
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مركب مائي لمعالجة الخرسانة حديثة الصب
 

يقوم بعمل غشاء فوق االسطح الخرسانية حديثة  يحتوي علي أكريليك بوليمير مركب ذو أساس مائي كى  -كيورانسو
 .الصب لمنع تبخر المياه

 .-ASTM C309-81 TYPE 1 CLASS A ُمطابقة للمواصفات القياسية األمريكية
 الوصف

     التخزين والصالحية
 الشكل الظاهري سائل

 اللون مائل لألبيض
(مº 02)عند( لتر /كجم)الكثافة  1.02 ± 0.000  

  معدل التغطية  (تقريبا)۲م/ كجم 2.3 – 2.0

 البيانات الفنية
تُحفظ المادة في عبوات محكمة الغلق وأماكن جيدة 
التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات 

 .الحرارة العالية
شهر من تاريخ اإلنتاج في ظروف  21الصالحية 

 .المناسبةالتخزين 

 

  الى اعداد السطحي ك -كيور يحتاج انسوال. 

  تبعا لظروف الطقس( ساعات  4-3من ) يستخدم مباشرة علي جميع األسطح الخرسانية حديثة الصب بعد مرور. 

 ي جيدا قبل األستخدامك -يجب تقليب انسو كيور. 

  ي علي سطح الخرسانة حديثة الصب بإستخدام رشاش يدوي او كهربائي وبالنسبة للمساحات الشاسعة ك -يرش انسوكيور
     للمساحات الصغيرة تستخدم الفرشاه أو الروله لفرد) توماتيكية والمسارات الخرسانية يتم استخدام اجهزة الرش األ

 (.ي ك –نسوكيورا

 ساعات 3الي  1ي من األمطار لمدة من ك -نسوكيورا يجب حماية أسطح الخرسانة المعالجة بإستخدام. 

 يجب تنظيف األدوات المستخدمة بالمياه مباشرة بعد االنتهاء من االستخدام. 

  درجة الحرارة واألداة المستخدمة في عملية الرش, الرطوبة, الرياح: ي علي عدة عوامل مثلك -يعتمد معدل تغطية انسوكيور. 

امطريقة االستخد  

 ستخدام والتطبيقسهل اإل. 

 يعمل علي تقليل حدوث الشروخ الخرسانية. 

  الخرسانةمنع تبخر مياه. 

 تقليل حدوث االنكماش للخرسانة. 

  قتصادية للمعالجة بدل من االقمشة المبللةأطريقة. 

 يستخدم في المناطق شديدة الحرارة عالية الرطوبة. 

 المميزات     

 

 بالطات األسقف. 

  السريعة وممرات ومسارات الطائراتالطرق. 

 الكباري والمجاري المائية. 

 يستخدم مع جميع األسطح الخرسانية. 

 

 مجاالت التطبيق

 

  ال تُشكل خطورة في نقلها يك -انسوكيور. 

 المادة غير سامة وغير قابلة لإلشتعال. 

 عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيداُ بالمياه والصابون. 

  المادة أو سقوطها على العين يجب غسلها بالمياه جيداً ثم إستشارة الطبيب المختصعند مالمسة. 

 إتباع قوانين البيئة وعدم إلقاء مخلفات المادة في التربة أو مجاري المياه. 

 

 تعليمات السالمة     

 

  عبوات أخرى حسب الطلب - كجم 122براميل  -كجم  12جراكن. 

 
 التعبئة

 لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة
 

جيزة -طموه  –ط ريق وجه قبلي السريع  24ك  :            انسومات  -شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها                                           
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