INSUCRETE D 210
إضافة للخرسانة لتقليل مياه الخلط وتأخير زمن الشك
أنسووويريد
مياه الخلط.
أنسويريد

الوصف

المميزاد

مجاالد التط ي

تيليماد السالمة

التي لة

ُ 201مطا قة للمواصفاد القياسية األمرييية ASTM C 494-Type A, B and D

اللون
اليثافة (يجم /لتر) رن ( º 21م)
محتو اليلوراي
محتو النتراد

ال ياناد الفنية

طريقة االستخ ام

 201إضووافة سوواللة للخرسووانة تيموول رلوون تووأخير زموون الشووك وزيووا ي ظا ليووة التشوو يل فوون وول تقليوول

نن
10110±00001
خالية من اليلوري اد
خالية من النتراد

التخزين والصالحية
ت ُحفوووو المووووا ي فوووون ر وووووواد محيمووووة ال لوووو وأمووووواين
جيوووو ي الت ويووووة ييوووو ا ش روووون أشووووية الشووووم الم اشووووري
و رجاد الحراري اليالية.
الصالحية  02ش ر من تاريخ اإلنتاج فن روف
التخزين المناس ة.

 201من  102يجم –  100يجم  011 /يجم أسمند (ينصح يمل تجارب للخلطة لتح ي
 الجُررة المستخ مة من أنسويريد
الجررة المطلو ة حيث ان الجررة الزال ي تتس ب فن زيا ي زمن الشك اال ت الن ون تأثير رلن االج ا اد).
 ت ُضاف أنسو يريد ي  201م اشري إلى ماء الخلط ظ ل إضافت ا للخلطة الخرسانية الجافة.















تحسين ظا لية التش يل فن رجاد الحراري اليالية.
تحسين االج ا اد.
تأخير زمن الشك.
تقليل مياه الخلط نس ة تزي رن .%0
تقليل اإلنيماش والزحف.
زيا ي مقاومة الخرسانة لنفاذية المياه.
س ولة النقل لمسافاد طويلة.
خالية من اليلوري اد والموا المس ة لتآيل ح ي التسليح.
تستخ م لجميع أنواع األسمند ال ورتالن ي ما فيه المقاوم للي ريتاد.
ت ُستخ م إلنتاج خرسانة رالية اليفاءي.
ت ُستخ م فن حالة نقل الخرسانة لمسافاد طويلة.
ت ُستخ م فن روف الصب الصي ة.
ت ُستخ م فن رجاد الحراري اليالية.







 201ال ت ُشيل خطوري فن نقل ا.
أنسويريد
الما ي غير سامة وغير ظا لة لإلشتيال.
رن سقوط الما ي رلى الجل يجب غسله جي ا ُ المياه والصا ون.
رن مالمسة الما ي أو سقوط ا رلى اليين يجب غسل ا المياه جي ا ش ثم إستشاري الط يب المختص.
إت اع ظوانين ال يلة ور م إلقاء مخلفاد الما ي فن التر ة أو مجاري المياه.

 جراين  21يجم  -راميل  221يجم  -تنياد حسب الطلب.
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