INSUMENT F325
إضافة عالية الكفاءة للخرسانة لخفض مياه الخلط بدرجة فائقة
أنسوووو من ا  523إضووووافة سووووائلة للخرسووووانة عاليووووة الكفوووواءة لخفووووض موكوووو م الميوووواه بدرجووووة فائقووووة ك اموووو ملوووود فووووائ ي يوووود
قابلية الكشغي بدرجة عالية إلنكاج خرسانة ذا ج دة عالية في المناط الوارة يادة االجهادا المبكرة النهائية.
أنس من ا ُ 523مطابقة للم اصفا القياسية األمريكية . ASTM C 494-Type F
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الصالوية  12شهر م كاريخ اإلنكاج في مر
الكخ ي المناسبة.
 .00كجم –  203كجم  1.. /كجم أسمن (ينصح ب م كجارب للخلطة
 الجُرعة المسكخدمة م أنس من ا  523م
لكوديد الجرعة المطل بة ويث ا الجرعة ال ائدة ككسبب في يادة م الشك االبكدائي د كأثير علي االجهادا ).
 ك ُضا أنس من ا  523مباشرة إلى ماء الخلط قب إضافكها للخلطة الخرسانية الجافة أ كضا منفصلة الي الخرسانة
الطا جة قب كفريغها م الخالطة في هذه الوالة يكم الخلط لمدة  5دقائ اضافية.

الممي ا












كقلي مياه الخلط بنسبة ك يد ع .%13
يادة قابلية الكشغي بدرجة فائقة.
ال يؤثر علي م الشك.
كوسي خ اص عدم النفاذية للمياه.
كقلي اإلنكماش.
مناسبة للخرسانة في درجا الورارة المركف ة.
يادة اإلجهادا المبكرة النهائية.
يادة سرعة الكصلد ب د الشك.
خالية م ا لكل ريدا الم اد المسببة لكآك وديد الكسليح.
كسكخدم لجميع أن اع األسمن الب ركالندي بما فيه المقا م للكبريكا .

مجاال الكطبي






إنكاج خرسانة ذا إجهادا مبكرة نهائية عالية.
الخرسانة سابقة اإلجهاد سابقة الصب .
البالطا االساسا الو ائط االسق األعمدة الكمرا .
ال ناصر اإلنشائية النويفة ذا الكسليح الكثي .






أنس من ا  523ال ك ُشك خط رة في نقلها.
المادة غير سامة غير قابلة لإلشك 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 ش ثم إسكشارة الطبيب المخكص.
إكباع ق اني البيئة عدم إلقاء مخلفا المادة في الكربة أ مجاري المياه

ك ليما السالمة



الك بئة

الصالوية

 جراك  2.كجم  -برامي  22.كجم  -كنكا وسب الطلب.

لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة
شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها  -انسومات  :ك  11ط ريق وجه قبلي السريع – طموه  -جيزة

تليفون ( 202) 38172218 - ( 202) 38172818فاكس ( 202) 38172918
www.insumat.com

