
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

الموصفات الفنیة 

:الخلط
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pk 

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
 •
 •
 •

 •

 •

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  
یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال.
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.  
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 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

•
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صفحة(1-1)

SN2008 كیم فلو 
اضافھ للخرسانھ ملدن قوي ومخفض لمحتوي الماء 

اضافھ للخرسانھ كملدن قوي یزید قابلیة التشغیل 
واالنسیابیھ للخرسانھ و یخفض محتوي الماء 
ویحس��ن س��رعة التص��لد و یزی��د االجھ��ادات 

المبك��رة و العالی��ھ وین��تج خرس��انھ عالی��ة الج��وده 
و ذاتی��ة الدمك خاصھ في االجواء الحارة و 

مطابقھ للمواصفات االمریكیھ. 

الخرسانھ سابقة االجھاد.
الخرسانھ سابقة الصب و التي تتطلب سرعة فك 

. الفورم و الشدات 
. الكباري و الكوابیل 

العناصر الخرسانیھ النحیفھ  ذات التسلیح الكثیف
 1

•

•

•.

زیادة قابلیة التشعیل دون زیادة  محتوي الماء 
(خفض الماء بنسبة تنصل الي20 %) زیادة 

سرعة التصلد بعد الشك .
زیادة ملحوظھ في االجھادات المبكرة والنھائیھ .

تحسین السطح النھائي للخرسانھ .
تقلیل  االنكماش و الزحف . 

خالي من الكلوریدات و الیتلف حدید التسلیح .  

•
•

•

•

بني اللون 

   0.01 عند20 °م   ±  1.2الكثافه النوعیه 
نفتالین فورمالین سلفونات اساس التركیب 

ال یوجدمحتوى النترات والكلوریدات

الجرعھ (0.8 - 3 %) بالوزن من االسمنت 
یتحدد معدل الجرعھ بدقھ حسب التأثیر المطل�وب 

ونوعی�ة االس�منت والرك�ام ونس�بة الم�اء لالسمنت  
ودرجة الحرارة المحیطھ ونوصي بعمل تجارب 

خلیط لتحدید الجرعھ .

•

•

•

•
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الماده تتوافق مع  جمیع  انواع االسمنت 
البورتالندي  بما فیھا االسمنت المقاوم للكبریتات. 
تضاف المادة الي ماء الخلط قبل اضافتھ للرك�ام  
أو منفص�لھ للخرس�انھ الج�اھزه قب�ل  التفری�غ  مع 

اضافة 7 دقائق اضافیھ للخلط . 
الزیاده الغیر مقصوده ف�ي الجرع�ھ تتس�بب ف�ي 

زی�ادة ت�أخیر الش�ك  االبت�دائي  دون زی�ادة كمی�ة 
الھواء  المحبوس . 
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التخزین  و الصالحیھ: 
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المغلقھ  في  ظروف التخزین المناسبھ 

ASTM C 494 type G,F  

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




