
 20إيكو  ألترابالن
  الداخلي فقط لإلستعمال ،نشافالعة يسرو تسويةذاتية ال ،مادة لألرضيات

 
 
 

 مجاالت اإلستعمال
، موكيت)خشب، كافة أنواع المواد عليها ، قبل وضع القديمة او الجديدة ألرضياتا وملس لتسوية في الداخلستخدم ي

ستعمل ي، بالط، حجر، وأرضيات محتوية على نظام تدفئة. نةساخره على أرضيات مد  يمكن . ، طالء...(بالط فينيل،
ممتاز  جدا.  عالية  ميكانيكية مقاومةو ةمرتفعبقوة إلتصاق  تمتعي .من دون إنكماش او تشقق ملم 10 - 1بسماكة 

 (.، العربات...ذات عجالت معداتمرور ال ال سيما)لألوزان وحركة المرور لألرضيات التي تتطل ب مقاومة 
 

 ة اإلستعمالقطري
  مواد آثار جفصين، زيوت، دهان،  وا عشم ،صدأ، غبار، أوساخأية  من )خالية ةفينظقوية،  تكون المساحةيجب ان

 تماما . ةناشفو...( غير ملتصقة جيدا
  بإيبوريبة يخرسانمساحات الالفي  تصليح الشقوقيجب. 
  رس برايممد  وجه أسايجب ة او عالية المسامية، مغبرة يخرسانعلى مساحات G  أو  (3:1)مخفف بالماء بنسبة

  .20ألترابالن إيكو  قبل مد   Tإيكوبريم 
 حجر طبيعي، يجب مد  وجه أساس إيكوبريم  على مساحات سيراميك أوT   وذلك بعد 20ألترابالن إيكو  قبل مد ،

 جيدا. اتخشين المساحة إذا لزم األمر وتنظيفه
 ( وتضاف إليها 20إيكو  ألترابالنكلغ  23 كيسظيف لكل ء نر ماليت 5,75 - 5,5كمية الماء الالزمة ) تسكب

ط كهربائيبواسطة  بضعة دقائقل مستمر خلط، مع البودرة تدريجيا   لتفادي إدخال الكثير من  )سرعة خفيفة خال 
، دقائق 3 - 2ليرتاح  الخليط يترك .كتلمن ال وخال  متجانس  ،سائلحتى الحصول على خليط  ،(الهواء داخل الخليط

 ستعمال.إللط من جديد ويبدأ اخثم ي
  يجب  )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. معتدلةحرارة في ، دقيقة تقريبا 30 - 20يمكن إستعمال الخليط خالل مدة

 اإلمتناع عن إضافة ماء الى خليط بدأ ينشف.
 بوضع  يمسك معدنيالج م او ممسحة مطاطية بواسطة (ملم 10 - 1سماكة ) واحدة طبقةعلى  20إيكو ألترابالن مد  ي

 مائل قليال  للحصول على السماكة المطلوبة.
  هوضع المادة المرغوبة فوقل ه، وجاهزا  مد  من  اتساع 3خفيفة بعد  لحركة مرور ا  جاهز 20ألترابالن إيكو يصبح 

الجو  ارةحر، مدودة الم 20وألترابالن إيك سماكة حسب فترةالتختلف  .معتدلةحرارة في  ساعة 48 - 24بعد حوالي 
 .ودرجة الرطوبة

 
 اتمالحظ

 متر. 100بواسطة مضخة أوتوماتيكية على مسافات تتجاوز  20إيكو ألترابالن يمكن مد   -
 .العيوب الصغيرة )آثار المالج...( فورا   20إيكو  ألترابالنذاتية تسويته، يزيل بفضل  -
خفيفة )أي  لى جاهزة لحركة مرورطبقة األوها حالما تصبح ال، يجب مد  ثانية 20إيكو  ألترابالن طبقة في حال مد   -

 G مد  وجه أساس برايمرإما تخشينها قليال و، يجب تماما   ت الطبقة األولىنشف. إذا ساعات من مد ها( 3بعد حوالي 

 .ثانية 20إيكو  ألترابالن طبقة قبل مد  ، Tإيكوبريم وجه مد   أو (3:1)مخفف بالماء بنسبة عليها 
 .فوقه باركيه وضع في حال ملم 3 ماكة ال تقل  عنبس 20يكو إ ألترابالنب مد  يج -
 
 .ضعة لتغلغل مستمر  للرطوبةات خاحمسا ، اومساحات معدنية ،على مساحات خارجية :20إيكو  ألترابالنستعمل يال 
 

 ملم. 1ة كماس/  2/ م غك 1,6 :اإلستهالك
 

 .لةوحرارة معتد في مكان جاف شهرا   12: التخزين
 
 نبيهاتت

  .ووضع قفازات مطاطيةريض الجلد لإلحتكاك بالمادة سن عدم تعيستح
 أخرى )إسمنت...(.مادة  ةأي ةضافإ وعدم 20إيكو  من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة ألترابالن

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
  ال المادة.ستعمإسوء  عن أي ضرر ناتج عن ن الشركة غير مسؤولةإ


