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التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

 

صفحة(1-1)

  

 
•

•

زیادة إجھاد الثنى
زیادة إجھاد الشد

 •

العبوات:
شكایر 20 كجم

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

ظروف التخزین المناسبھ 

3 % من وزن الخرسانھ.معدل االستھالك النظري: 

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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100%ثي
زیادة إجھاد اإلنضغاط
زیادة مقاومة الصدمات

 •
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ألیاف معدنیة معالجة ضد الصدأ تضاف 
للخرسانة كتسلیح ثانوى للخرسانة بدیل للشبك 

الممدد وأیضا تضاف لخرسانة المدفع األسمنتى 
(الشوت كریت) تعطى قوة للخرسانة ومقاومة 
للشروخ والصدمات واإلحتكاك وزیادة التحمل 

الحرارى. 

األرضیات الخرسانیھ.    
الطرق والكبارى.

المدفعاألسمنتى.
أعمال الترمیم. 

العسكریة.  اإلستخدامات
األنفاق وتثبیت التربة. 
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 تضاف األلیاف المعدنیة الى الركام الناعم ثم 
یضاف الیھ الركام الخشن فى الخلط الجاف.
عند اإلضافة الى الخلیط الرطب یجب توزیع 

االلیاف بإنتظام. 
 •

االلیاف بأطوال30 و50مم. 
نسبة القطر /الطول (65-50). 

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




