INSUMENT F3001
إضافة عالية الكفاءة للخرسانة لخفض مياه الخلط بدرجة فائقة
لخفووووض م ئوووو

أنسوووو من ا  0330إضووووافة سووووائلة للخرسوووووانة ئقمووووض كملوووودم فوووووائ
الئشغيض ئ سيم سرعة الئصلد زيادة االجهادا المبكرة النهائية.
أنس من أ ُ 0330مطابقة للم اصفا القياسية األمريكية ASTM C 494-Type F

ال ص

االساس
الل م
الكثافة (كجم/لئر) عند(º 03م)
م ئ الكل رايد
م ئ النئرا

األساس

البيانا الفنية

طريقة االسئخدام

نفئاليم ف رمالدهيد سلف ني
بني
30330±0.0033
خالية مم الكل ريدا
خالية مم النئرا

الميوووواه بدرجوووووة فائقووووة ,زيووووادة قابليوووووة

الئخزيم الصال ية
ئ ُ فووووم المووووادة فووووي عبووووو ا م كمووووة الغلوووو أمووووواكم
جيوووودة الئه يووووة بقيوووودا ش عووووم أشووووقة الشوووومس المباشوووورة
درجا ال رارة القالية.
الصال ية  00شهر مم ئاريخ اإلنئاج في مر
الئخزيم المناسبة.

 300كجم –  0كجم  033 /كجم أسمن (ينصح بقمض ئجارب للخلطة
 الجُرعة المسئخدمة مم أنس من أ  0330مم
لئ ديد الجرعة المطل بة يث ام الجرعة الزائدة ئئسبب في زيادة زمم الشك االبئدائي د م ئأثير علي االجهادا ).
 ئ ُضا أنس من ا  0330مباشرة إلى ماء الخلط قبض إضافئها للخلطة الخرسانية الجافة أ ئضا منفصلة الي الخرسانة
الطازجة قبض ئفريغها مم الخالطة في هذه ال الة يئم الخلط لمدة  0دقائ اضافية.

المميزا










ئقليض المياه بنسبة ئزيد عم .%00
ئ سيم قابلية الئشغيض بدرجة فائقة مع ئقليض ق الدمك.
زيادة االجهادا المبكرة النهائية للخرسانة.
زيادة مقا مة الخرسانة لنفاذية المياه.
اليؤثر علي زمم الشك.
يقلض مم الئقرض لإلنفصاض ال بيبي.
خالية مم الكل ريدا الم اد المسببة لئآكض ديد الئسليح.
ئسئخدم لجميع أن اع األسمن الب رئالندي بما فيه المقا م للكبريئا

مجاال الئطبي






ئ ُسئخدم في الخرسانة كثيفة الئسليح.
ئ ُسئخدم إلنئاج الخرسانة عالية الئشغيلة.
البالطا الجدرام األعمدة ال ائط الجس ر الكباري.
ئ ُسئخدم في انئاج خرسانة ذا اجهادا مبكرة عالية .






أنس من ا  0330ال ئ ُشكض خط رة في نقلها.
المادة غير سامة غير قابلة لإلشئقاض.
عند سق ط المادة على الجلد يجب غسله جيدا ُ بالمياه الصاب م.
عند مالمسة المادة أ سق طها على القيم يجب غسلها بالمياه جيدا ش ثم إسئشارة الطبيب المخئص.
إئباع ق انيم البيئة عدم إلقاء مخلفا المادة في الئربة أ مجاري المياه

ئقليما السالمة
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