INSUCRETE D 230
إضافة للخرسانة لتقليل مياه الخلط وتأخير زمن الشك
 أنسوكريت دى  032إضافة سائلة للخرسانة تعمل كملدن إلنتاج خرسانة ذات تشغيلة عالية وأيضا ً كعامل لخفض محتوى المياه
وتأخير زمن الشك.
 أنسوكريت دى ُ 032مطابقة للمواصفات القياسية األمريكيةASTM C 494-Type A, B and D

الوصف

اللون
الكثافة (كجم /لتر) عند( º 02م)
محتوى الكلورايد
محتوى النترات

البيانات الفنية

طريقة ا ستخدام

زيادا جودا الخرسانة وقابليت ا للضخ.
تحسين األج ادات.
تقليل مياه الخلط بنسبة تزيد عن .%0
تحسين السطم الن ائى للخرسانة.
تأخير زمن الشك وتقليل اإلنكماش.
زيادا مقاومة الخرسانة لنفاذية المياه.
س ولة النقل لمسافات طويلة.
خالية من الكلوريدات والمواد المسببة لتآكل حديد التسليم.
تستخدم لجميع أنواع األسمنت البورتالندي بما فيه المقاوم للكبريتات.

 ت ُستخدم في حالة نقل الخرسانة الجاهزا لمسافات طويلة.
 ت ُستخدم في المناط الحارا والمعتدلة .

مجا ت التطبي

تعليمات السالمة

التعبئة

 الجُرعظظظظة المسظظظظتخدمة مظظظظن أنسظظظظوكريت دى  032مظظظظن  200كجظظظظم –  200كجظظظظم  122 /كجظظظظم أسظظظظمنت (ينصظظظظم بعمظظظظل تجظظظظار
للخلطظظظظة لتحديظظظظد الجرعظظظظة المطلوبظظظظة حيظظظظت ان الجرعظظظظة الزائظظظظدا تتسظظظظب فظظظظي زيظظظظادا زمظظظظن الشظظظظك ا بتظظظظدائي دون تظظظظأثير علظظظظي
ا ج ادات).
 ت ُضاف أنسو كريت دي  032مباشرا إلى ماء الخلط قبل إضافت ا للخلطة الخرسانية الجافة.











المميزات

بني
20220±10162
خالية من الكلوريدات
خالية من النترات

التخزين والصالحية
ت ُحفظظظظم المظظظظادا فظظظظي عبظظظظظوات محكمظظظظة الغلظظظظ وأمظظظظظاكن
جيظظظظدا الت ويظظظظة بعيظظظظدا ً عظظظظن أشظظظظعة الشظظظظم المباشظظظظرا
ودرجات الحرارا العالية.
الصالحية  10ش ر من تاريخ اإلنتاج في مروف
التخزين المناسبة.







أنسوكريت دى  032ت ُشكل خطورا في نقل ا.
المادا غير سامة وغير قابلة لإلشتعال.
عند سقوط المادا على الجلد يج غسله جيدا ُ بالمياه والصابون.
عند مالمسة المادا أو سقوط ا على العين يج غسل ا بالمياه جيدا ً ثم إستشارا الطبي المختص.
إتباع قوانين البيئة وعدم إلقاء مخلفات المادا في التربة أو مجاري المياه.

 جراكن  02كجم  -براميل  002كجم  -تنكات حس الطل .

لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة
شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها  -انسومات  :ك  11ط ريق وجه قبلي السريع – طموه  -جيزة

تليفون ( 202) 38172218 - ( 202) 38172818فاكس ( 202) 38172918
www.insumat.com

