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عامل ربط مؤلف من بوليمر سائل للخلطات االسمنتية 

وصف المادة 
ي ار ايه 36 عبارة عن عامل ربط مؤلف من مطاط الستايرين بيوتادايين ذو مكون واحد اس �ب

يائية للخلطات االسمنتية. ز ز الخصائص الف�ي  لتحس�ي
ً
مصمم خصيصا

االستعماالت

ي ار ايه 36 مصمم لالستخدامات التالية: اس �ب

ي سهل الجريان لربط الخرسانة الجديدة بالخرسانة القديمة - إلنتاج سكريد وأرضيات  كعامل ربط طي�ز
اسمنتية محسنة بالبوليمر - تشكيل

 وصلة ميكانيكية قبل تطبيق القصارة عىل أسطح الخرسانة
ً
ي الخرسانة داخليا

 والطوب - إلنتاج مونة- لمعالجة التعشيش �ز
 - إلنتاج مونة اسمنتية عازلة للماء.

ً
وخارجيا

ات ز الم�ي
ز قوى التالصق والتماسك للخلطات االسمنتية - إضافة عازلة للماء للسكريد والمونة االسمنتية واألرضيات - مميع ذو فعالية عالية تحس�ي

ي وقوى التالصق يائية والميكانيكية للخلطات مثل مقاومة الّشد والث�ز ز ز الخصائص الف�ي ز تشغيلية وتماسك الخلطات الخرسانية - تحس�ي لتحس�ي

ي خلطات السكريد ومونة اإلصالح - مقاومة جيدة لدورات اإلنجماد والذوبان- خالي من الكلوريد.
 يقلل التقلص والتشقق �ز

طريقة االستعمال

تحض�ي السطح

يجب التأكد إبتدًاء أن جميع األسطح المراد تطبيق المادة عليها سليمة ونظيفة وخالية من أي ملوثات عىل أن تعالج الطبقات الرقيقة المفككة

ي حالة العنارص اإلنشائية المسلحة يلزم تنظيف حديد التسليح المكشوف باستخدام القذف
عىل األسطح باسخدام مواد حمضية مناسبة - �ز

قيع( الرمىلي أو بواسطة فرشاة سلكية لغاية التأكد من خلو القضبان من أي ملوثات أو شوائب - إلصالح عيوب الطبقات الخرسانية )ال�ت
ً
يجب أواًل قص المنطقة المراد إصالحها بسماكة 10 مم عىل األقل لتجنب اإلصالحات السطحية فحسب مع التأكد أن كافة األسطح مبللة كليا

بالماء قبل إجراء اإلصالحات.

الخلط 
ي ار ايه 36 مع الماء النظيف قبل إضافة المواد الجافة لضمان توزيــــع أفضل للمواد. بشكل عام يجب إضافة وخلط اس �ب

ي سهل الجريان
كعامل ربط طي�ز

ي را ايه 36 : 2 ماء نظيف : 3 اسمنت بورتالندي  تستخدم النسب الحجمية التالية للحصول عىل قوام طينة سائلة: 1 اس �ب

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية

1.0 حوالي الكثافة النوعية

ابيض اللون

SBR A36
ي ار ايه 36 اس �ب



ز قوة ي الموقع لسكريد األرضيات والمونة االسمنتية ومونة إصالح الخرسانة واألرضيات بهدف تحس�ي
ة �ز كإضافة إل الخلطات المح�ز

التصاقها وعزلها للماء
ميم حة ل�ت  الجدول التالي يظهر تصميم الخلطات المق�ت

األرضيات القديمة
وكمونة إصالح لالستعماالت العامة وسكريد األرضيات 

الحديثة

التطبيق
ي سهل الجريان

كعامل ربط طي�ز
 باستخدام فرشاة قاسية قم بفرد طبقة سميكة من طينة

ي ار ايه 36 عىل األسطح المبللة بالماء مع مراعاة بقاء  اس �ب
 هذه الطبقة رطبة قبل تطبيق أي مواد أخرى عليها كالمونة

     االسمنتية أو السكريد يحظر تطبيق هذه المواد عىل طبقات
ي ار ايه 36 ي حال جفاف طبقة اس �ب

جافة  و�ز

ز سطحها أوال قبل تنفيذ أي طبقات الحقة من  يلزم تخش�ي
ي
ة �ز ي ار ايه 36 كإضافة إل الخلطات المح�ز  طينة اس �ب

الموقع

ز قوة التصاقها وعزلها للماء يتم ّمد خليط السكريد أو مونة اإلصالح لسكريد األرضيات ومونة إصالح الخرسانة واألرضيات بهدف تحس�ي

ي
    .بواسطة ماسحة خشبية ودمكها وهي مازالت رطبة يجب التشطيب بواسطة مالج معد�ز

االيناع
ز لإليناع. ي أو خيش مبلل يتم تغطيته بالبولي إيثل�ي

يجب إيناع األسطح بشكل جيد. ويستخدم مركب كيميا�ئ

التنظيف
. ة بعد االنتهاء من التطبيق بالماء النظيف - المواد المتصلبة تنظف ميكانيكياً يجب تنظيف جميع األودات مبا�ش

التعبئة
.. ي ار ايه 36 متوفر بعبوات بالستيكية 1 ل�ت  و5 ل�ت اس �ب

التخزين
اوح بين 5 و 35 درجة مئوية ورة تخزينه عىل درجة حرارة ت�ت ي ار ايه 36 صالح لمدة 18 شهرا من تاريــــخ  االنتاج مع مراعاة رصز اس �ب

كة عالم مواد البناء. ي �ش
وط إال بعد استشارة القسم التقن �ز ي حال لم تتحقق هذه ال�ش

ي عبوته األصلية محكمة اإلغالق - تجنب استخدام المنتج �ز
�ز

تحذيرات

الصحة و السالمة العامة
ز عند التعامل مع المادة كما ي للعين�ي

ز والجلد - ويجب ارتداء قفازات ووا�ت ي ار ايه 36 مادة غ�ي سامة - تجنب مالمسة المادة للع�ي اس �ب

ز يلزم غسلها بالماء النظيف ي مع الع�ي
ي حال التالمس العر�ز

ي للجلد للمناطق المعرضة للتالمس مع المادة - �ز
ينصح باستعمال مرهم وا�ت

لمدة 10 دقائق عىل األقل واطلب المشورة الطبية إذا لزم األمر - لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السالمة العامة للمادة.

االشتعال
ي ار ايه 36 مادة غ�ي قابلة لالشتعال. اس �ب

كة عالم مواد البناء المزيد من منتجات �ش
ي قطاع اإلنشاءات تشتمل عىل:

كة عالم مواد البناء مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية �ز تنتج �ش

ي - أنظمة العزل الحراري - أنظمة اصالح الخرسانة - أنظمة ديكور الواجهات – أنظمة فواصل التمدد _أنظمة
أنظمة العزل الما�ئ

لواصق البالط والروبات – أنظمة إضافات الخرسانة. 

مقاطع السميكة 4-12 0 مم مقاطع رقيقة 15-6مم

كغم 50 كغم 50 السمنت

كغم 50 كغم 125 الرمل النظيف

كغم 100 - حصمة 3-6 مم

ل�ت 5-10 ل�ت 5-10 SBR A36

ل�ت 11-14 ل�ت 11-14 الماء

م�ت مكعب 0.11 م�ت مكعب0.10 النتاجية التقريبية


