
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 

:الخلط

•
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صفحة (1-1)

 •

•

•
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اللون 

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.  
بجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

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

•

•
•
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2008RM كیم فلو 
اضافھ عالیة الكفاءة لخفض محتوي الماء ومؤخر لشك الخرسانھ

 ШІ двϾЮ ϼ϶ϔв ϼтϪϓϦ ϝлЮ ϣтмЦ ϣжϸЯв Ϣϸϝв
 сТ сϦϲ йтϠϝтЂжϜ ϤϜϺ  йжϝЂϼ϶  ϬϝϦжъ йжϝЂϼ϶ЮϜ
 рмϦϲвЮ  ЌУ϶вЪ  ϝЎтϜ  ЬвЛϦ  ϢϼϝϲЮϜ  ̭ϜмϮъϜ
 м ϢϼЪϠвЮϜ ϤϜϸϝлϮъϜ  ЙТϼ сЯК  ϸКϝЂϦ м  ̭ϝвЮϜ
 ϣтЪтϼвъϜ йУЊϜмвЯЮ йЧϠϝАв йжϝЂϼ϶ЯЮ йтϚϝлжЮϜ

 ASTM C 494 type G

 . ϢϾкϝϮЮϜ йжϝЂϼ϶ЮϜ АЯ϶ ϤϝАϲв 
 РмϼД сТ ϝкϺтУжϦ ϞмЯАв иϸмϮЮϜ ϣтЮϝК йжϝЂϼ϶  

 ЬϪв йтЂϝЧЮϜ йт϶ϝжвЮϜ РмϼДЮϜм йϠЛЊЮϜ ϞЊЮϜ
. ϢϼϝϲЮϜ ̭ϜмϮъϜ

 زیادة  سیولة الخرسانھ دون زیادة في المیاه 
المضافة.

التحكم  لمدة طویلھ في تقلیل فقد الھبوط. 
الیوجد تاثیر عكسي  علي القوة القصوي.  

خفض نسبة  المیاه المضافھ  الي20 %
زیادة  القوة المبكرة و القصوي للخرسانھ.  

مناسبة  خاصھ لالجواء الحارة مع عدم دخول 
كمیھ اضافیھ من الھواء . 

•
 •

بولیمرات عضویھ مخلوطھ االساس 

بني 
الشىء محتوي الكلوریدات 

الشىء محتوى النترات 

الكثافھ النوعیھ  

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
•

 
•

 تضاف الماده الي میاه الخلط والتضاف للركام 
الجاف او االسمنت  مباشرة  یضاف منفردا للخرسانة 

الطازجة أو مباشرة إلى میاه الخلط قبل إضافتھا 
للركام وعند إضافتھ للخرسانة المخلوطة یتم الخلط 

لمدة 1 دقیقة /م3
 یتحدد معدل الجرعھ حسب نوعیة االسمنت والركام و 

نسبة الماء لالسمنت و درجة الحراره المحیطھ و 
التاثیر المطلوب 

نوصي بعمل تجارب معملیھ للخلط لتحدید الجرعھ  •
المطلوبھ . 

 یتفق مع جمیع أنواع األسمنت بما فیھا •
األسمنت المقاوم للبكتریات. 

 الزیاده غیر المقصودة في الجرعھ تسبب زیادة  •
تاخیر زمن الشك االبتدائي .

الجرعة: (0.8 - 3%) من وزن  االسمنت 
: العبوات 

 : التخزین والصالحیھ 
تخزین مناسبة. یتم التخزین لمدة اثنتا عشر  شھر فى ظروف • 

. 
جراكن 25 كجم , برامیل 220 كجم وتنكات 

1000كجم
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0.01±  1.2

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




