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التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
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•
•

النوع                    100%من البولى بروبیلین
الكثافة النوعیة 

 •
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•

 •

 

 • 
 •

0.91

 • 

قطر األلیاف            34 میكرون
القوة                     275 نیوتن/مم
زمن الخلط              4-5   دقیقھ 

اإلستطالة                 >%80
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الیاف من البولي بروبیلین 

 ألیاف من البولي بروبیلین تستخدم مع الخرسانھ 
لتقلیل شروخ االنكماش اللدن و الھبوط اللدن 

وتحسین سطح الخرسانھ النھائي وزیادة  مقاومة  
الشد واالنحناء و الصدمات و األلیاف  بأطوال 

12 و 18 مم .المادة مطابقة للمواصفات 
ASTM C-1116 األمریكیة

تستخدم كتسلیح بدیل للشبك الممدد وذلك لتقلیل 
شروخ االنكماش اللدن و الھبوط اللدن. 

األرضیات الخرسانیھ . 
. لتقلیل الشروخ الحراریھ في السطح الخرسانى

الحوائط الحاملھ.  
البالطات والحوائط  المتوقع حدوث حركة 

كبیرة بھا.   

  •

زیادة مقاومة الشد و االنحناء  .
رفع مقاومة الصدمات .
تحسین السطح النھائي. 

زیادة المقاومة  الكیماویة .
منع شروخ  االنكماش اللدن و الھبوط اللدن .
 متوافقھ مع جمیع  انواع االسمنت واضافات 

الخرسانھ .
 •

مقاومة الكیماویات/
ممتازةالقلویات 

یتم الخلط و االضافھ بعد ان یتم خلط االسمنت و 
الركام الناعم اوال. 

ثم یتم اضافة مادة الكیم بروف P-P وبعدھا یتم 
اضافة الركام الخشن. 

تتم اضافة الماء مع الحفاظ علي قوام الخلیط غیر 
جاف للتاكد من الخلط الجید و توزیع الفایبر 

داخل الخلیط بشكل منتظم یجب اضافة نصف 
كمیة الماء في البدایھ و التقلیب الجید ثم یتم 

اضافة باقي كمیة الماء الي الخلیط 
تضاف األلیاف إلى خالط الخرسانة و یترك 

للتقلیب لمدة7  دقائق. 
یتم معالجة السطح الخرسانى لمدة  24ساعة بعد 

الصب بأستخدام مواد معالجة مثل كیم كیور.
 • 

• 

 •

 • 

 •

العبوات:
أكیاس 0.9 كجم

التخزین و الصالحیھ: 
غیر محدد المدة داخل عبواتھا االصلیھ المغلقھ في  

ظروف التخزین المناسبھ 

معدل االستھالك النظري: 
•  0.90 كجم/م3خرسانة

 والصحة:
 
تعلیمات األمن

یراعى استخدام المالبس 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




