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اإلستخدامات 

المواصفات الفنیة
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اللون
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صفحة(2-1)

زیادة مقاومة 
االحتكاك

المزایا

•
•

•

رمادى-اخضر-احمر طوبي

•

•

•

عن مقاومة الخرسانة 
غیر المعالجة

إجھاد اإلنضغاط
%220

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

•

70-72 نیوتن/مم2 بعد28 یوم 

تجھیز السطح: 

التطبیق:
•

•

•
:

العبوات: 
شكایر 30 كجم 

التخزین والصالحیھ  
اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ 

معدل األستھالك: 

األرضیات الخرسانیة یجب أال یقل محتوى 
األسمنت عن 300 كجم /م3 . 

•

یتم رش نصف كمیة المادة على سطح الخرسانة 
قبل شكلھا وتوزع بانتظام .ك

عند انتظام لون المادة بعد تشربھا للمیاه من 
الخرسانة ویتم خدمة السطح یدویا او بماكینة 

الھلیكوبتر.ك
یتم رش باقي كمیة المادة وتوزع ایضا بانتظام 

على السطح وتخدم مرة أخرى یدویا او 
میكانیكیا .0

ال یضاف للمادة األسمنت او الركام بأنواعھ .

•

•

 تختلف كمیة المادة المستھلكة حسب ظروف 
الحركة 

الحركة الخفیفة                    3-5 كجم/م2
الحركة المتوسطة                 5-7 كجم/م2
الحركة الثقیلة                     7-9 كجم/م2

•
•
•

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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مادة ذات أساس أسمنتي معدني مقـّویة لألرضیات الخرسانیة 

 مادة جاھزة لالستعمال كبودرة یتم رشھا على 
األرضیات الخرسانیة قبل الشك لتقویة السطح 

الخرسانى وزیادة مقاومة البرى والحركة.
المادة تتكون من األسمنت والركام المعدنى 

المتدرج الحبیبات ( كوراندم او براده الحدید 
المعالج ) حسب الطلب وٕاضافات خاصة لتحسین 

التشغیلیة. 

تستخدم ھذه النوعیة من المواد الجاھزة النتاج 
أرضیات خرسانیة فائقة التحمل للحركة والبرى 

واالحتكاك ویمكن أن تكون معرضة للجو 
الخارجى. لذا فھى تصلح لعدید من االستخدامات 

ومنھا :-
أرضیات المصانع.
أرضیات المخازن.

أرضیات الورش وأرصفة التحمیل .

مقاومة عالیة لالحتكاك والبرى. 
مقاوم للصدمات.

اقتصادیة.
غیر منتجة لألتربة.

سھولة وسرعة االستخدام .

.
نسبة المیاه لألسمنت أقل من0.5  .

الھبوط للخرسانة في حدود 100 – 75 مم یي
•
•

%3 ≤ الصالبة
مطابقة للمواصفات العالمیة

ASTM D4060
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 •

 •

 •

•

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
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