INSUMENT G1700
إضافة عالية الكفاءة للخرسانة لخفض مياه الخلط بدرجة فائقة وتأخير زمن الشك
أنسومنت جى  1700إضافة سائلة للخرسانة تعمل كملدن قوي لتأخير زمن الشك وإنتاج خرسانة ذات تشغيلة عالية في المناطق
الحارة ومخفض لمحتوي المياه وزيادة االجهادات المبكرة والنهائية.
أنسومنت جى ُ 1055مطابقة للمواصفات القياسية األمريكية ASTM C 494-Type B, F & G

الوصف

اللون
الكثافة (كجم/لتر) عند(º 05م)
محتوى الكلورايد
محتوى النترات

البيانات الفنية

طريقة االستخدام

المميزات

مجاالت التطبيق

تعليمات السالمة

ت ُحفظظظظم المظظظظادة فظظظظي عبظظظظظوات محكمظظظظة الغلظظظظق وأمظظظظظاكن
جيظظظظدة التهويظظظظة بعيظظظظدا ش عظظظظن أشظظظظعة الشظظظظم المباشظظظظرة
ودرجات الحرارة العالية.
الصالحية  10شهر من تاريخ اإلنتاج في مروف
التخزين المناسبة.

 الجُرعة المستخدمة من أنسومنت جى  1755من  500كجم –  0كجم  155 /كجم أسمنت (ينصح بعمل تجارب للخلطة لتحديد
الجرعة المطلوبة حيث ان الجرعة الزائدة تتسبب في زيادة زمن الشك االبتدائي دون تأثير علي االجهادات).
 ت ُضاف أنسومنت جي  1755مباشرة إلى ماء الخلط قبل إضافتها للخلطة الخرسانية الجافة أو تضاف منفصلة الي الخرسانة
الطازجة قبل تفريغها من الخالطة وفي هذه الحالة يتم الخلط لمدة دقيقة واحدة لكل متر مكعب من الخرسانة.








تقليل مياه الخلط بنسبة تصل ال .%05
تحسين قابلية التشغيل بدرجة فائقة دون زيادة كمية المياه.
زيادة ملحومة في اإلجهادات المبكرة والنهائية.
مناسبة لألجواء الحارة .
خالية من الكلوريدات والمواد المسببة لتآكل حديد التسليح.
تستخدم لجميع أنواع األسمنت البورتالندي بما فيه المقاوم للكبريتات.






ت ُستخدم إلنتاج الخرسانة عالية التدفق واإلنسيابية.
ت ُستخدم في األرضيات والحوائط واألعمدة واألسقف والكمرات.
ت ُستخدم في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة.
تستخدم في العناصر األنشائية النحيفة ذات التسليح الكثيف.






أنسومنت جى  1755ال ت ُشكل خطورة في نقلها.
المادة غير سامة وغير قابلة لإلشتعال.
عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيدا ُ بالمياه والصابون.
عند مالمسة المادة أو سقوطها على العين يجب غسلها بالمياه جيدا ش ثم إستشارة الطبيب المختص.
إتباع قوانين البيئة وعدم إلقاء ملفات المادة في التربة أو مجاري المياه.



التعبئة

بني
50550±1.185
خالية من الكلوريدات
خالية من النترات

التخزين والصالحية

 جراكن  05كجم  -براميل  005كجم  -تنكات حسب الطلب.

لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة
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