
  

 ºمقاومة اإلنضغاط عند 20م

 

الوصف العام 

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 

 التطبیق و تعلیمات األستخدام
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مونة التسویة اللدنةمونة سائلةالعمر بالیوم

 º10-6/مX11

تجھیز السطح: 

Product Data Sheet  
Edition 04.2022 
Identification No. GA - 5  HDكیم جراوت

مادة ذات اساس اسمنتى ذاتیة السیولة عدیمة االنكماش ألعمال الحقن والتثبیت والترمیم 
ومعالجة الشروخ 

مادة ذات اساس اسمنتى ذاتیة السیولة عدیمة 
االنكماش تستخدم النتاج مونة عالیة القوة 

شدیدة  االلتصاق متجانسة تحتفظ بنفس الحجم 
بعد الشك والتصلد . المادة مطابقة للمواصفات 

ASTM C-1107 األمریكیة
Grade B or C and CRD C-621

تستخدم على نطاق واسع فى األعمال االنشائیة 
ومنھا :-

المنشآت الخرسانیة والمبانى  . ترمیم
تثبیت الحوائط والحشو والتحبیش تحت 

قواعد الماكینات واالوناش والمنشآت 
. المعدنیة والكبارى

اعمال الحقن ومعالجة الشروخ  . •

مونة جاھزة عدیمة االنكماش ذات سیولة عالیة.
مونة قویة االلتصاق مع جمیع االسطح .

مقاومة عالیة لالجھادات .
سیولة عالیة تسمح بملء الفراغات والشروخ .

تحتفظ بنفس الحجم بعد الشك والتصلد .
ال تحتوى على حبیبات معدنیة فھى غیر 

معرضة للصدأ.
قلیلة النفاذیة للمیاه.

3
7
28

25 نیوتن/مم2 
40
50

31 نیوتن/مم2 
46
55

4-5 نیوتن/مم2
10-11 نیوتن/مم2

المواصفات الفنیة (بعد مرور 7 یوم):-
مقاومة الثنى عند 20مº (طبقا للمواصفات 

ASTM C-348 االمریكیة
العمر یوم 

7

التوصیل الحرارى 
الكثافة للمونة السائلة 

 º1.5وات / متر.م
2±0.2كجم/لتر 

28

معامل التمدد الحرارى 

 ºزمن الشك عند 20م
مونة التسویة اللدنةمونة سائلة

ابتدائى 
نھائى

5 ساعات
8 ساعات

90 دقیقة
180 دقیقة

السطح الخرسانى :-
إزالة الزیوت والشحوم والمواد العالقة والشوائب 

للوصول للسطح الخرسانى النظیف.بب
یجب إزالة الزبدة االسمنتیة الضعیفة والمتآكلة 
للوصول للسطح الخرسانى الثابت والسلیم .بب
تنظیف الفتحات والثقوب بالھواء المضغوط .

•

•

•

•

•

•

•

•

المعدنـى:- السطح
إزالة الشحوم والزیوت والمواد العالقة للوصول 

. للسطح النظیف
إزالة الصدأ باستخدام الترمیل او التنظیف 

المیكانیكى والمعالجة الكیماویة بمادة (كیم كلین).
الخلط: 

كمیة ماء والخلط داخل العبوة . یوضع  3/2
تدریجیا .  HD یضاف مادة كیم جراوت

. یوضع باقى ماء الخلط
یتم الخلط میكانیكیا بسرعة بطیئة لمدة حوالى 

5دقائق للوصول للقوام المتجانس كمیة ماء 
. º الخلط لللتر عن23 م

•

السمك : بحد أدني 10 مم / بحد أقصي 75 مم 

ASTM C-109

0.093%% لالنكماش ASTM C-531



  

:الخلط

•

pk 
صفحة (2-2)

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالبس الواقیة أثناء االستخدام 

القفازات 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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معدل االستھالك: 

العبوات: 
شكایر 25 كجم.

التخزین و الصالحیھ:
اثنتا عشر شھراً من تاریخ االنتاج داخل 

عبواتھا االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین 
المناسبھ.

 
التطبیق: 

 

2 كجم/م2 لسمك 1 مم.

 Product Data Sheet 
 Edition 04.2022 
Identification No. GA - 5

3 - 3.25 لتر تضاف للشیكارة عبوة 25 
كجم النتاج المونة السائلة.

2.25  - 2.75 لتر تضاف للشیكارة عبوة 
25 كجم النتاج مونة التسویة. 

•

•

یتم تشغیل الخلیط خالل 20 دقیقة من الخلط.
تستخدم مادة كیم جراوت HD حتى سمك 

100مم فى المرة الواحدة عند استخدامھا اسفل 
القواعد واالوناش .م

عند استخدام مادة كیم جراوت HD لتخانات 
اكبر یضاف الركام النظیف المتدرج الحبیبات 

لتقلیل الحرارة المنبعثة من التفاعل  .م
یتم صب مونة المادة من جانب واحد لمكان 
الصب لمنع حبس الھواء داخل الجراوت . م

یراعى صب الجراوت بصور متتالیة منتظمة 
لضمان التجانس والتماسك . م

یمكن استخدام المضخات ألعمال حقن 
الجراوت عند استخدامھ بكمیات كبیرة مع 

المحافظة على ارتفاع كاف لسریان المونة . م
عند اضافة الركام النظیف المتد رج الحبیبات 

للمادة تكون النسبة (1:1) بالوزن ویمكن 
استخدام الخالط الخرسانى ومضخة الخرسانة 

ألعمال صب الجراوت . م
یراعى ان یكون السطح مشبع تماما بالمیاه وان 

تكون الشدات محكمة الغلق مع عمل فتحة 
واسعة عمیقة للصب واخرى ضیقة من الجھھ 

المقابلة .

•

•

•

•

•

•

•

•

السطحیة: المعالجة
بعد االنتھاء من اعمال صب الجراوت یتم 

معالجة االجزاء المكشوفة بعد الصب مباشرة 
بالماء او بمادة كیم كیور او بالخیش المبلل 

للوصول لالجھاد المبكر .

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




