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معامل التمدد الحرارى
الكثافة

6-10X9

•

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
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زمن الشك اإلبتدائى 
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180 دقیقھ
زمن الشك النھائى             250 دقیقھ

األس الھیدروجینى

•
•

  

• 

• 

• 

• 

التنظیف:
  یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

.
بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف 

المونة تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا 

2±0.2 كجم/لتر 

11

تجھیز السطح:

•

•

الخلط: 

قوه االلتصاق مع الحدید 
والخرسانة        

/م2

•
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دھان أسمنتي بولیمري مانع للصدأ والتآكل 
لحمایة حدید التسلیح داخل الخرسانة ومادة 
رابطة للخرسانة القدیمة والجدیدة والدھان 

یحتوي على مادة عضویة مثبطة للصدأ تتغلغل 
داخل الخرسانة وتصل لسطح الحدید لتكون 

غشاء رقیق جداً یعطي حمایة كاثودیة وأنودیة 
للحدید في نفس الوقت.

اعمال معالجة وترمیم الخرسانة المسلحة 
التالفة والمتآكلة والتي بھا حدید التسلیح 

المتآكل.  
أعمال الترمیم والحمایة للخرسانة المسلحة 

المعرضة للظروف الجویة الصعبة .
مادة مثبطة للصدأ و لربط الخرسانة القدیمة 

والجدیدة. 

للصدأ. مثبطة
مقاومة للعوامل الجویة.
تسمح بتنفس الخرسانة.

سھلة التطبیق واقتصادیة.
قوة االلتصاق فائقة.

2.3 نیوتن/مم2

تكسیر وإزالة الخرسانة الضعیفة والمتآكلة 
والوصول للسطح الخرساني الثابت.

إزالة الخرسانة غیر المتماسكة حول أسیاخ 
الحدید بقطر كاف.

تنظیف الحدید جیداً بأسلوب الترمیل أو 
المراشمة المیكانیكیة طبقا للمواصفات 

العالمیة.0  
استعواض حدید التسلیح التالف طبقا لما یحدده 

المھندس االستشاري.
 تنظیف السطح جیداً وغسیلھ بالمیاه.

•

•

یخلط المركبین (أ، ب) ویتم التقلیب للوصول 
لقوام متجانس الخلط لمدة (2-3) دقیقة بسرعة 

بطیئة. 
التطبیق: 

یدھن سطح الخرسانة وحدید التسلیح یدویاً 
بالفرش.

التأكد من تكسیة كامل األسیاخ مع ملء 
الشروخ والفراغات.  

یدھن وجھ ثاني بعد مرور 3 ساعات. 
 في حالة تأخیر تنفیذ باقي أعمال الترمیم یرش 

السطح بالرمل الحرش لتخشین السطح جیداً .
•

•ال یتم التطبیق في درجة حرارة اقل من 5م°

قوة التصاق الخرسانة
مع الحدید االملس

5 نیوتن/مم2

قوة التصاق الخرسانة
مع الحدید المشرش

10.4 نیوتن/مم2

 نیوتن/مم2 24550معامل المرونة



  

:الخلط

•

pk 

Q
ua

lit
y 

N
ee

ds
 Q

ua
lit

y

صفحة(2-2)

 
   

 

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
•
•
•

 •

 •

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  
یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى .یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال.

والمصارف المائیة او التربة.  
یجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

المعمول بھا في ج .م.ع.  
ال خطورة أثناء النقل.  

•

معدل اإلستھالك :
2 كجم /م 2/ سمك 1مم  . 

العبوات:
شیكارة 20 كجم , عبوة 5 كجم (سائل)

التخزین و الصالحیھ:
اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.
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معلومات إضافیة 
 •

 •

 •

•

لمزید من المعلومات والتفاصیل یرجى االتصال 

إال إذا تم تطبیقھا تبعا لطریقة وظروف االستخدام 
الموضحة بالنشرات. 

 الشركة تضمن العبوات من حیث النوعیة والمكونات 
فقط.  

بالمكتب الفنى للشركة.  
المعلومات الواردة بالنشرة الفنیة صحیحة على حسب 

أقصى معرفة للشركة والمواد صالحة 
تماما لألغراض المعلن عنھا.  

الشركة    ال تضمن النتائج المترتبة على استخدام المواد 

لشركة بروكیم الحق فى أى وقت أن تقوم باجراء
 التعدیالت على النشرات الفنیة و المواصفات لمنتجاتھا

 •

كافة المعامالت مع عمالء الشركة التى یتم اجرائھا •
یسرى علیھا شروط الشركة فى البیع و االستالم

على عمالء الشركة التقید بكل المعلومات الفنیة و •
 أسلوب التطبیق الواردة فى النشرات الفنیة سواء
 األصول أو صور النشرات و التى تسلم لعمالء

 الشركة بناء على طلبھم




