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المزایا 

المواصفات الفنیة
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الكثافة

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
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مقاومة اإلنحناء
45 نیوتن/مم2

9 نیوتن/مم2

تجھیز السطح:

•
•

•

•

•
•
•
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مونة اسمنتیة محسنة باالضافات جاھزة عدیمة االنكماش ذات اجھاد عالى تحتوى على 
االلیاف الصناعیة لترمیم الخرسانة 

مونة اسمنتیة محسنة باالضافات جاھزة عدیمة 
االنكماش عالیة القوة تحتوى على نوعیة خاصة 
من االلیاف الصناعیة مقاومة للقلویات لتحسین 
مقاومة الشد والثنى ومقاومة الصدمات تستخدم 
فى اعمال ترمیم المنشآت الخرسانیة والمبانى 
سواء لالسطح االفقیة او الراسیة الداخلیة او 

الخارجیة .

یستخدم فى ترمیم المنشأت الخرسانیة والمبانى 
نظرا لما یتمتع بھ من خواص ومزایا فائقة 

الجودة واستخداماتھ عدیدة 
-:منھا 

ترمیم األسطح الخرسانیة االفقیة والرأسیة 
والمائلة التى تحتاج الجھادات عالیة.ك

ترمیم و إصالح شروخ الخرسانة والمبانى .
ترمیم االسطح الخرسانیة المعرضة للشد 

والثنى مثل التراسات والبالطات الكابولیة.
ترمیم قواعد الماكینات والكمرات.ك

الربط بین الصبات الخرسانیة لتفادى مشكلھ 
فواصل الصب.  

•

•
•

•
•

:-  تتمیز بالعدید من الخواص والمزایا ومنھا 
سھولة االستخدام .م

مقاومة لتأثیر العوامل الجویة .
حمایة حدید التسلیح من الصدأ لعدم احتوائھ 

على كلورید الكالسیوم.
قوة الترابط عالیة مع الخرسانة وحدید 

التسلیح .
. عدیمة االنكماش 

مقاومة عالیة للشد والثنى  .
مقاومة فائقة للصدمات .

اقتصادى حیث یوفر الشدات  .مم
یسمح بتنفس الخرسانة.مم

صالح لالستخدام فى االجواء الحارة  .

•
•
•

قوة الترابط مع الخرسانة
قوة التر ابط مع الحدید االملس

قوة الترابط مع الحدید المشرشر 

2 ± 0.2 جم/سم3
180 دقیقة 

250 دقیقة
60دقیقة

º/ 6-10X12

3 نیوتن/مم2
5 نیوتن /مم2

10.4نیوتن /مم2 

فترة الجفاف االبتدائى 
فترة الجفاف النھائى 

زمن التشغیل حسب درجة الحرارة 

معامل التمدد الحرارى 
مقاومة اإلنضغاط 

تكسیر وازالة الطبقة الخر سانیة المتآكلة 

والضعیفة بالكامل للوصول للسطح الخرسانى 
. السلیم الثابت

النحت دایر االسیاخ والكانات بكامل مقطعھا 
الزالة الخرسانة الضعیفة غیر المتماسكة 

والكشف من حدید التسلیح .
تجھیز حدید التسلیح بازالة الصدأ دایر االسیاخ 

وبكامل اطوالھا للوصول لقرب الحدید االبیض .
استعواض او استبدال الحدید التالف فى حالة 

نقص المقطع وطبقا لما یحدده االستشارى 
االنشائى .

ضبط السوك لمناطق الترمیم بحیث تكون زوایة 
قائمة بقدر االمكان .

تنظیف وغسیل السطح جیدا بالمیاه قبل الترمیم 
مباشرة مع ضمان خلو السطح من الشحوم 

والزیوت وبالتالى یكون السطح قبل الترمیم ثابت 
وسلیم ونظیف تماما. 

•

•

•

•

•

•

20000نیوتن/مم 2معامل المرونة
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معدل اإلستھالك: 

العبوات: 
شكایر 25 كجم.

 

التطبیق: 

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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یمكن دھان اسیاخ التسلیح القدیم و الجدید 
للحمایة من الصدأ بمادة زنك ریتش ایبوكسى 

. (ZRS كیم برایم)برایمر
الخلط:

•

•

•

•

•

•

یخلط المادة مع الماء النظیف بنسبة 
3.25-3.5  لتر/شكارة25 كجم ویمكن الخلط 

یدویا او میكانیكیا حتى الوصول لمونة متجانسة 
القوام .

یتم عمل طرطشة من المادة مع السائل الذى 
یحتوى على مادة رابطة (كیم بوندSBR ) مع 

الماء لتغطیة السطح الخرسانى القدیم وحدید 
التسلیح .

الترمیم بمونة كیم ریبیرF  مع مراعاه تغلیف 
االسیاخ بالكامل وملء الفراغات والتعشیش 

والشروخ وذلك قبل جفاف الطرطشة .
الترمیم بمادة كیم ریبیر F على طبقات متتالیة 

بحیث الیزید سمك الطبقة الواحدة عن 25-20مم 
ویراعى خربشة السطح لزیادة الترابط بین

الطبقات واال تزید الفترة الزمنیة بین الطبقات
عن 1-2 ساعة واال یلزم دھان طبقة من المادة 

الرابطة .
الترمیم بالمسطرین والبروة یدویا العادة القطاع 

. الصلھ
یمكن استخدام المعالجة السطحیة بالطرق التقلیدیة 

والترطیب بالماء او باستخدام مادة (كیم كیور) .

ك 2 كجم/م2/ 1 مم سم
الحد االدنى لسمك طبقة الترمیم 10مم  . 
الحد االقصى لسمك طبقة الترمیم 25مم.

•
•
•

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

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

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




