا حتى التأكد من متام املزج وذلك

بخالط كهربايئ واالنتظار ملدة من 5-3 دقائق حتى تتفاعل مكونات الخليط مع املاء

خطوات االستعال :

1 - تم وضع طبقة الخليط عىل السطح باستخدام مالج عادي أو مسنن

2 - يجب أن يتم استخدام مالج مسنن وذلك لتفريغ الهواء من تحت البالطة عند تركيبها اثناء توزيع الخليط عىل السطح

3 -  يتم استخدام مصلبات بالستيكية لتحديد الحلول وابعادها بن البالط

4 -  يتم وضع البالط عىل الطبقة الالصقة ومن ثم الضغط للداخ

5 -  ينصح بان ال تقل ساكة طبقة الالصق عن 2 مم وان ال تزيد عن 10 مم

6 -   يجب استخدام الخليط كامال يف نفس اليوم 

يتم تخزين املنتج يف عبوته األصلية ملدة 24 شهر من تاريخ اإلنتاج تحت الظروف الطبيعية املناسبة كا يجب عدم تعرض 

املنتج ألشعة الشمس املبارشة.

1 - يجب عدم حفظ األطعمة يف الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول األطفال.    

2 - يجب تجنب مالمسة الطال ء للعن وىف حالة حدوث ذلك يجب استخدام املاء ثم إتباع تعليات الطبيب. 

3 - املنتج خايل  من املواد امللوثة للبيئة.

اللون 

الحالة الفيزيائية 

املواد الصلبة 

الوزن

الكثافة 

نسبة املاء

معدل الفرد واالستهالك 

زمن التشغيل  

رمادي / أبيض

بودرة

%100 مواد صلبة

20 ك

1.45

 0.5 + 4.5 لرت ماء لكل 25 ك بودرة

من 2,5 : 5 كيلوجرام لكل مرت مربع وذلك حسب السمك املطلوب ليصبح قابل للميش فوقه 

بعد 24 ساعة

30 دقيقة عند درجة 25 مئوية


