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التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
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بودرة صلبة

الكثافة النوعیة
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معدل االستھالك النظري: 

العبوات: شكایر5,250 كجم 
التخزین و الصالحیھ: 

إثنى عشر شھراً داخل عبواتھا االصلیھ المغلقھ في  
ظروف التخزین المناسبھ 

POWDER / C كیم بروف

 
 

0.9±0.1 كجم/لتر 

• 1-3 %من وزن األسمنت

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.  

•
 

الخزانات و السدود
حمامات السباحة. 

البدرومات والجراجات واألنفاق.
بیاض الوجھات و تكسیات األرضیات 

المعرضة للمیاه.

 •
•

اضافة فعالة في تقلیل النفاذیة للمیاه.  
تحسین قابلیة التشغیل .

زیادة تجانس الخلطة و زیادة القوة .
ال تؤثر على حدید التسلیح و غیر سامة او ضارة. 

تعطى مقاومة لالمالح و الكیماویات.

 •
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كیم بروف سي ( بودرة ) ھي اضافھ للخرسانھ و 
المونة االسمنتیھ لتقلیل النفاذیھ للمیاه وھي عبارة 

عن بلورات  تعمل علي اغالق المسارات  
والمسام داخل الخرسانھ او المونة امام تسرب 

المیاه و الماده غیر سامة و خالیھ من الكلوریدات  
كما  انھا تعمل كملدن لتحسین االنسیابیھ 

الماده مطابقھ للمواصفات االمریكیھ
  ASTM C-494  Type  A 

تضاف المادة علي شكل بودرة  الي الخلیط  
الجاف سواء للخرسانھ او المونة االسمنتیھ قبل 

اضافة المیاه و التقلیب للوصول للخلیط 
المتجانس.

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




