
 

 
 

 

 

 

 

 

 

زيادة السيولةأسمنتية للمونة لمنع اإلنكماش و إضافة  

ي أر –أنسو  الحصول عىل ىل صفات الجراوت كمنع اإلنكماش و إضافة للمونة األسمنتية للحصول ع بالست -ج 
ي سيولة عالية   الوصف .دون حدوث انفصال حبيب 

 التخزين والصالحية
 الشكل الظاهري                        بودرة         
 اصفر              للون                       ا          

 كجم اسمنت05/ كجم 1            االستخداممعدل          
 

 البيانات الفنية
ي شكاير محكمة 

حفظ المادة ف 
ُ
الغلق و أماكن ت

ة و   عن أشعة الشمس المباشر
ً
جيدة التهوية بعيدا

 .درجات الحرارة العالية
ي ظروف  12الصالحية 

شهر من تاريخ اإلنتاج ف 
 .التخزين المناسبة

 

 يجب التاكد من نظافة األسطح وخلوها من أي دهون أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أي ملوثات أخري للسطح. 

 اجزاء بارزة باستخدام الوسائل اليدوية أو أيالة أي اجزاء عالقة علي السطح يجب تسوية السطح بإز  

 (.ماكينة النحت الخشن أوالتجليخ ) أو الميكانيكية ( المطرقة )  

 ةلتتتتخ الخلتتتتيل الجتتتتام للمونتتتتة األستتتتمنتية ثتتتتا يتتتتتا ة تتتتافة الميتتتتا  ةلي تتتتا تتتتتدريجيا   بالستتتتت -يتتتتتا ة تتتتافة  أنستتتتو جتتتتي أر    

 (.كجا أسمنت 05/ كجا  1يستخدم بمعدل )يا  حتخ الحصول علخ قوام متجانس يكانيكالتقليب يدوياُ أو مو

  ذاتيتتتتة الستتتتيولة يُمكتتتتن مونتتتة جتتتتراوت ليتتتتر قابلتتتتة ل نكمتتتا  ويُمكتتتن ة تتتتافة الرمتتتتل بالكميتتتة المطلوبتتتتة للحصتتتتول علتتتتخ

 .صب ا أو حقن ا

 دقائق 4الخلل لمدة  في حالة الخرسانة سابقة اإلج اد حيث يتا صب المونة ميكانيكيا  يجب أن يتا. 

 بالست بعد الخلل مباشرة –جي أر  – ا انسو ييُفضل حشو أو حقن المونة األسمنتية المضام ةل. 

 ال ينصح باإلستعمال مع االسمنت المحتوي علي نسبة عالية من المواد فائقة النعومة. 

 يجب تنظيف األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدام ا مباشرة. 

 طريقة االستخدام

 تحسين السيولة و اإلنسيابية للمونة األسمنتية. 

 التماسكزيادة قوة اإللتصاق و. 

 مقاومة عالية للصقيع. 

   المونة االسمنتية حتخ بعد الجفاممانعة إلنكما. 

 ال تحتوي علخ الكلوريدات أو ليرها من المكونات المسببة للتآكل. 

 المميزات     

 تُستخدم كمونة لملئ الفرالات أسفل الركائز الحديدية في المنشآت المعدنية. 

 عمل مسارات المواسير. 

 تبطين األنفاق. 

  الشروخ حول كابالت الشد عند عمل الخرسانات سابقة اإلج ادالفرالات وملئ. 

 الحقن أسفل ألواح التحميل للمنشآت المعدنية. 

 التربةو ربل و تدعيا الصخور. 

 مجاالت التطبيق

  في نقل ا ةال تُشكل خطور بالست -جي أر  –انسو. 

 لير قابلة ل شتعالالمادة لير سامة و. 

   الصابونو عند سقوط المادة علخ الجلد يجب لسله جيداُ بالميا. 

 عند مالمسة المادة أو سقوط ا علخ العين يجب لسل ا بالميا  جيدا  ثا ةستشارة الطبيب المختص. 

 عدم ةلقاء مخلفات المادة في التربة  أو مجاري الميا ةتباع قوانين البيئة و. 

 تعليمات السالمة     

  التعبئة  كجا1كيس 
 لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعا الفنخ بالشركة
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