
  

 

الوصف العام 

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 

التطبیق و تعلیمات األستخدام

:الخلط

•

pk 
صفحة (2-1)

•

•

•
•

•
•

•

تجھیز السطح:

الخلط: 

التطبیق:

2000 كجم/م3.الكثافة

لسطح المعدنى:-

50 نیوتن/مم2 (بعد 28 یوم) إجھاد اإلنضغاط
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مادة ذات أساس أسمنتي ذاتیة السیولة عدیمة 
األنكماش تحتوي على إضافات خاصة تمنع 

المیاه من غسیل األسمنت عند االستخدام تحت 
سطح المیاه سواء الراكدة أو الجاریة. المادة 
 BS-1881مطابقة للمواصفات البریطانیة

أعمال حقن الجراوت تحت سطح المیا ه.
أعمال صب الجوارت ألعمدة الكباري.

أعمال صب الخوازیق والسدود.

إجھادات عالیة مبكرة.
 غیر ضارة أو سامة وال تسبب الصدأ.

عدیمة األنكماش.
 مقاومة للمیاه.

-: السطح الخرسانى
إزالة الزیوت والشحوم والمواد العالقة والشوائب

للوصول للسطح الخرسانى النظیف.بب
یجب إزالة الزبدة االسمنتیة الضعیفة والمتآكلة
للوصول للسطح الخرسانى الثابت والسلیم .بب
.

•

•

تنظیف الفتحات والثقوب بالھواء المضغوط •
ا

إزالة الشحوم والزیوت والمواد العالقة للوصول •
. للسطح النظیف

•إزالة الصدأ باستخدام الترمیل او التنظیف 
المیكانیكى والمعالجة الكیماویة بمادة (كیم كلین).

یضاف الماء النظیف بمعدل (5.5 – 6.5 
لتر) لكل شكارة 25 كجم.

یتم الخلط میكانیكیاً حتى الحصول على خلیط 
متجانس القوام والخلط لمدة 5 دقائق.

•

•

یجب أن تكون الشدات سلیمة وال تسمح 
بتسرب الجروات.مم

یتم صب الجراوت مباشرة بعد الخلط.مم
یمكن صب الجراوت حتى سمك  10 سم في 

المرة الواحدة و 18 سم تحت سطح المیاه. 
یتم عمل المعالجة السطحیة للجراوت في م

األماكن خارج المیاه سواء بالرش بالماء أو 
  . (W كیم كیور) باستخدام مادة

یراعي عدم فك الشدات أسفل سطح المیاه لمدة 
ال تقل عن 5 أیام.

•
•

•

•

•

التنظیف:
 یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف المونة

تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا.

العبوات:
شكایر 25 كجم.

معدل االستھالك: سس
2000 كجم/م

التخزین و الصالحیھ:
اثنتا عشر شھراً من تاریخ االنتاج داخل

عبواتھا االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین
المناسبھ.

درجة حرارة 
التطبیق 

+5/+30 °م 



  

:الخلط

•

pk 
صفحة (2-2)

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالبس الواقیة أثناء االستخدام 

القفازات 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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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




