
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 إضافة عالية الكفاءة للخرسانة لخفض مياه الخلط بدرجة فائقة وتأخير زمن الشك

 
 

خرسوووانة  اى تشوووايلة عاليوووة فووو  إضوووافة سوووائلة للخرسوووانة ت مووول كملووودن اووووو لتوووأخير زمووون الشوووك وإنتوووا   4012أنسوووومنى جووو  
 .المناطق الحارة ومخفض لمحتوو المياه وزيادة االجهاداى المبكرة والنهائية

   ASTM C 494-Type B, F & G  ُمطابقة للمواصفاى القياسية األمريكية  4014أنسومنى ج  

 

 الوصف

     التخزين والصالحية
 اللون بني

(مº 02)عند( لتر/كجم)الكثافة  .0±1010..0.  
 محتوى الكلورايد خالية من الكلوريدات
  محتوى النترات خالية من النترات

 البياناى الفنية
تُحفووووم المووووادة فوووو  عبوووووواى محكمووووة الالووووق وأمووووواكن 
جيوووودة التهويووووة ب يووووداش عوووون أشوووو ة الشووووم  المباشوووورة 

 .ودرجاى الحرارة ال الية
اإلنتا  ف  مروف شهر من تاريخ  42الصالحية 

 .التخزين المناسبة

 

 

   ينصح ب مل تجارب للخلطة )كجم أسمنى  400/ كجم  2.5 –كجم   0.0من     4012الُجرعة المستخدمة من أنسومنى ج
 (.لتحديد الجرعة المطلوبة حيث ان الجرعة الزائدة تتسبب ف  زيادة زمن الشك االبتدائ  دون تأثير عل  االجهاداى

  مباشرة إل  ماء الخلط ابل إضافتها للخلطة الخرسانية الجافة أو تضاف منفصلة ال  الخرسانة  4012أنسومنى ج  تُضاف
  .الطازجة ابل تفرياها من الخالطة وف  ه ه الحالة يتم الخلط لمدة دايقة واحدة لكل متر مك ب من الخرسانة

 

 طريقة االستخدام

 

  20تقليل مياه الخلط بنسبة تصل ال.% 

 تحسين اابلية التشايل بدرجة فائقة دون زيادة كمية المياه. 

 زيادة ملحومة ف  اإلجهاداى المبكرة والنهائية. 

   مناسبة لألجواء الحارة. 

 خالية من الكلوريداى والمواد المسببة لتآكل حديد التسليح. 

 تستخدم لجميع أنواع األسمنى البورتالندو بما فيه المقاوم للكبريتاى. 

 

 المميزاى     

 

 تُستخدم إلنتا  الخرسانة عالية التدفق واإلنسيابية. 

 تُستخدم ف  األرضياى والحوائط واألعمدة واألسقف والكمراى. 

 تُستخدم ف  المناطق  اى درجاى الحرارة المرتف ة . 

 تستخدم ف  ال ناصر األنشائية النحيفة  اى التسليح الكثيف. 

 

 مجاالى التطبيق

 

   ال تُشكل خطورة ف  نقلها 4012أنسومنى ج. 

 المادة غير سامة وغير اابلة لإلشت ال. 

 عند سقوط المادة عل  الجلد يجب غسله جيداُ بالمياه والصابون. 

 عند مالمسة المادة أو سقوطها عل  ال ين يجب غسلها بالمياه جيداش ثم إستشارة الطبيب المختص. 

 دة ف  التربة أو مجارو المياهإتباع اوانين البيئة وعدم إلقاء مخلفاى الما. 

 

 ت ليماى السالمة     

 

  تنكاى حسب الطلب -كجم  220براميل  -كجم  20جراكن. 
 

 الت بئة

 
 لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة
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