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صفحة(2-1)

أبیض

•

الكثافھ الجافھ

المزایا

•

االس الھیدروجیني

حجم الحبیبات
الموصلیھ الحراریھ

تأخیر الحریق

انبعاث الدخان

50-400 كجم/م3

•
•

انتشار اللھب

7.5-6.5

0-5 مم

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

LOOSE بروبیرل
حبیبات البیرالیت لحشو الفراغات للعزل الحراري

حبیبات البیرالیت خفیفة الوزن لملء و حشو 
فراغات الطوب والمباني بغرض العزل الحراري 
وعزل الصوت .  و المادة تخفض انتقال الحرارة 

بنسبة 05% او اكثر.
مطابق للمواصفات االمریكیة 

ASTMC-549, C-520, C-1363,E-84

ملء وحشو فراغات المباني والطوب المفرغ . 
ملء وحشو فراغات المنشأت الخرسانیھ.

خاملة وغیر قابلھ لإلشتعال. 1
مؤخره للحریق حتي زمن 2 ساعھ.1

عازلھ للحراره و الصوت.1
سھلة التداول و التطبیق.1

صدیقھ للبیئھ.1
مقاومھ للعفن والفطریات.

•
•
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تستخدم لحشو فراغات المباني والطوب سواء 
من الداخل أو الخارج.

یتم صب الحبیبات داخل الفراغات من خالل 
میزاب من اعلي السفل حتي ارتفاع 6 متر.

تستخدم لحشو الفراغات بین الحوائط 
المزدوجھ سواء من الخرسانھ او مباني.

•

صفر

•

0.04-0.06 وات/م°.متر

یتم حشو الفراغات اسفل الشبابیك واالبواب  
قبل التركیب.

ال تحتاج لدمك او ھزاز.
یجب سد جمیع الفتحات التي قد تسمح بتسرب 

الحبیبات للخارج.
یجب الحفاظ علي حبیبات جافھ مع حمایتھا من 

العوامل الجویھ.

صفر
½-4 ساعات

•

•

•

•

•
•

•

التخزین والصالحیھ س: 
غیر محدد داخل عبواتھا االصلیھ المغلقھ في 

التخزین المناسبھ. ظروف 

العبوات: 
شكایر 15 كجم

معدل األستھالك النظري: 
الشكارة (15كجم) لملء وحشو17 طوبھ سمك 

20سم.
7 شكاره (15كجم) تكفي لملء 9 متر مربع 

من المباني الطوب سمك 20سم.

•

•
•

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
•
•
•

•

•

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

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

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

•

معامل خفض 
0.9الضوضاء

1260-1340درجة االنصھار
درجة التلیین           1100-850

°م
°م
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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
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