
  

الكثافة النوعیة

 
 الوصف العام

اإلستخدامات 

 لمزایاا

المواصفات الفنیة 

 التطبیق و تعلیمات األستخدام

:الخلط
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صفحة (1-1)

 Admix-NF كریستال سیل
إضافة للخرسانة و المونة األسمنتیة مانعة للرشح و تسرب المیاه بظاهرة التبلور 

إضافة على شكل بودرة تضاف للخرسانة والمون األسمنت�ة 
(بدون ر�ام ناعم) ��رض منع الرشح وتسرب الم�اه تتكون 

لبورتالند� العاد� و إضافات ��م�ائ�ة خاصة  من األسمنت ا
مع الرطو�ة و نواتج تفاعالت اإلماهة لألسمنت تتفاعل 

تذوب   (هیدرو�سید الكالسیوم) لتكون بلورات داخل المسام ال 
في الماء تعمل على جعل الخرسانة غیر منفذة للم�اه فى     

تجاهین السالب و الموجب.  اإل

•. الخزانات
محطات المیاه و محطات الصرف الصحى. •

•
•

األنفاق و البدرومات.   
األساسات.        
حمامات السباحة . •

•

  •. 
•
•

منع الرشح و تسرب المیاه بصورة دائمة و مستمرة. 
مقاومة ضغط المیاه الموجب و السالب .

  مقاومة الكیماویات مثل الكبریتات و الكلوریدات. 
سھولة التطبیق

 .
سد الشروخ حتى 0.4 مم. 

توفیر الوقت و التكلفة  
•
•

 • ال تؤثر سالبا على میاه  الشرب أو الصحة العامة .

اللون 
بودرة

رمادى 
إجھاد اإلنضغاط بعد 28 یوم  

النوع 

النفاذیة للمیاه طبقاً للمواصفات 
األلمانیة  DIN 1048 و 

 CRDC 48-92, األمریكیة
 D-4068

حتى ضغط 50 متر

ال تسریب للمیاه 

غلق الشروخ الشعریة ذاتیاً طبقاً 
للمواصفات األمریكیة 

 C-1585, C-1202

0.4 مم

•

•

•

 للخرسانة الجاهزة و محطات الخلط تضاف 
المادة داخل الخال�ة ثم مكونات الخرسانة و یتم 

التقلیب لمدة 5 دقائق.
 للمحطات المركزیة تضاف المادة على شكل بودرة 
للخالطة قبل اضافة مكونات الخرسانة و یتم الخلط 

لمدة 5 دقائق.

ال تضاف المادة للخرسانة الرطبة 

للخرسانة سابقة التجھیز تضاف المادة للركام 
وتخلط لمدة 2-3 دقائق قبل إضافة األسمنت و 

الماء. 
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الجرعة  :

التخزین والصالحیة: 
تخزین مناسبة.  12 شھر داخل عبواتھا األصلیة المغلقة فى ظروف 

العبوات: شكایر 5,15 كجم.

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س 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.  
بجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

المعمول بھا في ج .م.ع.  
ال خطورة أثناء النقل.  

•
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• 1-1.5% من وزن االسمنت (بدون ركام ناعم)

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

طبقاً للمواصفات األمریكیة 
 C-39

40 - 50 میجا بسكال

•

1.55 ± 0.05




