
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات 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)

  

 

•

•

نسبة الكلوریدات

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 

•

النوع 

الیوجد

0.8-2 %من وزن األسمنتمعدل االستھالك النظري: 

•

•

•

بولیمر مشتت
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 ШЇЮϜ дгϾ ϼуϷϓϧ Йг ϝлϧЮϝАϜ м ЬуПЇϧЮϜ ϣуЯϡϝЦ ϢϸϝуϾЮ ϣзϝЃϼϷЯЮ ϣТϝЏϜ

 ϣзϝЃϼϷЮϜ ϣЮмуЃ ϢϸϝуϾЮ ϣзϝЃϼϷЯЮ ϣТϝЏϖ мк
  ЬуЯЧϧϡ ϱгЃу ϝгЪ ШЇЮϜ дгϾ ϼуϷϓϧ Йг ϢϸЇϡ

 м ϣуЯуПЇϧЮϜ дуЃϳϧ Йг АЯϷЮϜ иϝуг дг ϣϡЃз ϼϡЪϜ
 .ϝлϧϛϝУЪ пЯК ϼуϫϓϧЮϜ дмϸ ϣзϝЃϼϷЮϜ ϢмЦ ЙТϼ

ϣтЪтϼвцϜ ϤϝУЊмвЯЮ ϣЧϠϝАв ϢϸϝвЮϜ   
 ASTM C-494  Type G   

 ϣТϼЛгϡ ϢϼϝϳЮϜ ̭ϜмϯъϜ сТ ϰϝϯзϡ аϸϷϧЃу 
.АЯϷЮϜ ϤϝАϳгм ϢϾкϝϯЮϜ ϣзϝЃϼϷЮϜ ϤϝЪϼЇ
 ϣгϷЏ ϤϝугЪϡ ϣзϝЃϼϷЮϜ ϺуУзϧ ϸзК аϸϷϧЃу

.ϣуϼϜϼϳЮϜ ϤϜϸϝлϯъϜ дг ЬЯЧу Ϩуϳ
 ϣуϧϜϺ ϣзмгЮϜ м ϣзϝЃϼϷЮϜ ϬϝϧзϜ сТ аϸϷϧЃу 

. ϣумЃϧЮϜ

  . ЄϝгЪзъϜ ϣЯуЯЦ ϣзϝЃϼϷ ϭϧзу
 % 20 пЮϜ ЬЋϧ ϣϡЃзϡ АЯϷЮϜ иϝуг ϣϡЃз ЬуЯЧϧ

. ϤзгЃъϜ ϣугЪ сТ ϼТм Йг
. ШЇЮϜ дгϾ ϼуϷϓϧ Йг ϣзϝЃϼϷЮϜ ϣЮмуЃ ϸуϾу

.  ϣзϝЃϼϷЯЮ ϣуϛϝлзЮϜ м ϢϼЪϡгЮϜ ϢмЧЮϜ ЙТϼу

1.14±0.005الكثافھ النوعیھ 
بنىاللون

الیوجدنسبة النترات
نفثالین خاماألساس الكیماوي 

تحدد الجرعة بدقة بعد عمل تجارب معملیة و 
فعلیة عند ظروف التشغیل. 

التطبیق:
•

یراعى اضافة المادة الى میاه الخلط و ال تضاف 
الى الركام الجاف او الى االسمنت مباشرة. 

•

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

یراعى تأثیر نوع االسمنت و الركام و نسبة  •
المیاه لالسمنت و درجة الحرارة المحیطة على 

االسمنت المقاوم للكبریتات. 

اساس الجرعة المناسبة.
یتوافق مع جمیع انواع االسمنت بما فیھا  •




