
 

 
 

 

 

 

 

 

 

وتأخير زمن الشكبدرجة فائقة مياه الخلط  لخفضإضافة عالية الكفاءة للخرسانة   
  

 

إضووووافة سووووائلة للخرسووووانة عاليووووة الكفوووواءة ت موووول كملوووودن روووووذ لتووووأخير زموووون الشووووك وإنتووووا  خرسووووانة  ا   1021نسووووومن  جوووو  أ
 .وي مل علي تحسين االجهادا  المبكرة والنهائية إنسيابية عالية

 ASTM C 494-Type B, F & G األمريكية   قة للمواصفا  القياسية ُمطاب 1021نسومن  ج  أ

 

 الوصف

     التخزين والصالحية
 اللون بني

  (مº 02)عند( لتر/كجم)الكثافة  20220±10170

 محتوى الكلورايد خالية من الكلوريدا 
  محتوى النترا  خالية من النترا 

 البيانا  الفنية
تُحفووووم المووووادة فووووي عبووووووا  محكمووووة ال لوووو  وأمووووواكن 

ب يوووودا  عوووون أشوووو ة الشووووم  المباشوووورة جيوووودة التهويووووة 
 .ودرجا  الحرارة ال الية

شهر من تاريخ اإلنتا  في مروف  10الصالحية 
 .التخزين المناسبة

 

 

  ُينصح ب مل تجارب للخلطة )كجم أسمن   122/ كجم  0 –كجم  200      ن م 1021رعة المستخدمة من أنسومن  ج  الج
 (.علي االجهادا لتحديد الجرعة المطلوبة حيث ان الجرعة الزائدة تتسبب في زيادة زمن الشك االبتدائي دون تأثير 

  مباشرة إل  ماء الخلط ربل إضافتها للخلطة الخرسانية الجافة 1021نسومن  جي أتُضاف. 

 

 طريقة االستخدام

 

 زيادة مقاومة الخرسانة لنفا ية المياه. 

 تحسين رابلية التش يل بدرجة فائقة دون زيادة كمية المياه. 

  10تقليل مياه الخلط بنسبة تزيد عن.% 

 تحسين اإلجهادا  المبكرة والنهائية للخرسانة. 

  مناسبة لألجواء الحارة. 

 خالية من الكلوريدا  والمواد المسببة لتآكل حديد التسليح. 

  تستخدم لجميع أنواع األسمن  البورتالندذ بما فيه المقاوم للكبريتا. 

 

 المميزا      

 

 تُستخدم إلنتا  الخرسانة عالية التدف  واإلنسيابية ورابلة للضخ. 

  النحيفة  ا  التسليح الكثيفتستخدم في ال ناصر األنشائية. 

  تُستخدم في األرضيا  والحوائط واألعمدة واألسقف والكمرا. 

 تُستخدم في المناط   ا  درجا  الحرارة المرتف ة.  

 

 مجاال  التطبي 

 

 ال تُشكل خطورة في نقلها 1021نسومن  ج  أ. 

 المادة غير سامة وغير رابلة لإلشت ال. 

  المادة عل  الجلد يجب غسله جيداُ بالمياه والصابونعند سقوط. 

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

 إتباع روانين البيئة وعدم إلقاء مخلفا  المادة في التربة أو مجارذ المياه. 

 

 ت ليما  السالمة     

 

  تنكا  حسب الطلب -كجم  002براميل  -كجم  02جراكن. 
 

 الت بئة

 
 لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة
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