
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

الموصفات الفنیة 

:الخلط

•

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 

•

 

.

صفحة(1-1)

  

 

• المادة تتوافق مع جمیع انواع االسمنت 
البورتالندي بما فیھا االسمنت المقاوم للكبریتات . 

•

  الكثافة النوعیة 
نسبة الكلوریدات

اللون

العبوات: 
جراكن 25 كجم , برامیل 220 كجم وتنكات 

1000كجم.

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

االصلیھ  المغلقھ  في  ظروف التخزین المناسبھ 

•
•

النوع 
بنى

0.05±1.18
الیوجد

التطبیق:
•

معدل االستھالك النظري: 
0.8-2.5 %من وزن األسمنت

•

تضاف الماده الي میاه الخلط  قبل اضافتھا  

•

•

•

•
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 اضافھ للخرسانھ تعمل كملدن عالي الكفاءة 
لزیادة  السیولھ و االنسیابیھ  مع تقلیل نسبة الماء 

لالسمنت لتحسین االجھادات المبكرة والنھائیھ 
یعمل بكفاءة فى األجواء الحارة و مطابقة 

للمواصفات  األمریكیھ.
   ASTM C-494 type F   

 الخرسانھ سابقة االجھاد.   
 الخرسانھ الجاھزة سابقة الصب.

  الخرسانھ ذات االجھاد العالي المبكر التي 
تتطلب سرعة فك الفورم والشدات.  

  الخرسانھ  ذات التسلیح الكثیف.  

زیادة  في سیولة و انسیابیة الخرسانھ.
 خفض نسبة الماء لالسمنت بنسبة  تصل  

الي20 % .
تحسین االجھادات خاصھ االجھادات المبكرة .

 خالیة من الكلوریدات .

خلیط من البولیمرات العضویھ 

تحدد الجرعھ  بدقھ بعد اجراء التجارب و حسب 
نوعیة االسمنت و الركام و نسبة  الماء لالسمنت و 

درجة الحرارة  المحیطھ . 

للخرسانھ أو الركام .
تضاف الماده للخرسانھ الجاھزه مباشرة قبل 

التفریغ و یتم الخلط لمدة 3 دقائق اضافیھ.  

•

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




