
إيكوبيت ج.أ.ى.ب

شرائح عازلة من البيتومين المعدل بالبوليمرات
مسلحة بألياف البولي إستر غير المنسوج

اإلستخدامات 
تستخدم رشاحئ إيكوبيت ج.أ.ى.ب يف األغراض العامة لعزل الرطوبة و املاء كنظام عزل 
ذو طبقة واحدة او كطبقة اويل يف أنمظة العزل. مكا تستخدم يف أمعال عزل الرطوبة و املاء 
لألساسات و األرضيات و نظرا إلقتصادياهتا، فهي تستخدم عيل نطاق كبري يف أمعال العزل 

اليت حتتاج ايل مراعاة جودة األداء و تتناسب مع إقتصاديات املشاريع. 

السطح النهائي للمنتج 
إيثيلني مكا  البويل  رقائق  من  بطبقة  إيكوبيت ج.أ.ى.ب  السفيل لرشاحئ  السطح  يغيط 

يغيط السطح العلوي للرشاحئ بطبقة من رقائق البويل إيثيلني.

طريقة التركيب 
السطح  الباشبوري، جيب جتهزي  باستخدام  إيكوبيت ج.أ.ى.ب  تركيب رشاحئ  عادة  يمت 
املراد عزله حيت يكون نظيفا، جافا، مستويا و خاليا من اي نتوءات، قد حتتاج بعض األسطح 
ايل طبقة حتضريية من الربامير من إنتاج بيتونيل قبل البدء يف معلية الرتكيب، و يمت تركيب 
رشاحئ إيكوبيت ج.أ.ى.ب إما بنظام اللصق الاكمل او اللصق اجلزيئ او اللصق احلر 
وذلك وفقا ملتطلبات تصممي العزل و يرايع معل حلامات جانبية  بني اللفات مبقدار 8- 10مس 

15 مس. عيل ان تكون حلامات األطراف الهنائية مبقدار 12- 

التخزين 
جيب ان حتفظ رشاحئ إيكوبيت ج.أ.ى.ب يف وضع رأيس عيل أرضية مسطحة يف ماكن 

جاف، مغيط و جيد الهتوية .

بيانات اإلنتاج و التوريد : 

وصف المنتج
عازلة  رشاحئ  يه  ج.أ.ى.ب  إيكوبيت 
لملاء و الرطوبة، يمت تصنيعها يف خط انتاج 
عايل التطور، وذلك بغمر طبقة تسليح من 
مركب  يف  الصناعية  إسرت  البويل  الياف 
بالبولميرات  املعدل  اخلاص  البيتومني  من 
بيمنا حتسن البولميرات اخلواص احلرارية 
و الفزييقية و مقاومة اإلجهاد بفعل الزمن 
التسليح  طبقة  فان  البينوميين  لملركب 
تعمل عيل  املنسوج  البويل إسرت غري  من 
ج.أ.ى.ب  إيكوبيت  رشاحئ  إكساب 
الشد،  مقاومة  مثل  املياكنيكية  اخلواص 
مقاومة المتزق، مقاومة اإلخرتاق باإلضافة 

ايل خاصية قابلية األستطالة.

إيكوبيت  لرشاحئ  العلوي  السطح  يغيط 
أثناء  األلتصاق  ملنع  بطبقة  ج.أ.ى.ب 
السطح  يغيط  بيمنا  التخزين  و  التصنيع 
ايثيلني  البويل  رقائق  من  بطبقة  السفيل 

واليت تذوب بالتخسني.

المسكمجموعةالمسكمجموعة

احلد األديناإلمسي110احلد األديناإلمسي100

3003 mm2.85 mm3103 mm2.55 mm
4004 mm3.80 mm4104 mm3.40 mm
5005 mm4.75 mm5105 mm4.25 mm

الوزنمجموعةالوزنمجموعة

احلد األديناإلمسي1010احلد األديناإلمسي1000

40004.0 Kg/m23.8 Kg/m240104.0 Kg/m23.4 Kg/m2

45004.5 Kg/m24.275 Kg/m245104.5 Kg/m23.825 Kg/m2

50005.0 Kg/m24.75 Kg/m250105.0 Kg/m24.25 Kg/m2
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النتاجئوحدة القياسطريقة اإلختباراإلختبار
املتوسطة

EN-1849-1mm4مسك املنتج املخترب

EN-1849-1Kg/m24.825وزن املنتج

طوليًا EN-12311N/5cm550مقاومة الشد القصوى - 

عرضيًا EN-12311N/5cm350مقاومة الشد القصوى - 

طوليًا بطريقة الشد -  EN-12310-1N180مقاومة المتزق - 

عرضيًا بطريقة الشد -  EN-12310-1N180مقاومة المتزق - 

طوليًا EN-12311%30معدل اإلستطالة - 

عرضيًا EN-12311%30معدل اإلستطالة - 

EN-1110ºC90الثبات عند درجات احلرارة العالية
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