
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 خليط أسمنتي جاهز يعمل كمصلد قوي لألرضيات الخرسانية

 .المتدرجة لضمان جودته ( الركام )انسوهارد خليط أساسه  أسمنتي معدل كيميائياً بحبيبات الكوارتز 

 الوصف ASTM-D-4060 للمواصفات القياسية األمريكيةانسوهارد ُمطابقة 

 التخزين والصالحية

 بودرة  الشكل الظاهري                    
 رمادي والوان اخري حسب الطلب  اللون                          
 تقريبا ۲م/ جم ك 6 -4معدل التغطية                     

 البيانات الفنية
شكاير محكمة الغلق و أماكن تُحفظ المادة في 

جيدة التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة و 
 .درجات الحرارة العالية

شهر من تاريخ اإلنتاج في  12الصالحية 
 .ظروف التخزين المناسبة

 

  وذلتتع عنتتد حتتدو  ( الطاعجتتة)يتتتر رو و توعيتتس انستتو هتتارد علتتن ستتطض خرستتانة األرضتتيات حدي تتة الصتتب
 5-3عنتتتدما يُغتتترم ابهتتتام اليتتتد ليُتتتترا عالمتتتة علتتتن ستتتطض الخرستتتانة عمقهتتتا متتتن ) للخرستتتانة الشتتتع اإلبتتتتدائي 

 (.مر

  ليتتتتتر ضتتتتبط مستتتتتوس الستتتتطض الخرستتتتاني تمامتتتتاً و لضتتتتمان التوعيتتتتس  ( الهليكتتتتوبتر)تُستتتتتخدم بتتتتروة  ميكانيكيتتتتة
تستتتوية الستتتطض علتتن الستتتطض بالتستتاوي تتتتتر التستتتوية النهائيتتة ببستتتتخدام الهليكتتتوبتر علتتن ستتترعة عاليتتتة لضتتمان 

 .وتنعيمه

 تىللسضتتتتا حلتاظعبتتتت الرا تتتت  لتسداستتتت كخل ل   تتتت الل-يتتتتعالجة سطتتتتخلستتتتبإلتسداستتتت كخلر ستتتتعد ت لتك تتتت     ل
 .صة دلرد  لتسا ء

 يجب تنظيف األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرة. 

 طريقة االستخدام

 مقاومة عالية للتآكل و البري و اإلحتكاا. 

  الغبار المتكون علن األسطض الخرسانيةيُقلل من. 

  ( .الطاعجة)سهل اإلستخدام حيث يُرو فوق الخرسانة حدي ة الصب 

 يوفر الوقت والعمالة. 

 الحصول علن طبقة نهائية مستوية. 

 المميزات     

 مناسب لجميس أنواع األرضيات الُمعرضة لألحمال الميكانيكية الشاقة. 

  الوروأماكن انتظار السيارات و. 

 محطات الخدمات و الجراجات. 

 المخاعن و أرصفة تحميل السفن و حارات المرور. 

 أرضيات المصانس. 

 مجاالت التطبيق

 انسو هارد ال تُشكل خطورة في نقلها. 

 المادة غير سامة و غير قابلة لإلشتعال. 

 عند سقوط المادة علن الجلد يجب غسله جيدُا بالمياه والصابون. 

  المادة أو سقوطها علن العين يجب غسلها بالمياه جيدًا ثر استشارة الطبيب المختصعند مالمسة. 

 اتباع قوانين البيئة وعدم القاء مخلفات المادة في التربة  أو مجاري المياه. 

 تعليمات السالمة     

 ل طال03لش ك  ة  التعبئة
 سازي لجنلتساةل ج تلياجيلتساج علسل عالتسب ىلر سشا خ
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