
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 

:الخلط
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التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

 •

 

صفحة(2-1)

  

 

•

•

حجم الحبیبات

اللون

•

•

النوع 
رماضى فاتح

<0.5 میكرون

•

•

ثانى أكسید السیلكون النشط

• 

الكثافة النوعیة         2.2 

شكل الحبیبات         كرویة
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       اضافھ بوزوالنیھ من السیلیكا  فیوم للخرسانھ 

كیم فیوم  إضافة للخرسانة على شكل بودرة ذات 
حجم حبیبات دقیقة للغایة من السیلكا (ثانى أكسید 
السیلكون ) تكون ھذه اإلضافة رابطة كمیائیة مع 

الجیر الحر و تكون بلورات إضافیة تعمل على
إنتاج مادة أسمنتیة أكثر كثافة مما یعمل على إنتاج 

خرسانة قویة قلیلة النفاذیة تقاوم التآكل واالمالح 
(الكلوریدات والكبریتات).

تستخدم المیكروسیلكا فى صناعة اإلنشاءات 
:- ومنھا 

 . اإلنشاءات الخرسانیة(الكبارى واألنفاق والسدود)
سابقة الصب. الخرسانة

الخرسانة ذات الجھات الفائقة.
األرضیات الخرسانیة (المصانع المخازن أو 

. غیرھا)
المون اإلسمنتیة عدیمة األنكماش الجاھزة التى 

تستخدم ألعمال الترمیم. 
• المون ذاتیة السیولة(الجراوت).

•

•

مادة المیكروسیلكا تعطى الخرسانةالعدید من 
-: الخواص والمزایا ومنھا

 قابلیة التشغیل فائقة.
مبكرة عالیة.  قوة

مقاومة لتغلغل آیونات األمالح (الكلوریدات 
والكبریتات).

•

•
•

•

 زیادة مقاومة األحتكاك والرى.
تحسـین قوة األلتصاق.

 مقاومة للتأكل وحمایة لحدید التسلیح. 
تقلیل النفاذیة للمیاه و الرطوبة .

تحسین المقاومة الكیماویة للخرسانة.

تضاف المیكروسیلكا مع األسمنت إلى الخرسانة 
قبل إضافة كمیة الماء المحددة للخلط.

أقصى زمن للخلط دقیقتان.
تطبق نفس المواصفات العالمیة المتعارف علیھا 

فى أعمال الخرسانة العادیة والمسلحة عند 
إستخدام مادة المیكروسیلكا. 

یجب حساب كمیة الماء المستخدم فى الخلط 
لتحقیق التماسك النھائى المطلوب.

إضافة مادة ملدنة للخرسانة لتقلیل نسبة المیاه 
لألسمنت وللتحكم فى تشغیلیة الخرسانة 

والھبوط ویوصى بإستخدام مادة (كیم 
فلوسوبرF  ) خاصة عند إستخدام المیكروسیلكا 

بنسبة عالیة.

•

•

•

•

العبوات: 
شكایر15 كجم , 500 كجم . 

و الصالحیھ:  التخزین 
غیر محدده داخل عبواتھا االصلیھ المغلقھ في  

ظروف التخزین المناسبھ 

معدل االستھالك النظري: 
5-20%من وزن األسمنت



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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