INSUMENT F340
إضافة عالية الكفاءة للخرسانة لخفض مياه الخلط بدرجة فائقة
أنسوووو من ا  043إضووووافة سووووائلة للخرسووووانة عاليووووة الكفوووواءة ينةوووواي خرسووووانة ا ة وووو يلة إنسوووويابية عاليووووة ةعموووول كملوووود
عالي الكفاءة لخفض محة ى المياه بدرجة فائقة ,مع زيادة االجهادا المبكرة النهائية.
أنس من أ ُ 043مطابقة للم اصفا القياسية األمريكية ASTM C 494-Type F

ال ص

الل
الكثافة (كجم/لةر) عند(º 03م)
محة ى الكل رايد
محة ى النةرا

األساس

البيانا الفنية

طريقة االسةخدام

بني
30330±1.88
خالية م الكل ريدا
خالية م النةرا

الةخزي

ة ُحفووووم المووووادة فووووي عبووووو ا محكمووووة ال لوووو أمووووواك
جيوووودة الةه يووووة بعيوووودا ش عوووو أ ووووعة ال وووومس المبا وووورة
درجا الحرارة العالية.
الصالحية  10هر م ةاريخ اينةاي في مر
الةخزي المناسبة.

 الجُرعة المسةخدمة م أنس من أ  043م  300كجم –  0.0كجم  133 /كجم أسمن (ينصح بعمل ةجارب للخلطة لةحديد
الجرعة المطل بة حيث ا الجرعة الزائدة ةةسبب في زيادة زم ال ك االبةدائي د ةأثير علي االجهادا ).
 ة ُضا أنس من ا  043مبا رة إلى ماء الخلط قبل إضافةها للخلطة الخرسانية الجافة أ ةضا منفصلة الي الخرسانة
الطازجة قبل ةفري ها م الخالطة في ه ه الحالة يةم الخلط لمدة  0دقائ اضافية.

المميزا








ةقليل مياه الخلط بنسبة ةصل إلى .%03
ةسهيل عملية الصب الدمك.
زيادة االجهادا المبكرة النهائية للخرسانة.
زيادة مقا مة الخرسانة لنفا ية المياه.
خالية م الكل ريدا الم اد المسببة لةآكل حديد الةسليح.
ةسةخدم لجميع أن اع األسمن الب رةالندي بما فيه المقا م للكبريةا .

مجاال الةطبي







ة ُسةخدم في الخرسانة كثيفة الةسليح.
ة ُسةخدم ينةاي الخرسانة عالية الةدف
األسق األعمدة الكباري.
الخرسانة سابقة الصب سابقة االجهاد.
ة ُسةخدم في انةاي خرسانة ا اجهادا مبكرة عالية .

ةعليما السالمة








الةعبئة

الصالحية

اينسيابية.

أنس من ا  043ال ة ُ كل خط رة في نقلها.
المادة غير سامة غير قابلة لإل ةعال.
عند سق ط المادة على الجلد يجب غسله جيدا ُ بالمياه الصاب .
عند مالمسة المادة أ سق طها على العي يجب غسلها بالمياه جيدا ش ثم إسة ارة الطبيب المخةص.
إةباع ق اني البيئة عدم إلقاء مخلفا المادة في الةربة أ مجاري المياه

 جراك  03كجم  -براميل  003كجم  -ةنكا حسب الطلب.
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