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•
•

25 میكرونحجم الحبیبات
الكثافة النوعیة 

 •

معدل االستھالك النظري: 
• %02-5 من وزن األسمنت

العبوات: شكایر5,20 كجم او عبوات كبیرة 500 كجم
التخزین و الصالحیھ: 

غیر محدد المدة داخل عبواتھا االصلیھ المغلقھ في  
ظروف التخزین المناسبھ 

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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  ماده من رماد الفحم النتاج خرسانھ فائقة الجوده 

ماده بوزوالنیھ تنتج من حرق الفحم عبارة 
بلورات ثاني اكسید السیلكون متناھیھ في الصغر 

تتفاعل مع  ھیدروكسید  الكالسیوم  الناتج  من 
عملیة االماھھ لالسمنت لتكون  سیلیكات 
الكالسیوم  مما یزید من الماده  الرابطھ  

للخرسانھ . المادة مطابقة للمواصفات األمریكیة 
ASTM  C-618

امكانیة االستخدام مع انواع الخرسانھ المختلفھ 
بمختلف تطبیقاتھا:-

تستخدم لرفع كفاءة الخرسانھ.  ي
مقاوم لتفاعل القلویات مع الركام . 

 مقاوم للكبریتات.
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سھولة الصب و التشطیب.
تقلیل محتوي الماء.  

 • رفع االجھادات النھائیھ. 
 •

2.53

 الخلط: 
یتم الخلط الجاف للماده المستخدمھ مع االسمنت 

قبل اضافة میاه الخلط .
یتم الخلط بنسبة 5%- 20% من وزن 

االسمنت . 
التطبیق :

 الجرعة االقل من نسبة  5  % من البروآش  
ااتحسن من انسیابیة الخرسانھ .

•

•

الجرعھ الزائده من مادة البروآش تحتاج الي مادة 
اضافة مخفضھ لكمیة الماء و لتحسین التشغیلیھ و 

. FMالتحكم في الھبوط مثل الكیم فلوسوبر
كمیة الماء یجب تحدیدھا بدقھ تبعا للقوام النھائي 

المطلوب للخرسانھ.
یتم الصب والنقل كما في أعمال الخرسانھ 

التقلیدیھ .
الصب.المعالجھ السطحیھ للخرسانھ تبدأ مباشرة بعد 

•

•

•

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




