
  

 
الوصف العام 

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 

التطبیق و تعلیمات األستخدام

:الخلط

•

pk 
صفحة (2-1)

•

•

•

•

•

•

•
•

•

التطبیق: 
•

•

•

زمن الشك
الكثافة 

زمن التطبیق  
المیاه: األسمنت

120 دقیقة (عند25°م)
1.92 كجم/لتر

30 دقیقة (عند 25م°)
0.35

الخلط:

التنظیف:
یتم تنظیف االدوات والمعدات فور نھو العمل 

بإستخدام بالمذیب العضوى الخاص .

أكیاس 20 كجم.
العبوات:

معدل االستھالك: سس
500 كجم/2.6-2.8 لتر.

التخزین و الصالحیھ:
اثنتا عشر شھراً من تاریخ االنتاج داخل

عبواتھا االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین
المناسبھ.

VCكیم انجیكت
 ϴмϼІЮϜ ̭Ьвм иϝтвЮϜ ϞϼЂϦ РЦмЮ дЧϲЮϜ ЬϝвКц ϞтЪϼϦЮϜ ϣтϸϝϲϒ сϦжвЂϜ ЀϝЂϜ ϤϜϺ ϣжмв

сжϝϠвЮϜм ϣжϝЂϼ϶ЮϜ сТ ϤϝОϜϼУЮϜм

مونة أحادیة التركیب عدیمة االنكماش ذات 
أساس اسمنتي من نوع خاص وإضافات خاصة 

ال تحتوي على كلوریدات أو مواد معدنیة 
یضاف إلیھا الماء فقط لتعطي مونة سائلة للحقن 
لوقف تسرب المیاه تحت ضغط وملء الشقوق 

والشروخ والفراغات أكبر من 0.5 مم في 
الخرسانة والمباني.

وقف تسرب المیاه من خالل الخرسانة 
. والمباني.

ملء وحشو الشروخ والتعشیش والفراغات في 
F.الخرسانة

تقویة المباني.

D. سریعة الشك
S.عدیمة اإلنكماش

S.سیولة عالیة
S.غیر سامة أو ضارة بالصحة العامة

مقاومة لمیاه البحر ومیاه الصرف الصحي 
S. والصناعي

اجھادات میكانیكیة فائقة.س
 قوة التصاق عالیة.س

•

 :ϱАЂЮϜ ϾтлϮϦ
 یجب تنظیف الشروخ من األتربة والمواد العالقة 

والشحوم والزیوت.

•

•

•

•

•

•

•

عمل ثقوب قطر (13-18مم) على مسافات 
بینیة متساویة.

تنظیف الثقوب (الھواء المضغوط).
تثبیت فونیات الحقن داخل الثقوب.ك

حقن المیاه لتنظیف وترطیب الشروخ.

یتم الخلط بالمیاه النظیفة بمعدل (2.25 لیتر)
لكل شكارة 5 كجم.

یتم الخلط میكانیكیاً لمدة 2- 3 دقیقة حتى 
الحصول على مونة متجانسة القوام.

الحقن بماكینة الحقن المخصصة لذلك بضغط 
یمكن زیادتھا للشروخ الجافة. (2-3 بار)

في حالة الشروخ الرأسیة یتم بدء الحقن من 
أسفل ألعلى على التوالي حتى تمام ملء 

الشروخ.م
درجة حررة التطبیق +5 م°وحتى+30 م°. Q
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: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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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




