INSUMENT F308
إضافة عالية الكفاءة للخرسانة لخفض مياه الخلط بدرجة فائقة
لخفوووض مىتوووتا الميووواه بدرجوووة فائقوووة ,تزيوووادة لابليوووة الت ووو يم

أنسوووتمن اف  038إضوووافة سوووائلة للخرسوووانة تعموووم كملووود فوووائ
تتىسي سرعة التصلد تزيادة االجهادا المبكرة تالنهائية.
أنستمن أف ُ 038مطابقة للمتاصفا القياسية األمريكية ASTM C 494-Type F

التصف

االساس
اللت
الكثافة (كجم/لتر) عند(º 03م)
مىتتا الكلترايد
مىتتا النترا

األساس

البيانا الفنية

طريقة االستخدام

نفتالي فترمالدهيد سلفتني
بني
30330±1.03
خالية م الكلتريدا
خالية م النترا

التخزي تالصالىية
ت ُىفووووم المووووادة فووووي عبوووووتا مىكمووووة ال لوووو تأمووووواك
جيوووودة التهتيووووة بعيوووودا ش عوووو أ ووووعة ال وووومس المبا وووورة
تدرجا الىرارة العالية.
الصالىية  10هر م تاريخ اإلنتاج في مرتف
التخزي المناسبة.

 300كجم –  000كجم  133 /كجم أسمن (ينصح بعمم تجارب للخلطة
 الجُرعة المستخدمة م أنستمن أف  038م
لتىديد الجرعة المطلتبة ىيث ا الجرعة الزائدة تتسبب في زيادة زم ال ك االبتدائي دت تأثير علي االجهادا ).
 ت ُضاف أنستمن اف  038م با رة إلى ماء الخلط لبم إضافتها للخلطة الخرسانية الجافة أت تضاف منفصلة الي الخرسانة
الطازجة لبم تفري ها م الخالطة تفي هذه الىالة يتم الخلط لمدة  0دلائ اضافية.

المميزا








تقليم مياه الخلط بنسبة تصم ام .%03
تىسي لابلية الت يم بدرجة فائقة دت زيادة كمية المياه.
زيادة ملىتمة في اإلجهادا المبكرة تالنهائية.
مناسبة لألجتاء الىارة .
خالية م الكلتريدا تالمتاد المسببة لتآكم ىديد التسليح.
تستخدم لجميع أنتاع األسمن البترتالندي بما فيه المقاتم للكبريتا .

مجاال التطبي






ت ُستخدم في الخرسانة كثيفة التسليح.
ت ُستخدم إلنتاج الخرسانة عالية الت يلة.
البالطا تالجدرا تاألعمدة تالىتائط تالجستر تالكباري.
ت ُستخدم في انتاج خرسانة ذا اجهادا مبكرة عالية .






أنستمن اف  038ال ت ُ كم خطترة في نقلها.
المادة غير سامة تغير لابلة لإل تعام.
عند سقتط المادة على الجلد يجب غسله جيدا ُ بالمياه تالصابت .
عند مالمسة المادة أت سقتطها على العي يجب غسلها بالمياه جيدا ش ثم إست ارة الطبيب المختص.
إتباع لتاني البيئة تعدم إلقاء مخلفا المادة في التربة أت مجاري المياه

تعليما السالمة



التعبئة

 جراك  03كجم  -براميم  003كجم  -تنكا ىسب الطلب.
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