
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  وتحسين قابلية التشغيللتقليل مياه الخلط إضافة للخرسانة 

  

 .    ماء الخلطإقتصادية تعمل كملدن وكعامل لتقليل  للخرسانةسائلة ضافة إ ارنسوبروف دبليو أ
 الوصف .  ASTM C 494-Type A  نسوبروف دبليو ار ُمطابقة للمواصفات القياسية األمريكية أ

     التخزين والصالحية
 األساس معدل -لجنو سلفونيت 

     اللون بني         
 ( مº .0)عند ( لتر/ كجم)الكثافة  ..0±1.0..0.

 محتوى الكلورايد خالية من الكلوريدات

  محتوى النترات خالية من النترات

 البيانات الفنية
تُحفظظظظم المظظظظادا فظظظظة ابظظظظظوات محكمظظظظة الغلظظظظ  وأمظظظظظاكن 
جيظظظظدا الت ويظظظظة بعيظظظظداش اظظظظن أشظظظظعة الشظظظظم  المباشظظظظرا 

 .ودرجات الحرارا العالية
ش ر من تاريخ اإلنتاج فة مروف  21الصالحية 

 .التخزين المناسبة

 

 

  ينصح بعمل تجارب للخلطة لتحديد )كجم أسمنت 222/ كجم  2.0 –كجم  2.1نسوبروف دبليو ار من أالُجراة المستخدمة من
 (.الجراة المطلوبة حيث ان الجراة الزائدا تتسبب فة زيادا زمن الشك االبتدائة دون تأثير الة االج ادات

  الجافةنسوبروف دبليو ار مباشرا إلى ماء الخلط قبل إضافت ا للخلطة الخرسانية أتُضاف. 

 

 طريقة االستخدام

 

 التشغيلى المياه دون التأثير الى قابلية تقليل محتو. 

  0تقليل مياه الخلط بنسبة تزيد ان.% 

 تقليل اإلنكماش. 

 تحسين شكل السطح الن ائة للخرسانة. 

 تحسين االج ادات. 

 إقتصادية. 

  تقليل نفاذية المياه للخرسانة . 

 خالية من الكلوريدات والمواد المسببة لتآكل حديد التسليح. 

 تستخدم لجميع أنواع األسمنت البورتالندي بما فيه المقاوم للكبريتات. 

 

 المميزات     

 

 إنتاج خرسانة ذات كفاءا االية. 

 إنتاج خرسانة ذات سطح ن ائة جيد. 

  مناسبة للخرسانة المستخدمة فة أامال المنشآت المتصلة بالمياه. 

 

 مجاالت التطبي 

 

 ال تُشكل خطورا فة نقل ا أر أنسوبروف دبليو. 

  لإلشتعالالمادا غير سامة وغير قابلة. 

 اند سقوط المادا الى الجلد يجب غسله جيداُ بالمياه والصابون. 

 اند مالمسة المادا أو سقوط ا الى العين يجب غسل ا بالمياه جيداش ثم إستشارا الطبيب المختص. 

 إتباع قوانين البيئة وادم إلقاء مخلفات المادا فة التربة أو مجاري المياه. 

 

 تعليمات السالمة     

 

  تنكات حسب الطلب -كجم  112براميل  -كجم  12جراكن. 
 

 التعبئة

 
 لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة

 

جيزة -طموه  –ط ريق وجه قبلي السريع  21ك  :            انسومات  -شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها                                           
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