INSUMENT F320
إضافة عالية الكفاءة للخرسانة لخفض مياه الخلط بدرجة فائقة
أنسوووو من ا  023إضووووافة سووووائلة للخرسووووانة عاليووووة الكفوووواءة لخفووووض محتوووو م الميوووواه بدرجووووة فائقووووة ك اموووو ملوووود فووووائ يزيوووود
قابلية التشغي بدرجة عالية إلنتاج خرسانة ذا ج دة عالية في المناط الحارة زيادة االجهادا المبكرة النهائية.
أنس من ا ُ 023مطابقة للم اصفا القياسية األمريكية . ASTM C 494-Type F
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الصالحية  12شهر م تاريخ اإلنتاج في مر
التخزي المناسبة.
 الجُرعة المستخدمة م أنس من ا  023م  300كجم –  2كجم  133 /كجم أسمن (ينصح ب م تجارب للخلطة لتحديد
الجرعة المطل بة حيث ا الجرعة الزائدة تتسبب في زيادة زم الشك االبتدائي د تأثير علي االجهادا ).
 ت ُضا أنس من ا  023مباشرة إلى ماء الخلط قب إضافتها للخلطة الخرسانية الجافة أ تضا منفصلة الي الخرسانة
الطازجة قب تفريغها م الخالطة في هذه الحالة يتم الخلط لمدة  0دقائ اضافية.

المميزا












تقلي مياه الخلط بنسبة تزيد ع .%10
زيادة قابلية التشغي بدرجة فائقة.
ال يؤثر علي زم الشك.
تحسي خ اص عدم النفاذية للمياه.
تقلي اإلنكماش.
مناسبة للخرسانة في درجا الحرارة المرتف ة.
زيادة اإلجهادا المبكرة النهائية.
زيادة سرعة التصلد ب د الشك.
خالية م الكل ريدا الم اد المسببة لتآك حديد التسليح.
تستخدم لجميع أن اع األسمن الب رتالندي بما فيه المقا م للكبريتا .

مجاال التطبي






إنتاج خرسانة ذا إجهادا مبكرة نهائية عالية.
الخرسانة سابقة اإلجهاد سابقة الصب .
البالطا االساسا الح ائط االسق األعمدة الكمرا .
ال ناصر اإلنشائية النحيفة ذا التسليح الكثي






أنس من ا  023ال ت ُشك خط رة في نقلها.
المادة غير سامة غير قابلة لإلشت ا .
عند سق ط المادة على الجلد يجب غسله جيدا ُ بالمياه الصاب .
عند مالمسة المادة أ سق طها على ال ي يجب غسلها بالمياه جيدا ثم إستشارة الطبيب المختص.
إتباع ق اني البيئة عدم إلقاء مخلفا المادة في التربة أ مجاري المياه

ت ليما السالمة



الت بئة

الصالحية

 جراك  23كجم  -برامي  223كجم  -تنكا حسب الطلب.
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