
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة

:الخلط

•

pk 

 

صفحة(2-1)

 

زمن التطبیق عند 23 م°  
الكثافة

30 دقیقة

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

 

ھ

 

زمن الجفاف عند 23 م°  
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نھائى
ابتدائى

 

2±0.2 كجم/لتر 

180 دقیقة 
250 دقیقة

 

• 
•
•

•
•

•

مقاومة اإلنضغاط بعد 28 یوم
مقاومة اإلنحناء بعد 28 یوم

قوة الترابط مع الخرسانة
قوة الترابط مع الحدید المشرشر

>1.5 نیوتن/مم2
9 نیوتن/مم2

45-50 نیوتن/مم2
5-7 نیوتن/مم2

تجھیز السطح:
یراعى تجهیز السطح المراد ترمیمه و ذلك 

بالتأكد مما یلى :-
تكسیر و إزالة األجزاء الضعیفة و المتآكلة 
بالكامل للوصول للسطح الخرساني السلیم 

الثابت .
النحت دایر أسیاخ حدائد التسلیح بمسافة التقل 

عن 20 مم دایر األسیاخ.
تجھیز حدائد التسلیح جیداً بأزالة الصدأ بأحد 

الطرق المعتمدة عالمیا للوصول للمعدن االبیض.
استبدال حدید التسلیح المتآكل (بمعرفة 

االستشاري اإلنشائي ).
یراعى ان تكون السوك زوایا قائمة قدر اإلمكان.

تنظیف السطح جیدا و غسیلھ بالماء مع إزالة 
الشحوم و الزیوت ان وجدت  للحصول على 

سطح ثابت سلیم و نظیف 
یمكن دھان حدائد التسلیح القدیم والجدید بمادة 

كیم برایم ZRS) للحمایة من الصدأ .

 •

•

 •

•
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مونة اسمنتیة معدلة محسنة باأللیاف عدیمة اإلنكماش ذات اجھادات عالیة 
لترمیم الخرسانة تتكون من مركبین

مادة ذات اساس اسمنتي معدل تتكون من 
مركبین محسنة باأللیاف الصناعیة وإضافات 

خاصة لتعطي مونة عدیمة اإلنكماش فائقة 
اإلجھاد تستخدم ألعمال الترمیم للعناصر 

اإلنشائیة.

تستخدم في ترمیم المنشآت الخرسانیة والمباني 
ومنھا:-

ترمیم المنشآت المعرضة للظروف الجویة 
الصعبة والمنشآت المائیة.

بب ترمیم وإصالح الشروخ. 
ترمیم وإصالح الوحدات الخرسانیة سابقة 

بب التجھیز. 
الربط بین الصبات الخرسانیة لتفادي مشاكل 

بب  فواصل الصب. 
إصالح وترمیم األرضیات الخرسانیة خاصة 

المعرضة للحركة واالحتكاك.
•

سھولة التطبیق.
S.عدیمة االنكماش

مقاومة للعوامل الجویة.
D.إجھادات میكانیكیة عالیة

X.حمایة حدید التسلیح من الصدأ
غیر سامة.

•
•

•
•

•
•

الخلط:

التطبیق:

یخلط المركب أ من مادة كیم ریبیر 2F مع 
المركب ب و یتم الخلط میكانیكیاً للحصول 

علي مونة متجانسة القوام.

عمل طبقة بطانة أو طرطشة من المادة لتغطیة 
السطح الخرساني وحدید التسلیح بالكامل مع 

ملء الفراغات والشروخ إن وجدت. 

2 -2.5 سم مع خدمة السطح بالمحارة.
الفترة الزمنیة بین الطبقات تتراوح بین1-2 

ساعة.
المعالجة السطحیة أما بالترطیب بالمیاه أو 

.( wكیم كیور) باستخدام مادة

•

• الترمیم بمونة كیم ریبر2F على طبقات سمك

•

•

3.5 نیوتن/مم2قوة الترابط مع الحدید االملس
20000 نیوتن/مم2معامل المرونة
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صفحة(2-2)

 
   

 

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.  

•

التنظیف: 

 

یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف المونة 

تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا.
 :

التخزین و الصالحیھ:
اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

معدل اإلستھالك  
2 كجم / م2 / سمك 1 مم

العبوات
 مركبین (أ,ب) شكارة 30كجم  
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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




