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اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 

:الخلط
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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)
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•
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  الكثافة النوعیة 
نسبة الكلوریدات

اللون

•

•

العبوات: 
1000كجم.جراكن 25 كجم , برامیل 220 كجم وتنكات 

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

االصلیھ  المغلقھ  في  ظروف التخزین المناسبھ 

 اي زیادة في الجرعة تؤدي إلى تأخیر زمن 
الشك بدرجة أكبر من المعتاد.

•
•

بولیمر مشتتالنوع
بنى

0.05±1.21
الیوجد

األساس الكیماوى     بولیمرات عضویة

تحدد الجرعة بعد عمل التجارب المعملیة 
والحقلیة عند ظروف التشغیل ویراعى فیھا 

تأثیر نوع األسمنت والركام والمیاه والظروف 
الجویة للموقع.

 

•
التطبیق:

0.8-2.4 %من وزن األسمنتمعدل االستھالك النظري: 

22010R كیم فلو سوبر
إضافة للخرسانة لتقلیل نسبة المیاه لألسمنت وتحسین التشغیلیة وتأخیر زمن الشك

إضافة للخرسانة ذات كفاءة عالیة لزیادة السیولة 
وتحسین التشغیلیة وتقلیل نسبة المیاه لألسمنت 

خاصة في األجواء الحارة كما وإنھا ترفع 
االجھادات المبكرة والنھائیة للخرسانة وتؤخر 

من الشك ومطابقة للمواصفات األمریكیة 
 ASTMC-494 Type G

الخرسانة بكمیات كبیرة.   صب
محطاتخلط الخرسانة المركزیة.

ن

الخرسانة في األجواء الحارة. 
مضخات الخرسانة. •

مناسبة لألجواء الحارة.بش
زیادة اإلجھادات المبكرة والنھائیة.ش

تحسین شكل الخرسانة.ش
تحسین السیولة والتشغیلیة.ش

ي تقلیل االنكماش.
.% تقلیل المیاه بنسبة تصل إلى18

مناسب لجمیع أنواع األسمنت بما فیھا األسمنت 
المقاوم للكبریتات.

•

•
•

•
•

•

محتوى النترات       الیوجد

  تضاف المادة بالجرعة المناسبة لمیاه الخلط 
ولیس لألسمنت والركام الجاف. 

 المادة تتوافق مع جمیع أنواع األسمنت.
یمكن استخدام اإلضافات األخرى لنفس 

الخرسانة ولكن بصورة منفصلة.
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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




