
 

 
 

 

 

 

 

 

 

أسمنتي غير قابل لإلنكماش جراوت  

   1 - انسوجراوت
  معدلة بإضافات خاصة و مواد مالئة و حبيبات   أس ت 

سهلة اإلستخدام و  السيلكامادة أساسها أسمنت 
 الوصف .غير قابلة لإلنكماش

 التخزين والصالحية
   بودرة           الشكل الظاهري                        
  رمادي                       للون                       ا 

   مو ي 22بعد  04-04              (  2مم/نيوتن ) الضغط قوة  
 (تقريبا ) سم 2سمك  1م/ كجم 12                       التغطيةمعدل 

 البيانات الفنية
  شكاير محكمة الغلق و أماكن 

حفظ المادة ف 
ُ
ت

ة و   عن أشعة الشمس المباشر
ً
جيدة التهوية بعيدا

 .درجات الحرارة العالية
  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 زيجب تسوية السطح بإ 

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

      اس تي 1 – جراوتانسويجب ترطيب السطح الخرساني بالمياه قبل إستعمال. 

  ج متتتت  أس تتتتتي بالتتتتتدري 1 -يتتتتب ثتتتتب ثلءتتتتي المتتتاء المستتتتتخدم فتتتتي وعتتتاء للخلتتتتت نظيتتتت  ثتتتب يتتتتتب إ تتتتافة  انستتتوجراوت

 .دقائق حتى الحصول على قوام متجانس 3قي كمية المياه و التقليب ميكانيكياً لمدة االتقليب ميكانيكاً ثب إ افة ب

 يُراعى عدم إ افة أسمنت أو رمل إلى الخليت و كذلك عدم الخلت اليدوي. 

  دقيقة من الخلت 02أس تي خالل  1 -يجب إستخدام مونة  انسوجراوت. 

 0:1بنسبة جراوت الت كبيرة الحجب من الممكن إ افة سن مرشحات إلى  في حالة ملئ فراغا . 

 كجب 03لتر مياه لكل شيكارة  3.03 -3   يتب إ افةنسيابي للحصول على قوام إ. 

  كجب 03لتر مياه لكل شيكارة  3 -3..0للحصول على قوام لدن يتب إ افة. 

  53يتب ملئ مونة جراوت من جانب واحد فقت بزاوية مائلةº. 

  كمادة معالجة بعد عملية الصب مباشرة لضمان كفاءة عملية المعالجة اي - كيور أنسويُفضل إستخدام. 

 طريقة االستخدام

 غير قابلة لإلنكماش و ذاتية السيولة. 

 قوة تحمل عالية و إجهادات مبكرة و نهائية عالية. 

 النفصال الحبيبيغير قابلة لحدوث إ. 

 قوة مقاومة عالية لإلنحناء و اإلنضغاط. 

 مقاومة عالية لنفاذية المياه و الزيوت. 

 ديد التسليحخالية من الكلوريدات التي تسبب تآكل ح. 

 قوة تماسك جيدة بالخرسانة. 

 ال يتأثر بالتغيرات الكبيرة في درجات الحرارة أو الرطوبة. 

 المميزات     

  قواعد الماكينات و األعمدة و الركائز اإلنشائية و الحوائت الخرسانية سابقة التجهيزتُستخدم للحقن أسفل. 

 أعمال الترميب التي تتطلب إنسيابية قوام عالية. 

 اإلهتزازاتجهزة الصناعية المعر ة للصدمات وأعمال الحقن الدقيق لأل. 

 تءبيت الكمرات و ركائز الكباري. 

 المولداتأجهزة الهواء المضغوط وربينات و أعمال الحقن لقواعد التو. 

 السابقة التجهيزر الخرسانة المسلحة و المعدنية وتجمي  و تركيب عناث. 

 ةيد في الخرساندتءبيت المسامير و قضبان الح. 

 مجاالت التطبيق

  في نقلها ةال تُشكل خطور وأس تي  1-جراوت انسو. 

 غير قابلة لإلشتعالالمادة غير سامة و. 

 الصابونالجلد يجب غسله جيداُ بالمياه و عند سقوط المادة على. 

  سقوطها على العين يجب غسلها بالمياه جيداً ثب إستشارة الطبيب المختصعند مالمسة المادة أو. 

 مجاري المياهقاء مخلفات المادة في التربة  أوعدم إلإتباع قوانين البيئة و. 

 تعليمات السالمة     

  التعبئة  كجب03شيكارة 
 لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعب الفنى بالشركة
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