
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  مياه الخلط بدرجة فائقة لخفضعالية الكفاءة للخرسانة إضافة 

 
 

تزيوووادة لابليوووة الن ووو ي  , إضوووافة سوووائلة للخرسوووانة ن مووو  كملووودت فوووائا  لخفوووض مقنوووت  الميووواه بدرجوووة فائقوووة 033أنسوووتمنف ا  
 .تنقسيت سرعة النصلد تزيادة االجهاداف المبكرة تالنهائية

 ASTM C 494-Type F  ُمطابقة للمتاصفاف القياسية األمريكية   0330أنستمنف أ  
 

 التص 

     النخزيت تالصالقية
  نفناليت فترمالدهيد سلفتنيف               االساس   

 األساس اللتت بني
(مº 03)عند( لنر/كجم)الكثافة  30330±0.03  

 مقنت  الكلترايد خالية مت الكلتريداف
  مقنت  الننراف خالية مت الننراف

 البياناف الفنية
نُقفووووم المووووادة فووووي عبوووووتاف مقكمووووة ال لووووا تأمووووواكت 

ب يوووودا  عووووت أ وووو ة ال وووومس المبا وووورة جيوووودة النهتيووووة 
 .تدرجاف القرارة ال الية

 هر مت ناريخ اإلنناج في مرت   00الصالقية 
 .النخزيت المناسبة

 

  ينصح ب م  نجارب للخلطة )كجم أسمنف  033/ كجم  0.0 –كجم  300        مت  033نستمنف أ  أالُجرعة المسنخدمة مت
 (.لنقديد الجرعة المطلتبة قيث ات الجرعة الزائدة ننسبب في زيادة زمت ال ك االبندائي دتت نأثير علي االجهاداف

   منفصلة الي الخرسانة  أت نضا  با رة إلى ماء الخلط لب  إضافنها للخلطة الخرسانية الجافةم 033نستمنف ا  أنُضا
 .دلائا اضافية 0الخلط لمدة لب  نفري ها مت الخالطة تفي هذه القالة ينم  الطازجة

 طريقة االسنخدام

 

  03نقلي  المياه بنسبة نزيد عت.% 

   تلف الدمكنقسيت لابلية الن  ي  بدرجة فائقة مع نقلي. 

 زيادة االجهاداف المبكرة تالنهائية للخرسانة. 

 زيادة مقاتمة الخرسانة لنفاذية المياه. 

 اليؤثر علي زمت ال ك. 

 يقل  مت الن رض لإلنفصا  القبيبي. 

 خالية مت الكلتريداف تالمتاد المسببة لنآك  قديد النسليح. 

  المقاتم للكبرينافنسنخدم لجميع أنتاع األسمنف البترنالندي بما فيه 

 

 المميزاف     

 

 نُسنخدم في الخرسانة كثيفة النسليح. 

 نُسنخدم إلنناج الخرسانة عالية الن  يلة. 

 البالطاف تالجدرات تاألعمدة تالقتائط تالجستر تالكباري. 

  نُسنخدم في انناج خرسانة ذاف اجهاداف مبكرة عالية. 

 

 مجاالف النطبيا

 

   خطترة في نقلهاال نُ ك   033أنستمنف ا. 

  المادة غير سامة تغير لابلة لإل ن ا. 

 عند سقتط المادة على الجلد يجب غسله جيداُ بالمياه تالصابتت. 

 عند مالمسة المادة أت سقتطها على ال يت يجب غسلها بالمياه جيدا  ثم إسن ارة الطبيب المخنص. 

 ت مجاري المياهإنباع لتانيت البيئة تعدم إلقاء مخلفاف المادة في النربة أ 

 

 ن ليماف السالمة     

 

  ننكاف قسب الطلب -كجم  003برامي   -كجم  03جراكت. 
 

 الن بئة

 
 لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة
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