
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 

:الخلط

•

pk 

Q
ua

lit
y 

N
ee

ds
 Q

ua
lit

y

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
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صفحة(1-1)
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نسبة الكلوریدات

اللون

•
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النوع 
بنى یمیل لألحمرار

الیوجد

سائل

الكثافة النوعیة
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معدل االستھالك النظري: 
0.15-0.3 لتر/ 50كجم أسمنت

عبوات 25 كجم , و برامیل 220 كجم  .العبوات: 
التخزین و الصالحیھ: 

إثنى عشر شھراً داخل عبواتھا االصلیھ المغلقھ في  
ظروف التخزین المناسبھ 

 

 A كیم بروف
إضافة لمونة البیاض و البناء (بدیل للجیر)

إضافة لمونة االسمنت و الرمل سواء المستخدمة 
في البیاض او البناء داخل و خارج المبانى  
كبدیل للجیر لتحسین خواص المونھ و قوة 

البیاض مع كونھا تساعد على تحسین التشغیلیة 
وتقلیل میاه الخلط .مطابقة للمواصفات البریطانیة 

BS-4887رقم 

صالحة لالستخدام على نطاق واسع في مجال 
االنشاءات ومنھا:-

مونة البیاض في االماكن الداخلیة و الخارجیة 
للمبانى والتى بھا نسبة رطوبة عالیة.

المبانى و البیاض المعرضة للجو الساحلى.  مونة
مونة البیاض ذات قوة االلتصاق العالیة مع جمیع 

انواع المبانى مما یقلل ظاھرة التطبیل. 

تخفیض نسبة االسمنت و تقلیل احتماالت تنمیل 
و شروخ البیاض . 

تحسن السیولة و التشغیل للمونة و تقلل نسبة 
المیاه.

تقلل ظاھرة طفح االسمنت .
و تتوافق مع جمیع انواع االسمنت .  إقتصادیة

 توفر عیوب اضافة الجیر.

1.05º0.05 عند 20م ±

متوافق مع جمیع انواع االسمنت و االضافات 
االخرى.

تعتمد كمیة الھواء المحبوس على الجرعة 
المضافة . 

•

 •

0.75-1.5 لتر/200 لتر میاه
•
•

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.  

•
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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




