
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المواصفات الفنیة
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الكثافھ الرطبھ

صفحة(2-1)

•

الكثافھ الجافھ

المزایا

•

اجھاد االنضغاط

زمن الجفاف 

معامل التوصیل 
الحراري

•
•

7 أیام

الھبوط

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

بروبیرل CRETE - ارضیات
خرسانھ خفیفھ الوزن عازلھ للحرارة لالرضیات 

خرسانھ اسمنتیھ تحتوي علي البیرالیت و مواد مالئھ و 
اضافات خاصھ علي شكل بودره تحتاج للماء النظیف 

لعمل خرسانھ خفیفة الوزن  و االرضیات عازلة 
 ASTM C للحراره. مطابقھ للمواصفات االمیریكیھ

BS EN 12667,-332 Group 1

االفران .
الثالجات .1
المستشفیات.

عازلة للصوت والحراره.  
تقلیل تكالیف اإلنشاء.      

خفیفة الوزن.
صدیقھ للبیئھ.              

مقاومھ للحریق.

•
•
•
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تجھیز السطح: 

الصب بسمك الیقل عن 5 سم للطبقھ الواحده.
یتم خدمھ السطح بالبروه للتنعیم.

یجب ان یكون السطح ثابت و سلیم و نظیف 
وخالي من الزیوت والشحوم واالتربھ 

والحبیبات المنفصلھ. 

التطبیق:  

یتم صب الخرسانھ و دمكھا جیداً مع 
الخدمھ و التسویھ و ضبط المیول.

یمكن التطبیق بإستخدام االوناش والعبوات أو 
مضخات الخرسانھ.

•

7-16 سم

الخلط:
تستخدم نفس خالطات الخرسانھ و المونھ 

. التقلیدیھ
. یضاف الماء النظیف للخالطھ اوال

تضاف الماده تدریجیاً مع الخلط لمده (5-3 
دقیقھ) بسرعھ (100-150 لفھ في الدقیقھ) 

. للحصول علي مونھ متجانسھ
ال یغسل الخالط بالمیاه بین الخلطات.

•

یجب ترك الخرسانھ للجفاف لمدة 28 یوم.

•
•

•

•

•

یجب تخشین السطح جیداً.
یجب ترطیب السطح بالمیاه قبل التطبیق لمدة 

ساعة.

•
•

•

•

•

•

التخزین والصالحیھس:
أثنتا عشر شھراً من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ. 

التنظیف: ش
یتم غسیل االدوات و المعدات فور نھو العمل 

بالمیاه

العبوات: 
شكایر 15 كجم

0.039 وات/متر.م°

 1300-1900 كجم/م  لألرضیات

معدل األستھالك:  1200-1800 كجم/م  لألرضیات
12-18 كجم/م  /سمك 1 سم (حسب الكثافة).

3

3

28یوم 

معامل خفض
الضوضاء

2

المعالجة السطحیة بالمیاه لمدة 3 ایام. •

2 كجم/سم 220-190

الخرسانة الجاھزة خفیفة الوزن و البلوكات. •

0.9



 p  k

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 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
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