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اجھاد االنضغاط

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

خرسانة فائقة االجھاد و سابقة التجھیز

-

ت. اعمال الخرسانة المباني و االساسا
. االرضیات الخرسانیة

اعمال البیارات و مجاري الصرف و المطابق.

تخلط الشكارة مع 3 لتر میاه نظیفة لعمل خرسانة 
جاھزة للصب.

•
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غسیل االدوات و المعدات بالمیاه فوراً.

•
التنظیف:

35N كیم كریت

خرسانة فائقة االجھاد سابقة التجھیز تستخدم العمال صب 
الخرسانة من الداخل او الخارج مطابقة للمواصفات العالمیة 

ASTMC 33 - 90,C-150

 التخزین والصالحیھس:
عام واحد داخل عبواتھا االصلیة المغلقة في 

ظروف تخزین مناسبة.

العب وات: شكایر 25 كجم.

2

 معدل األستھالك النظرى: 

2 - 2.2 كجم/م /لسمك: 1 مم 

الشكارة 25 كجم تكفي لعمل 0.013 م

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
•
•
•

•

•

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  
یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى .یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال.

والمصارف المائیة او التربة.  
یجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

المعمول بھا في ج .م.ع.  
ال خطورة أثناء النقل.  

•
•
•
•
•

. التخلص من عیوب و مشاكل الخلط بالموقع
د. فائقة االجھا

ك. توفیر الوقت و الھال
. سھلة التطبیق
صدیقة البیئة.

35 نیوتن/ مم2

•

-
-
-

بودرة

. یراعي ضبط الھبوط للخرسانة
یراعي عدم اضافة میاه بنسبة اكبر من الالزم.

رمادي

(یوم 28)

كجم/لتر0.1±2.2

3

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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