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 إرشـادات التـطبـيـق
 

 التـحضير
 

 : يمكن إتباع التعليمات التالية لجميع التطبيقات 
 

يجب إزالة األجزاء . يجب تنظيف األسطح جيدًا قبل تطبيق السي بوند
الطليقة و البقايا الخرسانية و اللياسة القديمة و األوساخ و طبـقــــات

إستعمال فرشاة أو فرشاة نحاسـيـــــــة أو أيو يوصى ب. ألخ..الطالء 
آما يجب إزالة الفطريات بإستعمال مــنـــظـــف. وسيلة أخرى مناسبة

الهايبوآلورايت أو محلول مضاد للفطريات و مـــن ثــــم يـجـب غـسل
يجب تنظيف األسطح الخشبية و يـجب أن تكون جافة. األسطح بالماء

آما يجب أزالة المواد . الصقل و الطالءاتو خالية من الشمع و مواد 
النفطية و الزيوت بإستعمال مزيل الزيوت الكــيـمـــيائي من فوسروك

أو بإستـعـــمال مــزيـل زيوت" الرجاء الرجوع لنشرة فنية منفصلة"
 .مناسب آخر

 
، و على األسطح العمودية و حيث ال يمكن إزالة آامــل طبقات الطالء

مطرقة فيما عدا المناطق المخصصة لــوضع األلواح فيمكن نقشها بال
و ذلك لضمان عملية اإللتصاق للسي بوند و هياآل البناء و. الجبسية

 .لتفادي عدم التصاق الرآائز بسبب طبقات الطالء
 

 :خــتم األسطـح المسامية
 

يــجـب عزل و ختم األسطح المسامية بإستعمال جزء واحد من السي 
و حين تكون درجة المسامية . زء من الماء النظيف جـــــ١٥بـوند و 
 ١٠فيمكن زيـــــــادة نسبة إلى جزء واحد من السي بوند مع ، عالية

تعتــــبر األسطح الفحمية و الرغوية و هياآل البناء . أجزءا من الماء
الخفيفة األخرى بأنها مــــاصة بدرجة عالية فيجب أن تبلل بالماء قبل

 .عزل و الختمالقيام بعملية ال
 

 التطبيقات الخاصة
 
  الصـــق عــام-١
 

بعد تحضير األسطح، قم بوضع طبقة رقيقة من السي بوند على آـلتا 
قم).  دقيقة٣٠ إلى ٢٠(آل من السطحين ثم ترآها حتي تصبح لزجة 

بوضع السطحين على بعض بحزم، و قم بالترآيب في الموقع و آمـا 
 الغراء من األطراف و من عــلى هو مطلوب، قم بمسح أي زيادة من

يجب عدم الضغط عــــــــلى . ساعة ٢٤األسطح ثم ترآها لنجف لمدة 
 .فقد يتسبب ذلك من تسرب السي بوند من األطراف، األسطح

 
السي بوند ال يقم بلصق البولثين و الـ بي في سي و : مالحظة 
 .المطاط

 
 : عامل الصق للياسة-٢
 

خـتم الجبس ذات الوزن الخفيف و اللياسة  للجبس، قم بـعــــــزل و 
االمائية آما هو محدد بمحلول من جزء واحد من السي بوند و جزء 

ثم قم بوضع الجبس . واحد من الماء و من ثم ترآه حتى يصبح لزج
 .مباشرة على السي بوند اللزج باطريقة الطبيعية

 

  
 .غراضإضافة الراتنج الالصقة لإلسمنت و العازلة المتعددة األ

 
 األسـتخـدام

 
 :مادة الصقة لألغراض العامة 

الصق لألسبستوس و البلوآات و السجـــــاد و الخــــزف الصيني و
الخرسانة و الفلين و الفخاريات و الزجاج و البالستيــــك المغلف و 
الجلود و المشمع و ألواح البالستر و البوليسترين و الـحــجـــارة و

 . الخشباالقمشة و البالط و
 

 :عامل الصق للياسة
يقلل من نسبة التقــــطع و األقــفال و يساعد على اإللتصاق الجيد و
الميكانيكي لترآيب اللياسة و طـــــبقات الجبس و األلواح الجبسية 
ذات الوزن الخفيف و التلصيق الالمـــــــائي، لصقات، و و للتلصيق

 .على البالط
 

 :رضيات الحجاريةللترميمات الخرسانية و اإل
لترميم التـشقــــقات و الفتحات في األرضيات اإلسمنتية و األسطح 

و لتسوية درجات الساللم . الخرسانية البالية و األرضيات الحجرية
 .المتآآلة

 
 :لترميم الحجارة الطبيعية أو المعاد تصنيعها 
 .إلعادة تشكيل و ترميم األسطح الحجرية

 
 :آمادة الصقة للبالط 

ــــلوآات الخــــشبية و الفــــلينية و مشمع األرضيات و الخزف وللب
 .و للبلوسترين الـطـــــيــني و األلواح العازلة للصوت. الخرسانة

 
 .للصق طبقة التسوية على األسطح الخرسانية

 
.لعزل الغبار عن لياسة األرضيات و االرضيات الخرسانية المختلفة

 
 .ند طالئها بطالء زيتيآطبقة أساسية لطبقة القار ع

 
 الــــوصــف

 
الصق متعدد األغراض مستند على راتنج مبلمر وهو ، السي بوند

أبيض اللون و غير سام و غير قابل لإلشتعال و هو مميز بلزوجة 
 .متوسطة و عندما يجف يصبح شفاف اللون

 
 الــمـزايــــــــــا

 
 .البناءيمكن إستعماله مع معظم مواد ،   متعدد اإلستعمال-
اإللتصاق اإليجابي الجيد مع مواد البناء ،   عامل اإللتصاق العام-

 .األآثر شيوعا ماعدا البوليثين و الـ بي في سي و المطاط
 .مناسب لإلستعمال في أجواء الشرق األوسط، مصنع محليًا
يمكن أن يطبق بإلفرشاة أو بالرش أو بإستعمال ، سهل التطبيق
 .الدحروجة

 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

و للحصول على المتانة المطلوبة قم بإضافة جزء واحد ، النظـــــيف
و من ثم متابعة عملية .  أجزاء من الماء النظيف٣من السي بوند و 

.التطبيق آما هو موضح أدناه  
 

:ترميم التشققات و الفجوات في األرضيات اإلسمنتية  
 

قم بالضغط و ، قم بوضع المزيج على طبقة الطالء األساسية اللزجة
. بحزم و تسوية األسطح للحصول على نهاية متقنة و بالـملج األدنى

يجب تعبئة التشققات و الفجوات الكبيرة بإستخدام الخرسانة العادية 
من )  بوصة٠٫٢٥(مم ٦و على طبقة الطالء األساسية إلى مستوى 

دة األسطح و من ثم تملئ إلى أعلى التشققات فيـــــــما تـــزال الــمــا
.الخرسانية خضراء اللون  

 
:إعادة ترميم األسطح الخرسانية المتآآلة و األرضيات المتالحمة  

 
قم بوضع الخليط على الطبقة العازلة اللزجة و بالملج على أسطــح 
األرضيات بإستعمال مستوى الكتل المتعرية آـــمــستوى لــــــوضع 

قم بمعالجـة . تآآلو ذلك لتعويض اللياسة المفقودة بسبب ال، الخليط
التشققات العميقة بإتباع التعليمات المحددة أعاله لمعالجة التشققات 

.و الفجوات الكبيرة  
 

:تسوية أسطح درجات الساللم البالية  
 

و قم بالضغط ، قم بوضع المزيج على طبقة الطالء األساسية اللزجة
.ىبحزم و تسوية األسطح للحصول على نهاية متقنة و بالـملج األدن  

 
قم بــوضع ، و للحصول على أسطح مانعة لإلنزالق لدرجات الساللم
و يكبس علــيها ، قطعة من الخيش بعد وضع المادة و الملج مباشرة

.قليًال للتترك إنطباع أسطح الخيش  
 
.  آعامل إلتصاق للبالط-٦  

 
قم بإستعمال السي بوند آمادة الصقة مع بلوآات الخشب و الفلين و 

و إذا آان األسطح غير مستوية قم بتـــعبئة . نعة للصوتاللوائح الما
".بالطات البوليسترين" المادة الالصقة آما هو محدد أدناه مع   

 
:للبالط الخزفي و الخرساني و الطيني و الحجري  

 
قم بالعزل و الختم  بمحلول يتكون من جزء واحـــد من السي بوند و 

إستخـدام الفرشاة و من قم بوضع المحلول ب. خمس أجزاء من الماء
قم ، و قبل وضع البالط عـلى خليط الرمل و األسمنت. ثم ترآه ليجف

بوضع خليط يتكون من ثالث أجزاء من السي بوند و جزء واحد من 
و حين ما تزال تلك الطبقة . الماء على األرضية و على قاعدة البالط

 من رطبة ولزجة قم بوضع خليط اإلسمنت و الرمل على األرضية و
.ثم قم بوضع البالط عليه  

 
:لبالط البوليسترين و البالستر و األلواح المانعة للصوت  

 
و من ثـــــم و بإستعمال الفيلير . قم بالتحضير و العزل حسب الحاجة

المناسب مثل البالستر أو اإلسمنت أو الرمل النـــــــــــاعم أو نشارة 
 من السي بوند و قم بتحضير معجون يتكون من جزء واحد، الخشب

قم بوضع هذا الخليط آـمــــادة الصــقـــة على . جزء واحد من الماء
.األرضيات و البالط  

 

  
قم بعـــــزل و طالء ، للطبقات اإلسمنتية و للتطبيقات بالحجم األآبر

ثم قم بتحضــيـــر الـــمادة ، تأسيس األسطح حسب التعليمات أعاله
يف و الحاد و مع جزء واحد مــــن بخلط جزء واحد من الرمل النظ

اإلسمنت و جزء واحد من  السي بوند مع ثالث أجزاء من المـــاء 
قم بوضع الخــــلــيط على الطبقة األساسية اللزجـــــــــــة . النظيف

و من ثم قم بنقشهـا "  بوصة٠٫٢٥"مم تــقـــريبًا ٦بسمــــــــاآة 
. شين للحصول على سطح متــقنبفرشاة قـــــاسية أو قــــــم بالتخ
قم بالتحقق من قوة اإللتصاق . و يجب أن تترك لتجف بالكامــــــل

.قبل إعادة التطبيق  
 

 للتجصيص على البالط المزجج
 

يجـــب نـقــــــش األسطـح ، لضمان الحصول على اإللتصاق المقنع
بالطرق الخفيف للحصول على أسطح متقنة و مناسبة قبل الختم و 

ل بالطالء األولي و من ثم لوضع التجصيص آما هو موضـــح العز
.أعاله  

 
   للترميمات الخرسانية-٣

 
قم بتحضير و عــــــزل األسطح آما هو محدد أعاله، و قم بتحضير 
خليط يتكون من جزء واحد من السي بوند و جزء و احد من الماء 

س نوع قم بإستعمال نف. النظيف ومن ثم ترآــــــه حتى يصبح لزج
وذلك ، الرمل المستعمل في الخـــــــــــــرسانة ألتي خاضعة للترميم

 أو أقل نوعًا ٢:١لتحضير خليط متين من اإلسمنت و الرمل بنسبة 
مع خليط يتكون من جزء واحد من السي بوند إلى ثالث أجزاء ، ما

.من الماء النظيف  
 

.قم بالضغط بحزم و من ثم بتسوية األسطح بالملج األدنى  
 
. الترميمات للحجارة الطبيعية و المعاد تصنيعها-٤  

 
و قم بوضع الطبقة ، قــــم بتــحضير و عزل األسطح حسب الحاجة

قم بتحضير خليط يتكون من . األساسية آـــــما هــــو موضح أعاله
إسمنت بورتلند العادي مع الكتل األصلية و القيام بخلطهما بأخــف 

و ) أو أآثر طراوة (٦:١بنسبة : ــلى ذلكومثال عــــ، درجة ممكنة
باإلتساق مع متطلبات المتــــــانة المحددة، و القيام بخلطها مـــــع 

. جزء واحد من السي بوند مع ثالث أجزاء من الماء النظيف  
 

.قم بالضغط بحزم و من ثم بتسوية األسطح بالملج األدنى  
 

و يمــكن . ة العاليةال تحتاج إعادة تشكيل األسطح للمتان: مالحظة 
فــي حــيـــــن . تحضير األلوان المحددة بإضافة الصبغات المناسبة

فيجب إستشارة مكــتـب فوسروك الــمحلي ، الحاجة للمتانة العالية
.للمزيد من التعليمات  

 
.  لترميم األرضيات الخرسانية و عمل طبقة التسوية المتالحمة-٥  

 
و بتطبيق طبقة الطالء ، حاجةقم بتحضير و عزل األسطح حسب ال

األساسية المكونة من جزء واحد من السي بوند مع ماء جــــــــزء 
و قم بوضعها إلى التشققات جيدًا و ترآها حـــــتى . واحد من الماء
. يجب عدم ترك طبقة الطال ء األساسية حتى تجــــف. تصبح لزجة

ساسي و من ثم قم بإعادة تـطــبيق الطالء اإل، لكن في حين جفافها
قم بتحضير خليط يتكـــون . الشروع في التطبيق حين تصبح لزجة

   جزء من الرمـل ٢٫٥من جزء واحد من إسمنت بورتلند العادي و 

 



 
 

  

 

  
 

و يجب أن تترك حتى تتصلب بالكامل و التحقق من نسبة اإللتصاق 
 .قبل وضع الطبقة العليا للتالحم

 
 .لمانعة للغبار و األرضيات الخرسانية الهشة  لياسة األرضيات ا-٨
 

قم بوضع طبقتين من خليط يتكون من جزء واحد من السي بوند و 
يجب ترك الطبقة األولى لتجف بالكامل قبل . خمس أجزاء من الماء
 .وضع الطبقة الثانية

 
 .  طبقة أساسية للقار الذي سيطلي بالطالءات الزيتية-٩
 

كون من جزء واحد من السي بوند و جزء قم بطالء القار بمحلول يت
واحــــــــد من الماء آطبقة مانعة للسيالن و مناسبة ألآثر الطالءات 

 .الزيتية
 

  
  للصق الطبقة العليا من الملتحمة على طبقة سفلى من -٧

.الخرسانة  
 

قم بتحضير األسطح و تطبيق خليط من جزء واحد من السي بوند 
وضع الخليط جيدًا بإستعمال فرشاة و قم ب. و جزء واحد من الماء

يجب عدم ترك طبقة البرايم لتجف . من ثم ترآه حتى يصبح لزجًا
.قم بإعادة وضع البرايم، و في حين تجففها. بالكامل  

 
قم بتحضير خليط متقن يتكون من جزء واحد من إسمنت بورتلند 
العادي و جزء واحد من الرمل الحاد النظيف و تقاس حســـــــــب 

قم . اإلتساق مع جزء واحد من سي بوند و ثالث أجزاء من الماء
بفرش الخليط على األرضيات في حين ما تزال طبقة البرايم لزجة 

و من ثم قم بالنقر بفرشـــــــاة )  بوصة٠٫٢٥(مم٦و بمعدل عمق 
سطح خشن ، خشنة متصلبة للحصول على أسطح ميكانيكية متقنة

.إلى أآثر حد  
  

 

: لتر من السي بوند و مخفف آالتالي ١ستندة على م: التغطية   
 

)تقريبًا (٢م   سي بوند ماء 
 طبقة العزل و الختم ١ ١٥ ٧٥
١ ١٠ ٥٠  
١ ٥ ٢٥  
 طبقة البرايم ١ ١ ١٥

)طبقتين (١٥  الطبقة المانعة للغبار ١ ٥ 
 طبقة البرايم عند إستخدامها مع المؤونة ١ ١ ٣
١ ٣ ٣  

.التغطية الفعلية قد تتفاوت حسب مسامية األسطح. لى األسطح المثاليةالنتائج أعاله مستندة ع  
 

 

 
 التعبــــئة

 
 . لتر٢٠٠ أو ٢٥في العادة برميل بعبوة : السي بوند 

 . لتر٢١٠برميل بعبوة : مزيل الزيوت الكيميائي من فوسروك 
 

 التــجـهـيز
 

يجب تحديد نوع التجهيز المطلوب مع مكتب أو وآيل فوسروك 
 .و و لتموين العقود الكبيرة قم باإلتصال بالمصنع في جدة. حليالم
 

 الدعم التـقـني
 

يوفر فوسروك خدمة إستشارية تـقـنيــة شامـلـة مدعومة من قبل 
آما يمكن توفير خدمات الدعم ، فريق إختصاصي في مجال البناء

 .المتكاملة في موقع العمل لجميع منتجات فوسرك
 

 ـةمعــــلـومات إضــافيـ
 

جزء من تشكيلة واسعة من المواد الالصقة و مـــــواد ، السي بوند
الترميم و منتجات الختم و العزل لإلرضيات و المصنعين من قــبــل 

آما يتوفر لدى فوسروك نشـرة . فوسام لإلستخدام في أعمال البناء
 .فنية خاصة لكل منتج

  
 التـــنــظيف

 
 .ورا بعد اإلستعماليجب تنظيف الفرش واألدوات بالماء ف

 
 اإلجراءات الوقائية

 
ال يجب إستعمال السي بوند لألرضيات المعرضة للماء بشكل 

 .مستمر
 

. مئوية٧ال يجب إستعمال السي بوند في درجات الحرارة األقل من 
 

فيجب حماية ، يتم تثبيت السي بوند بإآتمال عملية التبخر للسوائل
و ال يجب التطبيق . رة التصلبالمادة الموضوعة من البلل أثناء فت

 .في المناطق الخارجية في األجواء الممطرة
 

 .ال يجب تحريك مؤونة السي بوند بعد أن يتم وضعها
 

و في حين تعرض سطح مؤونة السي بوند لشـــــــــروط التجفيف 
الحادة جدًا أو للرياح الشديدة أو ألشعة الشمس العالية مباشرة أو 

فيمكن تبليل األسطح قليًال أو بتغطيتها ، لخأ..لمصدر حراري عالي
.الخ..باألقمشة الرطبة أو بشراشف البوليثين  

 
 
  

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999  مبيعات جدة  :هاتف 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف  عرض جدةم   
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. سروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فو: مالحظات هامة

لى يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة ع
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*إيبونكس  

 

 

  
 

 
 مـطـابق للمـواصفــات

 
 ملي فولط الالزم ١٠٠تتوافق أنوادات إيبونكس المنفصلة مع نظام 

لتغيير الجهد الكهربائي للحصول على حماية آاثودية فعـــــــالة آما 
الجمعية الوطـنية لـمهندسي (هو موصـــوف تحت الـ إن أي سي إي 

 .٩٠-٠٢٩٠مقياس آر بي) التآآل
 

يجب أن يتبع تصميم انودات إيبونكس المنفصلة المــــعايير الشاملة 
و المـــــــسّجلة في ) مارآة مسجلة"(إيبونكس"و المؤسسة لنظام 

جي / سجالت براءة اإلختراع، و المسجلة برقم سجــــل بي تي سي 
 .، المطّور من قبل اترافيردا المحدودة٠٠٣٥٩/ ٩٩بي 

 
 الـمـواصـفـات

 
لحاجة، فيجب توفير الحــــماية الكاثودية لعناصر الخرسانة و حيث ا

المسلحة بإستخدام ترآيــــبات انودات إيبونكس للحماية المنفصلة و 
 ٩٠٠القادرة على التثبيت الطويــل األجل للتيارات الكثيفة بحدود 

 ).ألسطح األنودات ( ٢متر/ ملي أمبير 
 

ي مناطق طاردة للغازات و يجب ترآيب أنودات إيبونكس للحــــماية ف
المميزة بالكثافة العالية و المتوافقة ، تثبت بإستعمال مــونة إيبوفكس

 .آيمياويا و آهربائيا
 

آّل مهام التصميم و التثبيــــــت و الــتــــــرآيب يجب أن تنفذ من قبل 
اإلختصاصيين في حقل الحماية الكاثودية، و المصـــــــــّدقين من قبل 

 . ممون أنظمة األنوداتمصنع أو
 

  
أنودات الحماية الكاثودية المنفصلة للهياآل الخرسانية المسلحة 

.أو المباني ذات الهياآل الفوالذية  
 

 األسـتخـدام
 

صممت األنودات الكاثودية لحماية العناصر الفوالذيـــة في هياآل 
و تتضّمن التطبيقات المثالية الجسور و مواقف . البناء من التآآل

.لسيارات و المباني البحرية و المباني ذات الهياآل الــــــفوالذيةا  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.  تمنع من حصر أو تجمع الغازات األنودية-  
 ال تحميل اي زيادة بوزن إضافي أو زيادة -  الترآيب المنفصل -

.في األبعاد الطبيعية للهياآل  
ام أنود آاثودي   يتميز بمتوسط عمر متوقع أطول من أي نظ-

. سنة حماية٢٥أآثر من ، آخر  
 ملي فولط إلآتساب حماية آاثودية ١٠٠  متوافق مع معايير -

.فعالة  
.  التقنية المبرهنة باألداء المدروس-  
.  تكلفة أقل من أي نظام حماية آاثودية آخر-  
  الترآيب العميق للوصول الى الطوابق الفوالذية المتعددة و تلك -

.ول اليهاالصعب الوص  
.  مناسب لإلستعمال في المناطق ذات الكثافة الفوالذية العالية-  
.  يمكن أن يستعمل في هياآل البناء الجديدة آإجراء وقائي-  
و عدة أنواع من مونة و ،   متوافق بالكامل مع مادة األيبوفكس-

.خرسانة ريندريك للترميم  
.  ال يحتاج لتطبيق طالء واقي-  
 

 الــــوصــــف
 

و ، إيبونكس، أنود آاثودي للحمـاية بتيار مضغوط و منفــــــــصل
التيتانيوم مع نظام تهوية / مستند على ترآيبة مـــــــن السيراميك 

يتضمن تطـــــبيق نظـــــــــام األنواد على مــونة . متكامل للغازات
اإليبوفكس المميزة بالكثافة العـــــالية و التشـــــرب للحوامض و 

.لمساعدة على التثبيت واإلستقرار في المدى الطويلا  
 

أنودات إيبونكس متوفرة بعدة أحجام و أقطار إلآتساب مرونة 
.عالية للتصميم  

 
 معـايـير التـصمـيم

 
نظام أنودات الحمايـــــة الكاثودية المنفـــصلة المساعد ، إيبونكس

 و األبنية على الحصول على المتانة الطويلة المدى لألبنية الجديدة
 .القائمة الخاضعة للظروف الضارة جدا

 
و إمتثاًال مع أنظمة أنودات الحماية الكاثودية األخرى، يجــــــــــب 
تصـميم نطام أنوادات إيبونكس للحماية المنفصلة من قـــــــــــــبل 
إختصاصييــــن في شئون التـآآل و أن  يطبق من قبل المقاوليــن 

.المصدقين  
 

  

 



 
 

  

 

  
 

قم بوصل خيوط أنودات إيبونكس المنفصلة سوية آما هــو مــوصى 
به من قبل مهندسين التصميم لنظام الحماية الكاثودية بإستعمال سلك 

ربط جميع األسالك يتطّلب إستعمال ربطة . تيتانيوم مغذي غير مكسو
ــــــــط من معدن التيتانيوم، و قم بتثبيت الربطة بإستعمال أداة الربـــ

يجب التأآد من إتصال جميع التوصيالت مــع . المالئمة من فوسروك
في حين الحصول على . بعضها بإستعمال جهاز قياس مقاومة خاص

و بعد التأآد .  أوم، فيجب إعادة عملية الربط جيدًا١مقاومة أآثر من 
من إتصال جـــــــميع التوصيالت، يمكن ثني نهاية األسالك لكل انود 

 .بونكس للوضع في الممرات المجهزةإي
 

ثم يجب تعبئة الممرات بمـونة إسمنتية عازلة للتيارات أو بإستخدام 
 ايم على األقل قبل اإليصال ٤مــونة إيبوفكس و من ثـــم ترآها لمدة 

 .إلى النظام الكهربائي
 

 الــــتــــقــــيــدات
 

 من مسار الفولط في في الهياآل الملوثـــــــة بالكلواريد، يجب التأآد
 فولط مع اسالك ٧مع ضمان عدم أتصال أآثر من ، التيار الكهربائي
للــــمزيد من المعلومات، الرجاء إستشارة مكتب . التيتانيوم الرابطة
 .فوسروك المحلي

 
يعتمد أداء أنودات إيبونكس المنفصلة  على التصمـــــــيم الصحيح و 

 .ام الكاثودي للحمايةعلى أسلوب الترآيب و الصيانة للنظ
 

 الـــتــقـديـرات
 

 العــبـــوات
 

 أنودات إيبونكس المنفصلة األطالع على جدول الطول و العمق
 مونة إيبوفكس  آج١٠آيس بعبوة 

 علبة االسالك  مم١٫٥ متر بقطر ٤٠
 علبة الربطات  ربطة تيتانيوم٨٠

قطعة٤٠ متر و ٢٠انبوب بي في سي 
 توصلية تي

 ويةأنابيب الته

 
 .أداة ربط أو عقص من فوسروك: األداوات المساعدة 

 
 المقــــاســات

 
 

 مقياس التيار طول في العمق النوع
)ملي أمبير( ميلمتر .  

CP07/100 7 x 100 2.0 
 

CP10/100 10 x 100 2.8 
CP10/150 10 x 150 4.2 

 
CP18/100 18 x 100 5.1 
CP18/200 18 x 200 10.2 
CP18/300 18 x 300 15.2 

 
CP28/100 28 x 100 7.9 
CP28/300 28 x 300 23.7 
CP28/600 28 x 600 47.5 

  
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
توضع أنودات إيبونكس المنفـــــــصلة في الفتحات المثقوبة مسبقًا 

 ميلمتر أآبر من قطر انودات اإليبونكس و نموذجيا ببعد ٨-٤بحجم 
ما عدا في الشروط( مليمتر عن بعضهم البعـض ٥٠٠س اقل من لي

يــــــــــجب تحديد موقع انودات ). المقدم من قبل المهندس المصمم
اإليبونكس لتقليل المسافة بينهم مع المســــلــحات الفوالذية للتمكن 
من الحصول على توزيع متساوي للتيار إلى الـــفوالذ المتواجد في 

 .جاورةالمنطقة المت
 

 مليمتر آحد أدني في ٨ مليمتر وعرض ٢٠قم بقطـــــع ممر بعمق
هذه الممرات ستستعمل إلسكان اسالك . الخرسانة بيــــــن الفتحات

التيتانيوم، الموصــــــــلة بين أنودات إيبونكس و أّي أنابيب تهوية 
  مليمتر إذا لم تكن أنابيب التنفيس٣يمكن النشر بعـــمــق . الغازات
 .متصلة

 
قبل التطبيق، يــجــب نفخ الفتحات والممرات بالهواء أو شطفهم و 

 .تنظيفهم من األوساخ و الغبار و تبرآات المياة
 

 الـــــخــــــلـــــط
 

 ٥٠٠/ ٤٠٠(يجب خلط مــونة اإليبوفكس بمثقاب بطئ الســرعة 
 لتر مــن الماء الصالح ٣٫٠٠ضع . و مجذاف ريندروك) أر بي إم
 ١٠ في حاوية خلط مناسبة وأضيف آيس آامـــــــل بعبوة للشرب

آيلوغرام من مـــونة اإليبوفكس و إخلطهم لمدة ثالث دقائق حتى 
 .يتم الحصول على مزيج متجانس بالكامل

 
 الـــــتـــــرآــــيـــب

 
يجب إزالة المياه المتبقية من الفتحات، ثم حقن مــونة اإليبوفكس 

الفتحة لتفادى حصــــــــر الهواء في قاع بمضخة يدوية إلى عمق 
الفتحة، و تأآد من حقن الكمية الكافية لتغطية آامـــل طول أنودات 

.اإليبونكس  
 

و من طبيعة التماسك الثيكسوتربوك للمونة اإليبوفكس أن تمنع 
. تدفـق أو تسرب المونة من الفتحات العـــــــــمودية و الرأسيـــة

بونكس قم بتبليلهم بالـــــــــماء النظيـــف، قبل وضع إينودات اإلي
تأآد من عدم إنســـداد .  ثواني١٠لكن مع عدم غمرهم ألآثر من 

من  انبايب التــهوية مع البقاء على طول آافي مــــــــن السلـــــك
قم بحقن مـــونة اإليبوفـــــكس . للتمكن من إيصاله بالسلك المغذي

ـط إلآتساب المنفعة من نظام التوّسع و  دقيقة بعد الخلـــ٣٠خالل 
 ساعة آــــــــــحد أدنى، و بدون ٢٤من ثم ترآها للمعالجة لمــدة 

عند إنــــــــتهاء المعالجة، قم بتوجيه الطرف . التعريض للحرآة
.المفتوح لشبكة تنفيس الغاز إلـــــى موقع مهّوى بشكل جيد  

 
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 فيــةمــعلـومات أضــا
 

 :يصنع فوسروك تشكيلة واسعة من المنتجات المكّملة التي تتضّمن
 
 . عوازل و أغشية مانعة لتسرب الماء-
 . عوازل للمفاصل و مواد حشو-
   مـونة إسمنتية و راتنج إيبوآسي-
   مواد خاصة لألرضيات-
 

آما يوفر فوسروك رزمة شاملة من المنتجات المصممة بشكل محّدد 
و بعض األنظمة للترميم من . وتجديد الخرسانة المتضّررةلـــــترميم 

 : فوسروك هي آالتالي
 
 .  مـونة الترميم للوضع باليد-
 .  مـونة الترميم للوضع بالرش-
 .  مـونة الترميم للوضع بالصب-
 .  مـونة اإليبوآسي المقاومة للكيميائيات-
 .  طبقة الطالء المقاومة للكلورايد و الكربون-
 . الطالء المقاومة للتأآل و الكيميائيات  طبقة-
 

للمزيد من المعلومات عن المنتجات المدرجة أعاله، الرجاء اإلتصال 
 .بمكتب فوسروك المحلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 التـــخــزيـن

 
قم بتخزين أنودات إيبونكس المنـفــــــصلة و مـــونة إيبوفكس في 

دة صالحية تخزين م. األجواء الجافة و في الحاويات الغير مفتوحة
. شهر١٢مــونة إيبوفكس هي   

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
ال توجد إي أخطار معروفة على الصحة مرتبطة مع أنودات 

.إيبونكس المنفصلة  
 

تعتبر مــونة إيبوفكس مادة قلوية و يجب تجّنب اإلّتصال بالعيون و 
ال القفازات الوقاية يجب إستعم. الجلد و تجنـــــّب إستنشاق البخار

 و في .مع التأآد من توفر التهوية الكافية عندما اإلستعمال. دائــــما
حالة اإلتصال بالعين فيجب أن تغسل بالماء النظيف و مراجــــعـــة 

 . الطبيب فورًا
 

 اإلشـــــتعــــال
 

أنودات إيبونكس المنفصلة و مــونة إيبوفكس مواد غير قابلة 
 .لإلشتعال

 
 
 

 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

 آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 جالفاشيلد سي سي

 

 

  
 

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
قبل التطبيق يجب القيام بعملية مسح ليهـــــــكل البناء وتشمل مـسح 
للموقع و العمق و لمستوى نسبة الكلورايد و األآــــسدة و التكسرات 

 أي إنــقطاعو، يجب التحقق من إتصال الفوالذ. الخرسانية المتواجدة
إلتصال الفوالذ سيتطلب توصيالت آهربائية إضافية أو إعادة اإلتصال

 .بالوسائل الطبيعية
 

يجب تحديد مواقع األعمدة الفوالذية في هياآل البناء و تحــــــــــديد 
يجب التأآد و ضمان عدم الثقب فوق . المواقع التي ستحفر بالمثقاب

 ميلمــــــــتر ١٠٠بقاء على مسافة مواقع المسلحات الفوالذية مع اإل
يجب إتباع الجدول المرفق لتحديد . بعيـــــدًا عن المسلحات الفوالذية

 .األبعاد المستعملة لوضع الجالفاشيلد سي سي
 

 مليمتر في المواقع المحددة بإستعمال ٥٠يجب حفر فتـــــحات بقطر 
ات بعمق  يتطلب فتح٦٥الـــجالفاشيلد سي سي . مثقاب مطرقي دوار

 يتطلب فتحات ٤٥بـينما الجالفاشيلد سي سي ،  ميملتر١٠٠ إلى ٩٠
يجب الـــــــتأآد من عدم ثقب المسالحات .  ميلمتر٩٠ إلى ٧٠بعمق 

 .الفوالذية
 

 مليمتر لوضع التوصيالت ٥٠يجب ثقب فتحات إضافية بقـــــــــــطر 
ال آهربائي يجب تأسيس إّتص. الكهربائية إلى المسالحات الفوالذيـــة

 وحـــــدات من الجالفاشيلد سي سي ١٠لكّل طرف للسلك الذي يربط 
 .آحد أقصى

 
 ١٥ ميلمتر و بعمق ٤يجب نشر ممرات تربط بين الـفـتـحات بعرض 

 .ميلمتر لتسكين األسالك الكهربائية
 

 
 
 

  
.نظام الحماية الكاثودية ضد التآآل  للهياآل الخراسانية المسلحة  

 
 األسـتخـدام

 
.سيطرة التآآل الشاملة للفوالذ في الخرسانة المسلحة   

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.  التحكم بالتأآل بتكلفة أقل-  
.  حماية ضّد بقايا الكلوريدات-  
.  متكيف مع أحوال و شروط التأآل المحلية و الدولية-  
.  الترآيب السريع والسهل-  
.  ال يحتاج ألي مصدر آهربائي خارجي-  
. الفترة الزمنية لصيانة الدورية  يمدد-  
.  األداء القابل للقياس-  
.  تـقـنـية مـثـبـتـة-  
.  مناسب لإلجهاد المسبق و الالحق للخرسانة-  
 

 الــــوصــــف
 

قطعة معدنية خاصة موضوعة في المونة اإلسمنتية المعــــــــدة 
يتوضع وحدات الجالفاشيلد سي سي في الفتحـــــــــات . خصيصًا

المثقوبة مسبقًا و تغلف ضمن المونة المغـــــفة للجالفاشيلد سي 
.سي  

 
:متوفر في مقاسين   

 
الجالفاشيلد سي سي ٦٥ :  وحدات بطول ٦٥ ميلمتر و بــــعرض 

،  ميلمــــــتر١٠٠ ميلمتر لإلستعمال في الخرسانة التي بسمك ٤٥
.الجسور و المسابح و الهياآل البنائية ذات األطارات: مثل   

 
الجالفاشيلد سي سي ٤٥ :  وحدات بطول ٤٥ ميلـــمتر و بعرض 

 ٨٠ ميلمتر لإلستعمال حين يكون عمق الخرسانة مــــّقيد من ٤٥
طوابق مواقف الســــــيارات : ومثال على ذلك ،  ميلمتر١٠٠إلى 

.الرقيقة و ألواح الخرسانة الجاهزة  
 

 معـايـير التـصمـيم
 

يم و توزيع شبكي لحماية التسليح يطبق الجالفاشيلد سي سي بتنظ
 .الفوالذي في التأسيسات المكثفة في هياآل البناء

 
 بــــنـــــود الــمــواصـــفــات

 
وهــــــــي ، لألنود المضحى به يستعــــــــمل الجالفاشيلد سي سي

مكونة من معدن محاط بمونة إسمنتية عالـــــــــية القلوية و التي 
يدرجيني و لتشكيل طبقـــــــــــة رقيقة على تحتوي على محلول ه

و ذلك آـــما هو موصوف في شرح ، األنودات لحمياتها من التأآل
.٠١٢٢٤/ ٩٤جي بي/  براءة اإلختراع رقم بي سي تي   

 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 الـــتــقـديـرات
 

  :٦٥الجالفاشيلد سي سي 
 

 وحدة
 ٢لكل م

األبعاد 
 ٢م/القصوى

 من الشبكة

عاد األب
 ٢م/القصوى

 من الشبكة

المساحة السطحّية الفوالذية 
 لكل متر مربع من الخرسانة

  شكبة  شبكة  
٠٫٤اقل من   مم٦٥٠  مم٦٠٠ ٣  
 ٠٫٥٤-٠٫٤١  مم٥٥٠  مم٥٠٠ ٤
 ٠٫٦٧-٠٫٥٥  مم٥٠٠  مم٤٥٠ ٥
 ٠٫٨٠-٠٫٠٦٨  مم٤٥٠  مم٤٠٠ ٦
 ٠٫٩٤-٠٫٨١  مم٤١٠  مم٣٨٠ ٧
 ١٫٠٧-٠٫٩٥  مم٣٨٠  مم٣٥٥ ٨
 ١٫٢-١٫٠٨  مم٣٦٠  مم٣٣٥ ٩

 
  : ٤٥الجالفاشيلد سي سي  

 
 وحدة
 ٢لكل م

األبعاد 
 ٢م/القصوى

 من الشبكة

األبعاد 
 ٢م/القصوى

 من الشبكة

المنطقة السطحّية الفوالذية 
 لكل متر مربع من الخرسانة

  شكبة  شبكة  
٠٫٤اقل من   مم٥٠٠  مم٤٥٠ ٥  
    

 
 عشبكة مثلثة متساوية األضال:  

 شبكة مربعة متعرجة المرآز   : 
 

 .الوحدات لكّل متر مربع تعتبر  تقريبية
 .الرجاء إستشارة فوسروك للكثافات الفوالذية األآبر

 
 التــــمــــوين

 
 وحدة في ٢٠الجالفاشيلد سي سي مجهز في صناديق بعبــــــوة 

مـــونة . الصندوق، و متكامل مع اإلسالك و حدات ربــط االسالك
و .  آج٥ع الجالفاشيلد سي سي مجهزة في أآياس بــــــعبوة وض

 وحــــــــدة من ١٥نموذجيًا يكفي آيس واحد من المؤونة لوضع 
 .الجالفاشيلد سي سي

 
 التــخـــزيــن

 
قم بالتخزين في األجواء الجافة و المكيفة في العبوات األصلية و 

 .الغير مفتوحة
 

 اإلجراءات الوقائية
 

فازات و إستعمال أجهزة الوقاية األخرى عند إستخدام يجب لبس الق
 .الجالفاشيلد سي سي و مونة الوضع الخاصة الجالفاشيلد سي سي

 
 
 
 
 

 التـــــرآـــــيـــب 
 

 مليمتر٧-٥يجب تأسيس التوصيالت الكهربائية بحفر فتحات بعمق 
 ميلمتر و ٣٫٥في الهـياآل المسلحة فوالذيًا بإستعمال مثقاب مقاس 

ثبيـــت األسالك النحاسية إلى الفوالذ بإستعمال مسمــــــار حديدىبت
يجب عزل هذة التوصيالت.  ميلمتر٣٫٢مـقـاوم لـلصــــــداء مقاس 

 .بإستخدام العازل المالئم من فوسروك
 

 ٣٠ إلى ١٠قم بنقع وحــــدات الجالفاشيلد سي سي في الماء لمدة 
قم بترآيب الوحدات. الممراتو يجب تبليل و نقع الفتحات و . دقيقة

 .بينما ما تزال مبّللة
 

قم بخلط مــونة المزيج المستخدم لوضع وحــدات الجالفاشيلد سي 
مجهز )  أر بي إم٥٠٠ / ٤٠٠(سي بإستخدام مثقاب بطئ السرعة 

 لـتر من الماء الصالح ٠٫٨قم بإضافة . بمجداف خلط من فوسروك
حتويــــــات عبوة مــونة للشرب في حاوية الخلط ثم أضيف آامل م
 ٣استمر بالخـــــلط لمدة  .الوضع للجالفاشيلد سي سي أثناء الخلط

يجــب إستعمال . دقائق و حتى الحصول على مزيج موحد و متسق
 .آامل العبوة و عدم تقسيم العبوة ألجزاء

 
قم بتوصـــــــيل وحـدات الجالفاشيلد المنقوعة مسبقًا مع األسالك 

قم بالتحقق من إتصال . بإســـــتعمال الموّصالت المعدةالكهربائية 
جميع وحدات الجالفاشيلد سي سي مع المسالحات الفوالذية أثناء 

 .الترآيب
 

يجب وضع وحـــــــــدات الجالفاشيلد سي سي في الفتحات المثقوبة
يجب تغطية. بإستعمال مــونة الوضع الخاصة بالجالفاشيلد سي سي

 . ميلمتر آحد أدني٢٠د سي سي بـوحدات الجالفاشيل
 

و من ثم يجب . قم بوضع اسالك التوصيالت في الممرات المنشورة
تغطية الفتحات و الممرات آمــــــــــونة الجالفاشيلد سي سي بشكل 

يقوم فوسروك بتــــــــــــوفير دليل متكامل لعملية . مستوي و متقن
 .الترآيب

 
 مــواد التــرمــيـم

 
ل الجالفاشيلد ضمن منتجات فوسروك الشـــــــاملة و يجب إستعما

. المتوافقة مع مواد الترميم اإلسمنتية و عمالء اللصق و المعالجة
الجالفاشيلد سي سي غير مناسب لإلستعمال مع مــونة التـــرميم 

 .المستندة على اإليبوآسي أو البوليستر
 
 

 

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 0869 542(02)  :فاآس  : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ئمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دا
وجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بم

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 جالفاشيلد إل جي

 

 

  
 

 
 معـايـير التـصمـيم

 
نظام أنودات الحمايـــــة الكاثودية المنفـــصلة ، الجالفاشيلد إل جي

المساعد على الحصول على المتانة الطويلة المدى لألبنية الجديدة و 
مثل التعرض لإلمواج . األبنية القائمة الخاضعة للظروف الحادة  جدا

 . الجزر في البيئات البحريةو لدورة المد و
 

 ملي فولط الالزم لتغير ١٠٠يتوافق الجالفاشيلد إل جي مع نظام 
الجهد الكهربائي للحصول على حماية آاثودية فعـــــــالة آما هو 

الجمـــــــعية الـــــــوطــنيــة (موصـــوف تحت الـ إن أي سي إي 
 .٩٠-٠٢٩٠مقياس آر بي) لــــمهندسي التآآل

 
متثاًال مع أنظمة الحماية الكاثودية األخرى، يجب تصــــميم نظام و إ

جلفاشيلد إل جي من قبل إختصاصيين في شئون التـآآل و أن  يطبق 
 من قبل المقاولين المصدقين

 
 
 
 
 

 
 
 

  
.نظام الحماية الكاثودية ضد التآآل الحاد للعناصر الخرسانية  

 
 األسـتخـدام

 
دة تنصيب و حماية اإلسمنت المسلح صمم الجالفاشيلد إل جي إلعا

.و الهياآل الفوالذية المتعــــــرضة لألجواء الحـــــــــــادة تتضمن  
التطبيقات المثالية األعمدة و الخواذيق الخاضــــــــــعة للترطيب و 

.التجفيف بسبب دورة المد و الجزر البحري   
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.آيب  ال حاجة للصيانة بعد التر-  
.  ذاتي التشغيل و التنظيم-  
.  يتميز بمتوسط العمر األطول ألي نظام آهربائي آخر-  
 ملي فولط إلآتساب حماية آاثودية ١٠٠  متوافق مع معايير -

.فعالة  
.  التقنية المبرهنة باألداء المدروس-  
.  تكلفة أقل لعملية الترميم مقارنة باألنظمة األخرى-  
 أقل تكلفة و ال يتطلب التكاليف   ترآيب أسرع و أسهل و-

.الكهربائية العالية أو المراقبة الدورية  
.  متوافق بالكامل مع عدة أنواع من مونة ريندريك للترميم-  
 

 الــــوصــــف
 

الجالفاشيلد إل جي هو نظام حماية آاثودي مستند على ترآيـــــب 
األنودات أغلفة الجي أر بي العالية التحمل و المتضمنة على نظـام 

يتم وصل نظـــــــــام . ١٩٠-الزنكية و المتماثلة مع أي إس تي إم 
األنودات للمسالحات الفوالذية لتوفير التيار الوقائي المطلوب إلى 

.الفوالذ  
 

يتوفر الجالفاشيلد إل جي في األشكال المستوية أو الدائرية أو 
.المستطيلة لمالئمة األسطح المختلفة  

 
اشيلد إل جي آحد أدنى بثمانية وصالت إرتكاز يتم توفير الجالف

غير موّصلة للتيار في آــــــل وجه و ألتي تستعــــــــمل لتثبيت 
األنودات في محلها و مع إآتساب الوضع الصحيح للتغليف في 

.الهيكل المتطلب حمايته  
 

بعد تثبيت الجالفاشيلد إل جي يجب تعبئة الترميــــــمات و التغليف 
رميم المناسبة للتوصيل الكهربائي مثل الـــــــــريندروك بمونة الت
.إل جي  

 
و يمكن إستعمال آتل األنوادات األضافية القابلة للتغيير مع النظام 

.للحصول على مدة صالحية أطول للترميم  
 
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

يمكن أن تتم عملية اإلّتصال من خالل عملية تنقيب واحدة لـــلحصول 
و ستكون تلك إتصال . ات متقنة للمنطقة المتطلبة للحمايةعلى مسلح

سلبي و يجب إتباع مواصفات و متطلبات الـ إف إتش دبيلو إي و الـ 
 .دي أو تي عند القيام بتلك العملية

 
و يـــــجب إستخدام مقسم أو صندوق توصيالت واحد إلسكان جميع 

ق دائرة التيـار اإلسالك الوظيفية و يمـــكن أن يستعمل آمفتاح إلغال
 .عند قياس التيار و الفولط

 
يتكون نظام الجالفاشيلد من قطعتي تغليف تـتكون من لسان و أخدود 

يتم و ضع و التثبيت في موقعها بالسحابات الغيـر. للتثبيت و الترآيب
.الــموصلة و عزل الترسبات المائية جيدًا باللصق المالئم و المصدق

 
 في أسفل العمود للحفاظ على ترميمات يجب ترآيب قالب صب مؤقت

القوة العليا للهيكل، و صب المادة في تجويف التغليف، ومن ثم يجب 
إزالة القالب و السماح للمياة المالحة لترطيب و تبليل األنودات ضمن 

 .التغليف
 

عندما توصيل السلك النهائي، عندها يصبح النظام عملي فورًا و يقوم
 .عة للهياآل المتصدأةبتزويد حماية غير منقط

 
 الـــتــقـديـرات و العبوات

 
يتم توفير جميع ترآيبات الجالفاشيلد مصنعة و جاهزة لإلستعمال، و 

 .بموجب المعايير و المقاييس المحددة عند تصميم المشروع
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 .ال توجد أي أضرار أو أخطار معروفة عن الجالفاشيلد إل جي 
 

عليمات عن األمن و السالمة لمنتج الريندروك إل جي، للمزيد من الت
 .الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة بالمنتج

 
 
 

  
 مـطـابق للمـواصفــات

 
عند ترآيب الجالفاشيلد إل جي بموجب التعليمات المصّدقة، فـهـــو 
يكتسب مدة صالحية و عمر إفتراضي أطول من ألتي تم وضعها و 

يجب أن . الـ أف إتش دبليو إي و دي أو تيتحديدها في مواصفات 
يتبع تصـــــــميم الجالفاشيلد إل جي المعايير الشاملة و المثبتة في 

و المسّجلة في سجالت براءة ) مارآة مسجلة"(اليف جاآت"نظام 
ويمكن زيادة فترة الصالحية و . اإلختراع مـــن قبل شرآة التريستا
 .اتالعمر اإلفتراضي بإضافة آتل األنود

 
 الـمـواصـفـات

 
مرآب التغليف، للحماية الكاثودية يجب إستعمال الجالفاشيلد إل جي
 .جي أر بي و المتضمن على نظام األنودات الزنكية

 
و يجب إستعمال مــونة الترميم الريندروك إل جي لتعبئة الفراغات 

و يجب تــــــوفير هذا . بين التغليف و الهيكل الخرساني و الفوالذي
منتج من قبل نفس الممون للجالفاشيلد إل جي للتأآد من تـــوافق ال

 .المنتج
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التــــجـــهـــيـز
 

 ميلمتر و ١٠قــــم بنشر منطقة الترميم إلى الحد األقصى و لعمق 
الحصول على أطراف مستقيمة مع تفادي الحصول على األطراف 

ة الخرسانة المتأآلة من خلف و حول يجب آسر و إزال. الرقــــيقة
التسليــــــــــــحات الفوالذية بإتباع األساليب المناسبة للتعامل مع 

 .الخرسانة
 

يجب تـنــظيف آل التسليحات الفوالذية المتعرية حتى يتم صقلها و 
مع إعارة األهتمام العالي لألوجه. الحصول عـلـى شكل المع للفوالذ

يوصى بالكشط القاسي لتلك . ــوالذية المتعريةالخلفية للقضبان الفـ
 .العملية

 
و لكي يتمّكن الجالفاشيلد إل جي من العمل بشكل صحيح، يجب أن 

وأن لم تكن ، تكون المسالحات الفوالذيــــــة متــــــصلة و مستمرة
فيجب تأسيس اإلتصال و اإلستمــــرارية في آافة أنحاء الهيكل قبل 

  .الوضع

 

 
ع الحقوق محفوظة لفوسروك الدوليةجمي   

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف  كرمةمكة الم   
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

صيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التو
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

. مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة أو  



 

 

 جالفاشيلد إآس بي

 

 

  
 

 
 

 المـــــواصفـــات
 

ريندروك جالفاشيلد إآس بي آــتلة أمفوترية من ، األنود الكهربائي
معدن الزنك موضوعة ضمن مونة إسمنتية معدة خصيـــــــــــصًا و 
المحتوية على محلول هيدروجيني و الكافية بشكل عالي لتــــــــآآل 

ل طبقة واقية لحماية أقطاب األنودات و ذلك آما األنــــودات و لتشكي
.٩٤/٠١٢٢٤جي بي / وصـــف في براءة اإلختراع رقم بي سي تي 

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
يجب آسر و إزالة الخرسانة المتأآلة من خلف و حول التسليحات 

 .انةالفوالذية بإتباع األساليب المناسبة للتعامل مع الخرس
 

يجب تـنــظيف آل التسليحات الفوالذية المتعرية حتى يتم صقلها و 
مع إعارة األهتمام العالي لألوجه . الحصول عـلـى شكل المع للفوالذ

يوصى بالكشط القاسي لتلك . الخلفية للقضبان الفـــوالذية المتعرية
 .العملية

 
 الــــتـــطــبــيــق

 
آس بي فورًا بعد تجهيز و تنظيف يجب إيصال الريندروك جالفاشيلد إ

 .المسلـحات الفوالذية
 

يجب أن يكون موقع الريندروك جالفاشيلد إآس بي قريبًا بشـــــــكل 
و نموذجيا يتم وضع فــي . عملي إلى حافة أو خلف المنطقة للترميم

 .واجهة الحافة أو خلف الترميم
 

 ٧٥٠عد يجب وضــــع وحدات الريندروك جالفاشيلد إآس بي على ب
و يتم ، ميلمتر آحــــــد أقصى ممرآزة أو حول حدود منطقة الترميم

تحديد التوزيــــــع الصحيح إعتمادًا على توزيع المسلــحات و أبعاد 
 .الترميم

 
يــجب وضع وحدات الريندروك جالفاشيلد إآس بي لـضمان اإلتصال 

تعـــمال الشامل بمواد إعادة التنصيب و مرتبطة إلى المسلــحات بإس
قم بشد الربطات بإستعمال أداة تثبيت الجالفاشيلد حيث . اسالك الربط

و ذلك سيضمن إستمرارية اإلتصال . ال تــــــــــــــسمح بالحرآة بتاتًا
يــــــجب إستعمال جهاز قياس خاص إلختبار إستمرارية . الكهربائي

 .الكهرباء بين الروابط و قضبان المسلحات

  
الموضوعة لمنع تأآل المسلحات الفوالذية في أنودات الزنك 
.الخرسانة  

 
 األسـتخـدام

 
يستخدم الريندروك جالفاشيلد إآس بي لحــمـــــــاية المسلــحات 

و بذلك يمنع ، الفوالذية آهربائيًا في الخرسانة الملوثة بالكلورايد
.  حدوث مشاآل مستقبلية مرتبطة بتكون عملية األنودات األولية  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.  النظام مسجل في سجل براءات اإلختراع-  
و تشغيل ذآي،   تنظيم ذاتي-  
.  يحمي ضّد بقايا الكلوريدات-  
.  واقي ضد التأآل-  
.  يزيد من مدة صالحية الترميم-  
.  يزيل الحاجة للترميمات الثانوية-  
.  األداء القابل للقياس-  
.ات الصيانة  يطيل من الفترة الزمنية بين عملي-  
.  يوفر ترميمات فعالة و منخفضة التكلفة-  
.  سهل و سريع الترآيب-  
.  التقنية المثبتة-  
.  مدعوم ببرامج تجارب جامعية-  
 

 الــــوصــــف
 

آتلة أمفوترية من معدن الزنك موضوعة ضمن مــــــونة إسمنتية 
ــــع يــــوضـــ. و متضمنة أسالك خاصة للتثبيت، معـــــدة خصيصًا

الريندروك جالفاشيلد إآس بي إلى المسلـحات الفوالذية بـــــربطها 
باألسالك مما يسمح بربطها أفقيًا أو عموديًا و في المواقع الفوقية 

.مــــع ضمان إستمرار اإلتصال الكهربائي  
 

تم تصميم الريندروك جالفاشيلد إآس بي بشكل محّدد لمنع بدايـــة 
آل وحدة ستزود . سانة الملوثة بالكلورايدتآآل المسلـحات في الخر

حماية آاثودية ضمن دائرة نفوذها، و لكن خاضعة إلستمراريـــة 
.المسـاحات الفوالذية  

 
 
 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 الـــتــقـديـرات و العبوات
 

 الريندروك جالفاشيلد إآس بي  وحدة في الصندوق٢٠
 يلد إآس بيأداة تثبيت الريندروك جالفاش قطعة واحدة

 التغطــية 
 ميلمتر٧٥٠-٥٠٠مساحة من 

إعتماد على الكثافة الفوالذية و
 أبعاد الترميم

 الريندروك جالفاشيلد إآس بي

 
 التـــخـــزيـن

 
.يجب تخزين المنتج في األجواء الجافة و  في العبوات الغير مفتوحة

 
 .ه شهر أذا تم تخزينه حسب الشروط أعال١٢: صالحية التخـزيـن 

 
 اإلجراءات الوقائية

 
يجب لبس القفازات عند إستعمال الريندروك جالفاشيلد إآس بي و 

األجهزة الوقائية الشخصية األخرى، و بموجب اإلجراءات القياسية 
 .إلستعمال المواد اإلسمنتية

 
 معــــــلــــومــات إضــــافـــيـة

 
و . ك للترميمالريندروك جالفاشيلد إآس بي هو أحد منتجات الرينردو

باإلضافة، يصنع فوسروك تشكيلة من المنتجات المــــــــكّملة و ألتي 
مــــــــــونة، تتضمن  أغشية عزل الماء و مانعات التسرب للمفاصل 

إضافة إلى ذلك، صّممت . الحشو و التثبيت و مواد خاصة لألرضيات
إلسمنت تشكيلة واسعة من المنتجات و بشكل محّدد للترميم و تجديد ا

و يتضّمن ذلك مــونة اللياسة للترميم الموضوعة . المسلح المتضّرر
يدويا و بالرش و الخرسانة الدقيقة السائلة و اإليبوآسي المقـــــاوم 

 .للمواد الكيميائية و رزمة شاملة من الطالءات الوقائية

  
 الطالء األولي للمسلحات الفوالذية

 
لفوالذية بطبقـة من الطالء و حيث محّدد، يجب طالء المسلحات ا

األولي النايتوبرايم زينكريتش فورًا بعد وضــــع وربط الريندروك 
 .جالفاشيلد إآس بي

 
 مــــواد الــــتـــرمـيـم

 
الريندروك جالفاشيلد إآس بي يجب أن يســــــتعمل باإلرتباط مع 
مجموعة فوسروك الشاملة لمــونة الترميم المــتوافــــقة و مواد 

 .ألآريليك لللصق و المعالجةا
 

يجب تفادي الطالء المفرط لمواد األآريليك و لطالء البرايمر على 
 .أسطح الريندروك جالفاشيلد إآس بي 

 
باألضافة إلى التـــــــــحضير القـــياسي لألسطح، يجب تبليل و نقع 
الريندروك جالفاشيلد إآس بي جيــــدًا بلماء قبل تطـــــبيق مـــونة 

 .لترميما
 

يجب أن تتساوى تغطية الريندروك جالفاشيلد إآس بي  مع العمق 
 .األدني بإستعمال مونة الترميم المستعملة

 
 التـــــقـــــيــــدات

 
للتطبيق للمناطق المغمورة بالمياه أو في المناطق الخاضـعــــــة 
للمستويات العالية من التلّوثات الكيميائية، يجب إستشارة مكتب 

 .روك المحليفوس
 

 الــــدعـــم التقـــني
 

يوفر فوسروك خدمة المساعدة التقنية الشامـــــــلة للمصممــون و 
آما أيضا يوفر فوسروك المعونـة التقنية. المستعملون و المقاولون

اوتو(في موقع العمل، بإستعمال برامج الهندسة المعمارية الخاصـة
 و تعليمات التطبيقات الخاصةللحاسب اآللي و توفير المساعدة) آاد

  .من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 0469 250(07)  : فاآس : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية : مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغ
.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٦٠٠نايتو بروف   

 

 

  
 

 ١٠٠٠( إتش بي هــو مصنف عالي إلعمال البناء ٦٠٠نايتو بروف 
لألسطــــــــح العمودية و الزاويا و الحافات و ) على مقياس اللزوجة

 .تشكيل اإلنعطافات و التطبيقات الثقيلة
 

 المساعدة التقنية
 

ـــــجات البناء فوسروك يقدم للعمالء الكرام تشكيلة متكاملة من منتـ
فوسروك يوفر خـدمة الدعم . المميزة بالجودة و صفة األداء العالية

الفني المتكامل للمقاولين و دور الهندسة و ايضُا توفير النــــصائح 
الفنية من الفنيين أصحاب الخبرات العالية في مجـــــــال البناء في 

.موقع العمل في جميع أنحاء العالم  
 

 خصــائص
 

  ساعة١٥تقريبًا   مئوية٢٥ غير اللزوجة في درجة زمن: 
   ميلمتر١٫٣ ساعة لسماآة ٤٨تقريبًا   مئوية٢٥زمن المعالجة الكاملة في درجة  : 

  مئوية٢٥ يوم في درجة حرارة ١٤خصائص الغشاء المعالج لمدة 

  النتائج المثالية طريقة .

 Std HB اإلختبار .
 ASTM D412-83 800 535 :(%) اإلطـــالة
 ASTM D412-83 1.9 2.0 :(N/mm2)   قــوة الشـد

% ١٠٠عوامل بنسبة    
 ASTM D412-83 0.6 0.7 :(N/mm2) اإلطــــــــالة

% ٢٠٠اإلسترداد من إطالة 
(%) ASTM D412-83 95 95 

 ASTM D624-73 (N) مقــاومة التمزع
Die B(ISO/R34) 9.0 12.0 

نقل تبخر الماء لفلم بسماآة 
 ASTM E96-80 9.7 9.9 (g/m2/24h)  ميلمتر١٫٣

 ASTM E96-80 *(ng/m/Pa/s) : النفاذية
*ing=10-12 kg 0.037 0.086 

-ASTM D2240  دعــم التصــلب
86 30 39 

 ايام في درجة ٧التصلب المعمر 
   مئوية٧٠

ASTM D2240-
86 37 44  

ال خسارة في نسبة المرونة بعد   التجاوز اإلصطناعي 
  ساعة٤٠٠٠ر مرو

)بيئة مستمرة(درجة حرارة الخدمة   -40oC to 70oC  
 خصائص الكهرباء
 Standard HB حجم مقاومة النوعية
85 volts (ohm Cm): 42.6x109 42.6x109 
500 volts (ohm Cm) 42.6x109 42.6x109  

 
 الخواص الكيمياوية

 
ـــــــدلة و  ال تتأثر بمدى الحوامض المعتـ٦٠٠درجات نايتو بروف 

 .قلويات والماء المحتوي على األمالح و مقاوم ضد التدهور الحيوي

  
 غشاء سائل و مطاطي لعزل الماء الُمصنع من مكون واحد

 
 اإلستــخـدام

 
المطاطية العالية و قوة الربط الجيدة و نفاذية الماء المنخفــــــضة 

بيــــــقات  تجعله مثالي لتشكيلة واسعة من التط٦٠٠لنايتو بروف 
لعزل الماء و البخار لإلساسات و السراديب و األنفاق و الطوابـق 
األرضية و الطوابق المعلقة و طوابق المطابــــخ والحـــــمامات و 
اُلشرفات و الباحات و الجسور و حفر التفتيش و هياآل البـــــــناء 

ف و أعمال المجاري و السقو) الغير صالح للشرب(الحافظة للماء 
 ٦٠٠و تعتبر المقاومة الكيميائية الجيدة لنايتو بروف . المعكوسة

التي تجعـــــــله مناسبًا جدًا لإلستعمال في الخزانات الخاصـــــة و 
.المتعرضة لتأثيرات و أضرار المياة الجوفية  

 
 المــزايــا

 
.   مكون فردي و جاهز لإلستعمال مباشرة من العبوة-  
ي تبسيط التفاصيل وليس هناك أي فواصل   التطبيق السائل يعن-

.في الغشاء  
  مطاطي جدا و يتم معالجته إلعطاء عازل مرن بشكل دائم تحت -

.تأثير تشكيلة واسعة من درجات الحرارة  
  التطبيق السريع و مستوى الجودة العالية يخفض من زمن -

.التحضير و التفصيل بشكل ملحوظ  
كنة أن يستعمل مع تشكيلة   يتميز باإللتصاق الجيد، مما يم-

يمنع اإللتصاق المستمر تسرب الماء في . واسعة من الرآائز
.المستقبل  

خصائص العزل الجيدة تضمن الحماية ضد تأثيرات ،   غير نافذ -
.التربة اآلآلة  

المعالجة الكيميائية للمنتج تمنع الذوبان ،   مستقر حراريا -
.والتدفق في درجة الحرارة العالية  

.اومة جيدة ضد األآسدة و التقصف  مق-  
.  متوفر في درجتين مختلفتين لتلبية آل متطلبات مواقع العمل-  
  الضرر الميكانيكي للغشاء يمكن أن إصالحه بسهولة بتطبيق -

.موضعي  
 

 مطابق للمواصفات
 

 -٨٣٦ ممتثل مع متطلبات أي إس تي إم  سي ٦٠٠نايتو بروف 
٨٤.  

 
 الـوصف

 
 منتج قار فردي من البولرثين المعدل ُيعالج٦٠٠يعتبر ناتيو بروف 

بالتفاعل مع الرطوبة الجوية إلآستاب غشاء عازل للماء مطاطـي و
وهو متوفر في درجتين مختلفتين لتلبية آل متطلبات مواقــع، قاسي
 .العمل

 
 إس منتج لزج بدرجة منخفــــــضة او مــتوسطة٦٠٠نايتو بروف 

يطـــــــبق لألسطح األفــــقـــية ) وجة على مقياس اللز٦٠٠تقريبا (
  .والعمودية بإستعمال الدحروجة او الممسحة او جهاز الرش

 



 
 

  

 

  
 

 إنحناءات الزاويا القائمة
 

يجب ترآيب شريط مائل او تفصيل مجوف لكل إنحـــــــناءات الزاوية 
٦٠٠ يمكن عمل او تشكيل ذلك مـــــــن ناتيو بروف. القائمة الحرجة

إذا إستعمل شريط فيجب أن ينوم في طـبــــــقة نايتو بروف . إتش بي
 مليمتر و يمتد ١٫٣ إتش بي ومن ثم يعزز بتطبيق طالء بسمك ٦٠٠

و قبل أن يـجـــــف  يجب.  مليمترا من جانبي التجويف١٥٠بمساحة 
 ميلمتر مـضـمن في١٥٠وضع شريط من نايتو بورف سكرم بعرض 

 إتش ٦٠٠إذا تم إستـعـــمال نايتو بروف . للتعزيز ٦٠٠نايتو بروف 
بي فيجب ملجها بحزم إلى الـــزاويا و تشكيــــل تجويف مثلث بمقاس

 . ميلمتر٢٠ في ٢٠
 

آــل الزوايا األخرى و الفواصل و النقاط المجهدة والنتوءات يجب أن
 إتش بي و٦٠٠تكــونا معالجة مسبقًا بتطبيق مكثف من نايتو بروف 

 . ميلمتر من جانبي الفاصل١٠٠ الى ٥٠د من ممت
 

 .و يوصى بالتعزيز بإستعمال نايتو بروف سكرم عند إحتمال الحرآة
 

 .يجب أعطاء مهلة ليلة آاملة للمعالجة لتكتمل قبل التطبيق العام
 

 التطـبــيـق
 

 يجـــــب أن يطبق بالفرشاة او يملج او بممسحة أو٦٠٠ناتيو بروف 
يجــــب الطالء مــــــــرتين بدرجة قياسية على(اء برذاذ خال من الهو
 آيلوغرام١٫٥( مليمتر ١٫٣حتى تكوين فلم رطب ) األسطح العمودية
 .هذا باألضافة إلى العمل التحضيري. آحد أدنى) للمتر المربع

 
 ساعة أذا تم ٤٨مدة صالحية المنتج بعد فتح العبوة هو بحدود 

 .ةتخزين فائض العبوة في حاوية مغلق
 

بإستعمال الدرجة المالئمة، يمكن الحصول عـــلى سمك الفلم الصحيح
و مع األسطــــح العمودية يـــــمــــكن. يمكن أن ينجز في تطبيق واحد

 ميلمتر بطبقتين من الطالء بإستعمال١٫٣الحصـــــــــول على سماآة 
 علىبإستعمال الدرجة إتش بي فيمكن الحصول. الدرجة القيـــــــاسية

في التطبيقات الحرجة حيث يكون سمك.  بطـــــــالء واحد١٫٣سماآة 
يجب قياس. الفلم أساسي، فيجـــب طالء المنتج مرتين بنفس الزواية
 .الكميات لكل طالء للحصول على سمك الفلم النهائي المحدد

 
الدحروجة الصناعيــــــة ذات الشعيرات القصيرة يجب أن تستعمل إذا

و للرش فيوصى بإستعمال. بيق بإستعمــــــــــال الدحروجةُرغب التط
٨٠ (٥٫٥ بضغط قضيب ١:٦٠مضخة من نوع جراآو آينـــج بنسبة 

. ميلمتر١٠ مليمتر مع نهاية بمقاس ١٣قطــر خرطوم ، )بي إس إي
 . مليمتر٠٫٨٤ الى ٠٫٥٨مقاس الطرف من 

 
ـمال مالجة أو إتش بي يجـــب أن يطـــبــــق بإستعـ٦٠٠نايتو بروف 

 ).لألسطح العمودية بشكل رئيسي(ممسحة 
 

 ايام آحد١٠إن ستقوم بإختبار الماء، فالغشاء يجب أن يعالج لمــــدة 
 .أدنى

 
 
 

  
 تعليمــات اإلستعمـال

 
 التجــهيـز

 
يجب تنظيف جميع األسطح التي تعالج لعزل تسرب الماء و يجب أن

 .تكون جافة و خالية من الشوائب
 

لى السطوح الخرسانية أن تملج فوالذيًا و يتبع ذلك آنسهــــايجب ع
بمكنسه ناعمة الشعر و من ثم جفيفها و التأآد من خلوها من الغبار

 .و يجب التأآد من تسوية السطح. و الزيوت و التلوثات األخرى
 

يـجـــــب إزالة التقشرات و العوالق و من ثم غسلها باالسيد المضاد
بعد المعالجة. ت لقتل أي بويغات ويمنعان أي نموا آخراللفطريـــــــا

 .يجب أن تغسل األسطح آليا بالماء النظيف و من ثم تجفيفها
 

آل األسطح المعدنية يجب أن يجب أن تنظف من الطالء و الزيوت و
يجب حك األسطح جتى آشف لمعان المعدن. الصدأ و أي تـلوث آخر

قبل الطالء * ١٠١ك ثم مسحة تنظف بإستعمال مذيب فوسرو
 .األولي

 
 الطــالء األســاسي

 
في العادة ال يجـــــب التقيد بالطالء مع الرآائز الخرسانية الممتازة 

و لكن في حالــــــــــة السطوح ذات اإلمتصاص العالي مثل . الجيدة
الخرسانة المثقبة، ألواح الرمل و مؤونة الرمـــل و اإلسمنت فيجب 

هذا . ٦٠٠سامات لمنع إمتصاص ناتيو بروف حشو الفجوات و الم
و مذيـب فـــــوسروك  ٦٠٠يتوجب إستعمال خليط من نايتو بروف 

 تستعـمل ١٣٠إستعمال نايتو فلور إف سي .  بنسبة متساوية١٠١
لألسطح المعدنية * ٤آإساس للسطوح الجيرية و فوسروك برايمر 

و حك جميع يجب تنظيف . و المزجــجة و أسطــــــــح البي في سي
 .األسطج المعدنية و البي في سي قبل الطالء األولي

 
 الفواصل المـتحـرآة

 
آــــــل الفواصل المتحرآة والمتمددة يجب أن تختـما بإستعمال نايتو

أو بمــوجـب توصيات ممثلين * (٢٢٠أو نايتو سيل  * ٢٠٠سيل  
الصقعند المعالجة يجب إستعمال شريــــط نايتو سيل ال). فوسروك

من أعلى أسطح العوازل و الفواصل و من ثم طـــــــالء نايتو بروف
.ميلمتر من جانبين الشريط ١٥٠ ميلمتر و تمتد ١٫٣ بسماآة ٦٠٠

 ميلمتر و١٥٠ او ١٠٠بعرض * استعمل شريط نايتو بروف سكرم
 .قم بالمعالجة قبل التطبيق العام

 
 التشـقـقات

 
قوق الهيكلية الغير المتحـرآة يجب معالجة جميع اإلنكماشات و الش

 ميلمتر مـن آل ٧٥ بسماآة ال تقل عن ٦٠٠بإستعمال نايتو بروف 
يجب أعطاء مهلة ليلة آاملة للمعالجة قبل التطبـــيق. جانب للتشقق

 .العام
 

 
 

 

 



 
 

  

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     



 
 

  

 

  
 

 شــروط التخـزين
 

 . مئوية آحد أقصى٣٠ن باردة بدرجة حرارة قم بالتخزين في مخاز
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

. يصاب بعض األشخاص بحساسية من أضرار الراتنج و السولفنات
و لذلك يجب لبس القفازات و إستعمال الكريمات الواقيــــــة مــــثــل 

ديباآيرودآس المضاد للسولفنات او روزليكس المقاوم للطــــالء أو 
لإلعمال الرطبة او أي من أمثال ذلك في جميع األوقات حين إستعمال

 و عند حدوث أي تعرض للجلد فيجب إزالتــــــــه فورا.هذة المنتجات
وال يجـــب. بكريم إزالة راتنج، وشطفه بالصابون والماء بعــــــد ذلك

فازات وو يوصي بلبس المــــــالبس الواقــية آالق. إستعمال المذيبات
األقنعة لحماية العين و الوجه و في حالـــــة تعرض العين ألي أصابة 

يجب التـأآد من التهوية الجيدة حين. فيجب مراجعة الطبيب في الحال
 .إستعمال المواد المحتوية على مذيبات الراتنج

 
 اإلشــتـعــال

 
 و نايـتو بروف ريفلكتكوت١٤ و فوسروك برايمر ٦٠٠نايتو بروف 

يجب أن.  تحتوي على مذيبات قابلة لإلشتعال١٠١مذيب فوسروك و 
ال تستعــــــــمل بالقرب من النيران و يجب اإلمتناع عن التدخين حين

 .اإلستعمال
 

 نـقطـة اإلشتـعـال
 

  إتش بي٦٠٠ و ٦٠٠نايتو بروف   درجة مئوية٤٥
١٤فوسروك برايمر   درجات مئوية١٠  
فلكتكوتناتيو بروف ري  درجة مئوية٤٠  
١٠١مذيب فوسروك   درجة مئوية٢٣  

 
للمزيـد من المعـلومات الـرجاء الرجـوع لـلنشرة الـفنـية الـخاصة 

 .باألمن و السـالمة
 

 المعـلومات اإلضـافية
 

باإلضافة لألغشية العازلة للماء ينتج فوسروك تشكيلة واسعـــة من 
ؤنة الحشو و المنتجات المكملة التي تضمن منع التسرب للفواصل لم

إضافة إلى ذلك يوفر . منتجات التثبيت و مواد األرضيات المتخصصة
فوسروك تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة و المحددة لترمـيــم 

و يشمل هذا تصنــــيــــــفات من . وتجديد اإلسمنت المسلح المتضرر
انة اللياثة الموضوعة يدويًا أو بإجهزة الرش او الخرســـــــ مؤؤونة

الدقيقة السائلة او مؤونة اإليبكوسي المقاومة للكيميائيات و تشكيلة 
 .شاملة من الطالءات الوقائية

 
 .للمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بمكاتب فوسروك المحلية

 
 
 
 

  
 إختبار الفيضان

 
 مليمتر من ٥٠قبل ترآيـــــب الحماية، قم بتعبئة المنتج  إلى عمق 

يجب سد البواليع و وضع الموانع .  ساعة٢٤دني  لالماء آحــــد أ
.إلحتواء الماء  

 
 المعـالجـة و الحمـاية

 
 ساعة آحد أدنى ٢٤ لمدة ٦٠٠يجب معالجـــة غشاء نايتو بروف 

و في المواقع .  مئوية قبل وضع الحماية٢٥في درجة حــــــــرارة 
يتها المتضررة للغشاء بسبــــب المرور و الحرآة عليها فيجب حما

طبقة من غبار اإلسمنت يجب أن . بملط إسمنتي او الواح حــــماية
إذا آان اإللتصاق . تستعمل لمنع إلتصاق الغشــــــــــاء إلى األلواح

.فيجب إستعمال غشاء فاصل، بالطبقة العليا غير مطلوب  
 

 يجب أن ٦٠٠يجب طالء آل المناطق المكشوفــــــة نايتو بروف 
تو بروف ريفلكتـكوت لضمــــــــــان المقاومة تكسى بإستعمال ناي

.القصوى ضد اإلشعاعات الفوق البنفسجية  
 

 التنظيــــف
 

 من األدوات واألجهــــــزة ٦٠٠يمكن تنظيف و إزالة نايتو بروف 
ال تستعمــــــــل .  من فوسروك١٠٣بإستعمال مذيب مثل سولفنت 

 من الطالء العازل المذيبات للتخفيف ماعدا في حالة الحاجة لكمية
.آمادة أساسية  

 
 التقــيـيدات

 
يجب أن ال يشرع في عملية التطبيق إذا آانت درجة حرارة 

. درجات مئوية٥الرآيزة تحت   
 

 التقـــديرات
 

 العبــوات
 

٦٠٠نايتو بروف   آيلو غرام٢٥سطول بعبوة   
 ناتيو بروف ريفلكتكوت  آيلو غرام٢٥ و ٥عبوة 

ميلمتر ١٥٠ و ١٠٠لفات بعرض   نايتو بروف سكرم 
٤فوسروك برايمر   ليتر١عبوة   
١٠١مذيب فوسروك   ليتر٢٥ و ٥عبوة   

 التغطية 
٦٠٠نايتو بروف   آيلو غرام لكل متر مربع١٫٥  
١٤فوسروك برايمر   متر مربع لكل لتر٨ -٦  

 
 التخزيـن

 
 صالحية العمل

 
. أشهر على األقل أذا تم التخزين في العبوات اإلصلية٩  

 
 

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. ع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبي: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
رة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباش

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٠٣١سيبكس   

 

 

  
 

 تم تشكيله من إندماج اآسباندايت و فوسروك
 

 الجرعة النموذجية
 

 لتلبية متطلبات معّينة يجب دائما أن ٠٣١الجرعة القصوى لسيبكس 
تكون محّددة بالطرق التجريبية مع إستعمال المواد والشــــروط التي 

بتحديد جرعة و ذلك سيســــــمح . ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
 .الخليط المثالية والتصميم و الحصول على تقييم آامل للمزيج

 
 هى جزء واحد من ٠٣١إّن الجرعة الموّصى بها الطبيعية لسيبكس 

و في حين يكون المزيــــج .  و عشرون جزء من الماء٠٣١سيبكس 
مستعمًال  في حالة غمر آامل أو قد يكون خاضع لضغط الماء العالي، 

انات خزانات الماء أو للياسة السراديب، فأن الجرعة يجبمثل في بط
. و خمس عشر جزء من الماء٠٣١ان تكون جزء واحد من سيبكس 

 
 اإلستخـدام و الجرعات األخرى

 
جرعات الغير محددة في هذة النشرة قد تستعمل إذا آانت ضرورية 
اك ومناسبة لتلبية متطلبات المزيج المعّينة، بشرط أن يكون هنــــــ

اإللتزام بالمتطلبات يجب أن يقّيـــــــم خالل الــــمزج . إشراف آافي
إّتصل بقسم فوسروك لخدمات للزبائن للنصيحة في هذه . التجريبي
 .الحاالت

 
 الخـواص

 
 المظهر سائل بني

 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،٠٤عادة 
Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 

 
 المصطلحات

 
مصطلح منع تسرب الماء يستعمل في أغلب األحيان ضمن أعمال إّن 

البنــاء عند اإلشارة إلى الخرسانة أو مؤونة اللياسة لخفض تسرب 
و يمكـــــــن أن يكون هذا التعبير . المـــاء والمواد العدوانية األخرى

مضّلل، بينما هو مستحيل إلنتاج خرسانة أو موؤنة مانعة لتـــسرب 
و المعني الصارم للكلمة يتطّلب المنع الــكامل للماء من الماء حقا؛ 

 .إختراق الخرسانة
 

تستنكر المعايير البريطانية واألوروبية مصطـــلح منع تسرب المــاء 
و في  النشرة الفنية هذة ، و مصطلح . عند اإلشارة إلى أداء اإلضافة

ى منـــع التعبير هنا  يجب أن ُيفهم انه لخرسانة أو لمؤونة تساعد عل
التعبير يستعمل للمساعدة في فهم النية وراء إستعمــال. تسرب الماء

اإلضافة بهذه الطريقة ولم  يشير إلى الخرســـانة أو مؤونة قد انتجت
 .لتكون مانعة للتسرب مئة بالمئة

 
 
 

  
 إضافات متكاملة لمنع تسرب الماء للموؤنة

 
 اإلستخـدمات

 
 اإلسمنت و لمؤونة اللياسة ذات لمؤنة:   إلنتاج مانع للتسرب -

. ختصية الهيدروفوبك، و الجزيئات السادة للمسامات  
  لتحسين التماسك والقدرة العملية لخليط المؤونة، و لتسهيل -

.عملية التطبيق  
 

 المــزايــا
 

  تحتوي على مواد آيمياوية هيدروفوبية التي تقّلل إختراق الماء -
.ياتلمؤونة اللياسة و لمؤونة اإلرض  

  تزّود الحماية المتكاملة لمؤنة اللياسة و مؤونة اإلرضيات، -
لضمان نفاذية منخّفضة لكّل المواد المطبقة وليس فقط على 

.األسطح  
  نفاذية الماء المخفضة  تقلل من التفتت الناتج عن نقل األمالح -

.المذّوبة خالل المزيج  
متماسك و   تساعد فقاعات الهواء المضافة  في تشكيل مزيج -

.مستقّر، مع تخفيض نسبة التفريق ويحّسن اإلنتشار و التطبيق  
  إضافة الهواء تحّسن فعالية المؤنة و تسمح بإستخدام مواد -

.قليلة الماء  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 مناسب لإلستعمال في إنتاج مؤونة اإلسمنت المانع ٠٣١سيبكس 
قاعدة  ":٨١٠٢ بي إس ٤٫١٫٧لتسرب الماء آما وصف في بند 

".ممارسة لحماية التراآيب ضّد الماء من األرض  
 

 الـوصف
 

هي إضافة مانعة متكاملة لتسرب الماء و خالية من ٠٣١سيبكس 
الكلوريد و مستند على مزيج هيدرفوبي و مادة إضــــــافة الهواء 
. وهو مجّهز آمحلول وردي اللون ، السريع الذوبان فـــــي الماء  

 
 تتـــــــفاعل في خليط ٠٣١توتر في السيبكس المواد الخافضة لل

. االسمنت و الرمل إلنتاج الرواسب الهيدروفوبية العديمة الذوبان
آما يتميز بخاصتين تأثير في تخفيض نفاذية المزيج بينما آالهما 
يمنعان الرطوبة، بسبب طبيعتهم الهيدروفوبية، ويعمل آـــــمانع 

. في الخليطللمسام لتخفيض نسبة إتصال المسامات  
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقــنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  للخليط المحدد، و العمليات التجريبية 

و بإمكان فوسروك تــــقديم .  التقيمية و إلجهزة التطبيق المحددة
المنتجات األخرى التوجيهات و التعليمات التقنية لمواد الخلط و 

.المستخدمة مع الخرسانة و المؤونة  
 

 
   

 



 
 

  

 

  
 

 مليمتر للحوائط  ٢٠ُسمك الطالء النهائي المثالي و المناسب هو من 
 . مليمتر لإلرضيات٤٠و
 

 المعـالجـة
 

آما هو الحال مع آّل أنظمة تطبيقات األسمنت، يجب ممارسة طريقة 
يجب رش بعــــض . لتصّدع او الخدشجيدة للمعالجة لضـــمان عدم ا
 .عند المعالجة الماء أو إستعمال الخيش المبلل

 
 التوافـق

 
 متوافق مع إضافات  فوسروك األخرى المستخدمة في ٠٣١سيبكس 

آّل اإلضافات يجب أن تضاف إلى الخليط منفصال. نفس خليط الموؤنة
زج الذيالخصائص الناتجة للم. وال يجب أن تخلط سوية قبل اإلضافة

يحتوي على أآثر من إضافة واحدة يجب تقيمها بإجراء خليط تجريبي
 .بإتباع التعليمات الموصي بها في النشرة الفنية هذة

 
 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت بورتلند ٠٣١سيبكس 
إّتصل بقسم خدمات زبائن فوسروك لإلستعالم عن اي . العادي

 .إستخدام خاص
 

 لزائدةتأثير الجرعات ا
 

 قد تؤّدي إلى ٠٣١جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لسيبكس 
زيادة حــــادة لقوة إضافة الهواء و بالتالي سوف تخـــفــف من قوة 

درجـــــــة هذا التأثير سُتعتمد على تصميم المزيج المعّين . الصالبة
 .ومستوى الجرعة الزائدة

 
 التـــقـــيـدات

 
عمال مع خليط اإلسمنت الرملي وليس  مصّمم لإلست٠٣١سيبكس 

مناسب جدا لإلستعمال في الخرسانة بسبب المستوي العالي لمضيف 
و عند التجارب و اذا لم ينتــــج أي تأثيرات غيـر . الهواء المكتسب

مرغوبة على الخصائص الخرسانية األخرى فمن الممكن إستعمال 
 لتخفيـــــض على أية حال، و عادة ان أفضل النتائج. ٠٣١سيبكس 

نفاذية الخرسانة ستكون مكتسبة بالمستويات العالية مع تخفيــــض 
 .الماء أو إستعمال مواد اخرى من فئة الكونبالست

 
 ليس من المواد التي تعّجل الجفاف وليست مناسبـــة ٠٣١سيبكس 

. لعزل التسّربات قبل تطبيق اللياسة للخزانات بطريقــــــــــــة طبيعية
زل جميع التشققات و إستنزافات المياة قبل تطبيق سيبكس و يجب ع
و في مثل هذه الحاالت، فمن الممكن إستعمال منتجات من فئة . ٠٣١

اي منتج جاهز التحضير لمعالجة التسرب مثل  آونبالست آيو إس او
 .رندروك بلج

 
 
 
 

  
 تعليمات اإلستعمال

 
المانعة لتسرب المعايير وقواعد الممارسة الحالية لتطبيق اللياسة 

على سبيل المثال قاعدة  بي إس . الماء يجب إتباعهم حيث اإلمكان
الحــــــاوية " لممارسة حماية األبنية من المياة الجوفية:  ٨١٠٢

على التفاصيل و التصاميم المالئمة و طرق التخزين المختلفــــــة 
ـبيق تحت الشروط المختلفة وتتضّمن التعليمات لطرق التطـــــــــــ

إّن المعلومات التالية مستندة على  قاعدة الممارســة . والتحضير
.هذة ، و التي يجب الرجوع اليها للشرح المفصل  

 
 التجـيهزات

 
 ٠٣١جميع األسطح اّلتي ستكسى بموؤنة تحــــتوي على سيبكس 

. يجب أن تكون نظيفة وخالية من الزيوت، و الشحـــوم، و الغبار
و . كل مناسب لتزويده بملمس ميكانيكييجب تخشين األسطح بش

يجب  معالجة جميع الفواصل و التشققات الهيكلية ضد تســـرب 
.الماء بدمج التفاصيل المرنة  

 
يجب أن تبلل االسطح لتفادي اإلمتصاص المفرط للماء عنـــــــد 

قد ال يمكن أو قد يكون من المستحيل أن .  التطبيق او أثناء إللياسة
 على عزل التسرب للرآائز الماصة للماء بشكــــل تساعدة المادة

.عالى  
 

عند تطبيق اللياسة  للبلوآات و الطوب يجب التأآد من  تعبئة آل 
.الفواصل بشكل آامل  

 
عند معالجة التسربات في هياآل البناء، يجب معالجة جميع 

و ممكن . ٠٣١إستزافات المياة قبل إستعمال لموؤنة سيبكس 
ل ترآيبات االسمنت السريعة التصلب ، مثل إنجاز ذلك بإستعما

.ألتي المستخدمة مع اإلضافات من فئة آونبالست آيو اس  
 

 الخـــلط
 

يجب إستعمال الرمال العالية الجودة و النظيفة لتكوين مؤونـــــة 
اللياسة لمنع التسرب، و من المفضل إستعمال الرمل الممتثل مع 

 الموصى بها للخليـط و النسبة. ، درجة إم٨٨٢مقاييس بي إس 
يجــــــــب أن .  أجزاء من الرمل٣هي جزء واحد من األسمنت و 
 المرونة المطلوبة، حســــــب ٠٣١يضاف الماء إلعطاء سيبكس 

التعلميات الموصى بها  في تحديد الجرعة الموّصى، و يجــــــــب 
 بالعادة إستعمال اداة لقياس الماء او أن يضاف مباشرة إلى الخالط

.عند اللطلب و إستمّر بخلط آّل المكّونات و توزّيعها بانتظام  
 

 التطــبيـق
 

يجب آشط . يجب لياسة االسطح مرتين على االقل، و آحّد أدنى
الطالءات األولية قليال  قبل تطيبق الطبقة األخرى لتحســــّيــــن 

يجب الـتأآد من إستخدام الفواصـــل . الربط الميكانيكي لألسطح 
اللياســـة . داخلة و للزوايا في الحائط و السطحيات االرضيةالمت

.النهائي يجب أن يشكل بإستخدام خشبة تسوية  
 

 
  

 



 
 

  

 

  
   

 أمثلة األداء المثالية
 

العديد من المتغّيرات في المواد وشروط معالجة الخرسانة يمكن 
العمليات يجب تنفيذ . أن تؤّثرا على اإلختيار واإلستعمال لإلضافة

التجريبية بإستعمال المواد والشروط ذات العالقة لتحديد افضل 
تصميم للمزيج  والجرعة المناسبة لإلضافة لتلبية المتـــــطلبات 

.المعّينة  
 

و قد تم إدراج أمثلة األداء المثالية للتجارب و لتقييم سيــبكس 
ــائج إّن القيم المحدة د تمثل النتـ.   في النشرة الفنية هذة٠٣١

.المتحصل عليها و تم إدرجها آأمثلة لتقييم أداء المنتج  
 

 جدول ١
  على على أداء المؤونة٠٣١التأثير المثالي لسيبكس 

 
إسمنت و إستعمال موؤنة اسمنتية من :  رمل١:٣: تصميم مزيج

.  درجـــــــــة إم٨٨٢او بي سي و رمل حسب مواصفات بي سي 
 آجزء ٠٣١وى على  سيبكس المزيج يحتوي على إضـــــافة تحت

. جزء ماء٢٠ إلى ١  
 

 خليط نسبة نسبة  تدفق الموؤنة
  االسمنت و الماء خفض الماء مليمتر
 اليوجد 0.52 - 180
٠٣١سيبكس  0.52 - 200  
٠٣١سيبكس  0.46 11 185    

 

 جدول ٢

ؤونة في خليط الم١٨٨١ على إمتصاص الماء إلى بي إس ٠٣١التأثير المثالي لسيبكس   

 ٠٣١الخليط يحتوي على إضافة تحتوى على  سيبكس .  درجة إم٨٨٢إسمنت او بي سي  و رمل صب  بي إس :  رمل١:٣: تصميم مزيج
. جزء  ماء١٥ إلى ١آجزء   

%نسبة  نسبة الخليط ١٢٢امتصاص  BS1881 part تدفق الهاون   BS 1881 Part 5 ISAT Value 
الماء: االسمنت   رميلمت خفض الماء    دقيقة٦٠  دقيقة٣٠  دقائق١٠  ساعات٨بعد  .بعد ساعة 
 0.30 0.42 0.57 % 8.5 % 5.5 195 - 0.52 اليوجد

٠٣١سيبكس   0.48 8 190 2.6 % 5.7 % 0.24 0.19 0.13 
٠٣١سيبكس   0.48 8 190 2.8 % 5.9 % 0.23 0.17 0.13 



 
 

  
 

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
الرجوع ( ال يدرج مع المصنفات الخطرة الحــــــالية ٠٣١سيبكس 

على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو أن يّتصل ).  ادناه٢ و١لمالحظات 
 .بالجلد والعيون

 
 .يجب لبس القفازات المناسبة والنظارات الواقية

 
صـــابة في حالة اإل. إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن يزال بالماء

بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إستشارة 
إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يــجب . الطبيب 

 .محاولة التقياء
 

للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات السالمة المتوفرة لهذا 
 .المنتج

 
 اإلشـــتـعــــال

 
 . مستند على الماء وغير قابل لإلشتعال منتج٠٣١سيبكس 

 
 التـــنظـــيف و التخــلص من النفــايات

 
 في الرمل و نقـــــله الي ٠٣١يتوجب سكب الزوائد من سيبكس 

و . يجب رش البقايا بكميات آبيرة من الماء. الحاويات المناسبة
 .التخلص منها بعد ذلك

 
 بموجب التشريعات التخلص من الزيادات و الفضالت يجب أن تنّفذ

 .المحليّة تحت توجيه األدارات المحلّية و السلطة التنظيمية
 

 معلومات إضافية
 

 ٠٣١ آان معروفًا سابقًا بكونبالست برولبن ٠٣١سيبكس 
 ١ جدول ١٩٨٤قانون سي بي ال لعام  : ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢مالحظة 

 خريالرجاء الرجوع لبيانات ا* 

  
  تقـديرات و عبـــــوات

 
و يمكن تجهيز .  متوفر في براميل و عبوات آبيرة٠٣١سيبكس 

تفاصيل احجام التغليف . عبوات بحجم أآبر لعمليات البناء األآبر
.الخاصة متوفرة عند الطلب  

 
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. في طبيعتهالإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكّل المنتجات الخطرة 

ويشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 
.المنتج عبر طريق البحر  

  
عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّهز المنتج في تغليف 

و في حالة توجب فوسروك فقط للتسليم . األمم المّتحدة المشترط 
فعلى ، حرعلى األرض، لكن إذا آان المشتري ينوى الشحن في الب

المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المّتحدة عند تقديم 
و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع .  طلب الشراء
.على المشتري  

 
. استعمال تغليف األمم المّتحدة قد يؤّثر على سعر بيع المنتجات

 الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوسروك المحلّي
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم تخزينه ١٢  لمدة اقصاها ٠٣١يمكن تخزين سيبكس 
و في حالة الخــروج عن .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢بين 

الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العـــــــمالء لشرآة 
.فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 درجة التجـمد :

 
 في حدود درجة الصفر مئويًا

 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف  المكرمةمكة    
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف  ةالمدينة المنور   
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

لتوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و ا
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

. أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة  



 

 

١١٢سيبـكـس   

 

 

  
 

 يضيف آمية محددة من فقاعات ١١٢سيبكس : عمليــة التلييــن 
الهواء المجهرية التي تزيد التماسك وتزيد نســــــبة التشحيم إلى 

جزيئات الرمل في المزيج، بذلك يمنح الموؤنة فعالية و يجعـــــلها 
 و الماء فقاعات الهواء تساعد على تماسك اإلسمنت. عملية  اآثر

 على األسطح الملموسة و ذلك يؤّدي إلى تقوية وتحسين في عملية
 .التصلب

 
تزيد عمــــلية إضافة الهواء مقاومة الصقيع : مـقاومة الصقيـع 

و إستخدام ملين المؤونة ايضًا يحّسن . للمؤونة المعالجة بالكامل
      مقاومة الصقيع للموؤنة الجديدة  آما هو موّصى به في مجلـــــد

 .بي آر إي المئة و الستون
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 :الصحة و السـالمة 
 

تصال المباشر بالجــــــلد  و اإل.  قلوي نوع ما١١٢يعتبر سيبكس 
. العيون قد يسبب اآلم و حساسية وقد تسّبب ضرر بالغ إذا لم يعالج

ـصول أّي تلّوث للعين يجب أن يغسل آلّيا بالماء و يتوجب الحــــــــ
 .الفوري للرعاية الطبية

 
 تعليمات اإلستعمال

 :الخـــلط 
 

 ممكن ان يضاف مباشرة إلى خليط الرمل و اإلسمنت و١١٢سيبكس 
يفضل الخلط الميكانيكي لكن الخلط . و يمكن خلطه مسبقًا أيضًا. الماء

 .اليدوي يعطي نتائج مقبولة ايضًا
 

 الجـــرعات
 

١١٢  لتر من سيبكس        ٠٫٣٠-٠،١٥يخلط   : ١١٢براميل سيبكس    
 لتر١٫٥ -٠،٧٥ آيلو من األسمنت أو إضافة للماء بقياس             ٥٠لكل  

طبيعة الرمل ستقّرر.  لكل مئتان لتر من الماء            ١١٢من سيبكس      
درجة التليين تتطّلب آمية رمل خشن اقل. الكمية القصوي للضرورة  

نوصي بتجارب عملية لتحديد الجرعة العملية. ولكن مغسول أآثر    
 هو اربع لتر٦ الي   ١الجرعة المثالية في خليط     . ل الحاالت الخاصة  لك

 .بلوك٥٠٠٠ يكفي ١١٢ونصف من سيبكس 
 

تحتوي على آمية محددة سابقًا لسيبكس : ١١٢أآيــاس سيبكس     
مباشر إلى. ، التي يجب أن تضاف في النسب المثالية التالية                ١١٢

٥ى قياس     و إل  .  آيلوغرام من اإلسمنت       ٥٠ لكّل     ١المزيج آيس     
 . لتر من الماء٢٠٠أآياس لكّل 

 
 تأثير الجرعات الزائدة

 
 يزيد من القوة العملية و١١٢زيادة الجرعة في إستخدام سيبكس          

 .إضافة الهواء
 

 التنظيــف 
 

 يجب شطف جميع األسطح ١١٢عند إنسكاب اي آمية من سيبكس 
 .بالماء

  
.ملـــــين المـؤونـة اإلسمنتية  

 
 اإلستخـدمات

 
ّسن الفعالية  و الملج  لخليط مؤونة الرمل واألسمنت  أثــــــناء يح

.التطبيق ويزيد من مقاومة الصقيع عند وضع البلوآات واللياسة  
 

 المــزايــا
 

و توّفر سعة .   يغني عن إستعمال الجير  في تطبيقات البناء-
.تخزين و يقلل من التضرر بسبب الجير الغير صحيح  

.حتفاظ بالرطوبة وتقوية متانة اإللتصاق  يحّسن عملية اإل-  
.  يدعم الموؤنة  ضـد الصقيـع-  
  %.٢٠المحصول األقصى يزيد عن .   إقتصادي جدا-
.  يقوم بتحّسين خشونة الرمل في الخلطة-  
.  يمكن أن يستعمل في المؤونة الملّونة-  
 

 الـوصف
 

 مجّهز آسائل بلون بني فاتح، و يخــــلط بسهولة ١١٢سيبكس 
هو مستند على الراتنج المبلمر وخالي من . الماء في أّي أبعادب

.آلوريد الكالسيوم واألمالح المماثلة  
 

 بإضافة آمية محددة ١١٢عند إضافتة إلى المؤونة  يقوم سيبكس 
من الهواء، التي تمنح الموؤنة فعالية و تماسك اآبر، ويزيـــد من 

ض الـــــــحرآة  يخّف١١٢إستعمال سيبكس . متانتها عند التطبيق
.الحرارية و نسبة اإلنكماش المجفف في الموؤنة المعالجة  

 
 المعـايـير

 
و يتوافق . ملين المؤونة. ٤٨٨٧ يمتثل مع بي إس ١١٢سيبكس 

.مع توصيات بي آر إي المجلد المئة و الستون  
 

 الخـواص
 

ال يوجد و يمكن استعمال سيبكس : محتــــــوى آلوريد الكالسيوم
الرجــــــــاء . ـع الكونبالست ان سي الخالي من الكلوريد مـــ١١٢

الرجوع لنشرة فنية اخرى للحصول على المعلومــــــــات الخاصة 
يجب إضافة آونبالست ان سي . باإلستعمال خـــــالل فصل الشتاء

. بعد ذلك١١٢اوًال ثم سيبــــــكــس   
 

ن يخلط  ال يجب أ١١٢سيبكس : التوافق مع اإلضافات األخرى 
.بأّي خليط آخر مالم ينصح به قسمنا التقني  

 
يمكن أن يستعمل مع اي من انواع إسمنت : التـوافق مع األسمنـت 

عند اإلستعمــــال . بورتلند، و الكبريتات العالية أو اإلسمنت الفرني
. مع األنواع األخرى الرجاء إستشارة قسمنا التقني  

 
 على توقيت مدة تصلب ليس هناك تأثير هاّم: توقيت التصلب 

.المؤونة  

 

 



 
 

  

 

  
 

 تصميـــم الخـــلط
١١٢خـلط مع سيبكس  الخـلط العـادي التطبيـق  
  الرمل الكلس األسمنت  رمل الكلس األسمنت .
للطابوق الخرساني و البلوك الطيني ، لالستعمال الخارجي 

 و الداخلي
لس رمل ذات لإلستعمال الخارجي للقّوة العالية و لك
 إنكماش منخفض

قّوة منخفضة لبلوك الوزن الخفيف وطابوق الكلس الرملية 
 ذات اإلنكماش العالي

  لطابوق بموصافات هندسية ذات قّوة عالية

1 1 6 

1 2 9 

1 1-4 3  

1 - 6 

1 - 8 

1 - 3  
  3 - 1  2 - 1 مؤاشرات عامة للطابوق والكتل
   6-5 - 1  6 1 1 إعادة عامة للطابوق والكتل

 
 

 

 المساعدة التقنية
 

شرآة فوسروك تقدم جميع خدمات الدعم التقني المساندة للعمالء 
 .الكرام مع دعم من الفريق الفني للشرآة

 
 معلومات إضافية

 
فوسروك يقدم جميع البينات و التعليمات التقنية لإلستخدام جمــــــيع 

يق و التليين و تطبيق العزل ومنتجات الخلط و الطرق الخاصة بالتطب
 .منع التسرب

 التخــزين 
 

 ٢ شهر اذا تم تخزينه بـــين ١٢ حتى ٠٣١يمكن تخزين سيبكس 
و في حالة الخروج عن الدرجات .  درجة مئوية٣٠درجة مئوية و 

المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء لشرآة فوســــــروك 
.للنصيحة و التعليمات  

 
 التغليـف

 
  لتر٢١٠ و ٢٥ميل سعة برا

 
  آيس٥٠آراتين سعة 

 
 التجــهيز

 
 الرجاء اإلتصال بمكاتب فوسروك للمزيد من المعلومات

 
 
 
 
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف   الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. بة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعا: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٣٠٥سـيبـكس   

 

 

  
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقــــــنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  لإلضافة المحددة، و العمليات التجريبية 

و بإمكان فوسروك تقديم .  التقيمية و القيام بتوزيع االجهزة الخاصة
قنية لإلضافات و المنتجات األخرى التوجيهات و التعليمات الت

 .المستخدمة مع الخرسانة والموؤنة
 

 الجرعة النموذجية
 

  لتلبية متطلبات معّينة يجـب دائما ٣٠٥الجرعة القصوى لسيبكس 
أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط التي 

افة هذا يسمح لتحديد جرعة اإلضـــ. ستستخدم  في عملية التطبيق
 .المثالية والتصميم و الحصول على تقييم آامل للمزيج

 
  لإلستخـــــــــدام ٣٠٥إّن الجرعة الموّصى بها الطبيعية لسيبكس 

 لتر لكل مئة آيلو ١٫٦ الى ٠٫٣٠مع مؤخر الموؤنة تكون في حدود 
فأن الجرعة الواقعية تعتمد على مدة الصـــــــــالحية . من األسمنت 
سوف . ط و عوامل اخرى مثل نوع الرمل المستخدم المطلوبة للخلي

نقوم بشرح عدة أمثلة للجرعات المنسابة في فقرة الحقة في ورقة 
 .  البينات هذة

 
فأن الجرعات المناسبة لإلضــــافة ، عند إستخدام الكلس في المزيج

فالطريقة . تعتمد على آمية الكلس و األسمنت المستخدمة في الخليط
ية المقترحة سوف تساعد على تحديد تأثير الكلس على الــــــــتجرب
ففي البداية يجب األخذ في األعتبار ان  للكلس نفس الجرعة . الخليط

.التي يحتاجها المزيج وهي ثالثة مرات وزنه الخاص لوزن اإلسمنت
 

 اإلستخـدام و جرعات أخرى
 
إذا الجرعات التي خارج المدى المثالي المحددة اعاله قد تستعمل  ان

آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات المزيج المعّينة، بشرط توفير
اإللتزام باالحتياجات يجب أن يــــقّيم . إشراف آافي على عملية الخلط

إّتصل بالقسم الخدمات الفنية لفوسروك . خالل الخلطة التجربية
 .للمزيد من المعلومات في هذة الحاالت

 
 الخـواص 

ظهرالم سائل بلون القش  
 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،١٧عادة 

Nil to BS 4887 محتوى آلوريد 
 
 
 
 
 
 

  
 إضافة تأخير شك الموؤنة

 
 اإلستخـدمات

 
  يستعمل سويًا مع منتجات سيبكس اومضيف الهواء آونبالست -

للحصول على معيق مخلوط مسبقًا مع صالحية استعمال تمتد لمدة 
. ساعة٤٨  

 
ل على سيطرة أطــول على صالحية عمل المنتج   للحصو-

.للتطيبقات الخليط المعدة مسبقًا  
 

 المــزايــا
 

  إعاقة و تأخير محدود يسمح بالحصول على منتج مخفف و -
.عملي  

  يسمح بإعداد خليط في اوقات مسبقة بكميات آبيرة لإلستعمال -
.العام مع زيادة في الجودة و النوعية للمادة المجهزة  

تسمح عملية الخلط المسبقة و بكميات آبيرة التحكم في النوعية  -
.و لون المنتج  

  إستعمال سيبكس او مضيف الهواء آونبالست يوفر إضافة -
الهواء و محتوى ماء مخفف للخليط الهواء يوفر مادة خلط مخففة 
. مائيًا لتقليل عملية إمتصاص الماء و الحصول على منتج محسن  

 أو يزيل الحاجة إلستعمال الكلس عند إستعماله   يمكن أن يخّفض-
.مع ترآيبة سيبكس او مضيف الهواء آونبالست  

 
 مطابقة المعايـيـر

 
 آإضافة مؤخرة ٢ قسم ٤٨٨٧ يمتثل مع بي إس ٣٠٥سيبكس 

 لمواصفات الموؤنة الجاهزة ٤٧٢١للموؤنة وبمتطلبات بي إس 
.٣قّسم ، للبنايات   

 
 الـوصف

 
  هو خالي من الكلوريد و ٣٠٥ملين سيبكس ان خليط التأخير و ال

ويتم تجهيزها . مستند على مواد هايدروآسوربليكية محددة
.آمحلول بلون القش و يتم ذوبانها في الماء بطريقة فورية  

 
 تفريق جزيئات اإلسمنت في مزيج الموؤنة، ٣٠٥يحّسن سيبكس 

حيث يقوم بتعريض منطقة سطحّية أآبر من اإلسمنت إلى الماء 
مختلطة وتمّكن محتويات الماء في الموؤنة للقيام بدور عمليا ال

.أآثر  
 

باإلختيار الحـــــذر ، يتم تأخير تفاعل الترطيب األولي لإلسمنت 
لمستوى الجرعة و خلطها مع مزيج السيبكس او الكونبالســت 

يمكن إستخدام هذة التطبيق لتمديد مدة الحياة ، المضيف للهواء
مخلطة مسبقًا إلى مستوى مناسب لوضـــــــع العملية للموؤنة ال

وبعد إستعمال الخليط بين الطابوق . الطابوق أو البلوآات المعينة
هذا يسّبب . أو البلوآات تتم عملية إمتصاص الماء من الموؤنة

تعجيل التصّلب و من ثم يتم شك الموؤنة لتؤّدي عملها بطريقة 
.مشابهة للموؤنة غير المُوخرة  

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 . مواصفات مؤخر الموؤنة٤٧٢١بي اس  : ١جدول 
 
  تناسبات الخليط� ١
 

محتيويات اقسام حجم  تعيين الهاون
 اإلسمنت ألى الرمل

 نسبة وزن محتويات اإلسمنت

i 1:3 20.5 to 25 
ii 1:3 to 1:4 16.0 to 25.0 
iii 1:5 to 1:6 11.5 to 16.5 
iv 1:7 to 1:8 8.5 to 12.5 

 
 واص محددة خ� ٢
 

Mortar 

Minimum 
28 day 
comp. 

strength 
MPa 

Minumum 
water 

retentivity 
% 

Maximum 
flow 

% 

Entrained 
air 
% 

i 11.0 88 135 7 to 12 
ii 4.5 89 130 7 to 12 
iii 2.5 90 125 7 to 15 
iv 1.0 91 125 7 to 15 

 
ملية والجرعة في العالقة المثالية بين فترة الحياة الع : ١رسم بياني 

 .محتوى الماء الثابت لألنواع المختلفة من الرمل
 

 
 

  عند القيام بعملية الخلط التجريبية يتوجب إستــــــعمال المواد -٣
و بعض . المقصودة والفعلية و وقت التأخر المكتسب يجب أن يسّجل

تشمل نسبة الرطوبة ، من العوامل التي ستؤّثر على مستوى التأخير
مل، و محتوى الغرين في الرمل، و الفعالية األولية للموؤنة، في الر

إذا التأخير المطلوب لم يحصل عليه . اإلسمنت والمواد الكيميائية في
عليك القيام بمقارنة الحياة العملية الفعلية لجرعة البــــــــداية التي 

عليك إختــــــيار ، ١إستعملت بالخطوط التي  زّودت في الرسم رقم 
 .ات مختلفة لتجارب أخرىجرع

 

  
 تعليمات اإلستعمال

 
 تصميم الخلط

 
 ٣ قّسم ٤٧٢١خليط المؤونة المثالي مســـــــــــتند على بي إس 

 سوية بمواصفات األداء المثالية المرتبطة ١المعروضة في جدول 
و .  هذه المواصفات مستعملة في آافة أنحاء المملكة المّتحدة. بهم

مناسبة، يمكن أن تستخدم آدلــــــيل مفيد على في غياب البدائل ال
.مستوى العالم   

 
يجب القيام بتجارب شاملة للخليط بإستخدام المواد المحلية لضمان 

 ومنتجات ٣٠٥أداء مناسب و لتحديد الجرعات المناسبة لسيبكس 
و بشكل خاص فمحتويات الرمال المســــتخدمة . فوسروك األخرى

.  المطلوب تـــــــحديدها٣٠٥عة سيبكس لها تأثيرا آبيرا على جر
المادة المحتوية على  نسبة منخفضة من الغرين المنخـــفـــــــضة 

 و النسبات العالية مـــــن ٣٠٥ستتطّلب جرعات اقل من سيبكس 
على أية حال، جرعة الــغريــــــن . الغرين ستتطّلب جرعات أعلى

ــسرب الماء في ستساعد على ترويج تماسك المزيج و خّفض تــ
.الموؤنة  

 
 إضـافة الهــواء

 
إّن إدراج . معظم مواصفات الموؤنة تتطلب إستخدام إضافة الهواء

الكميات الكافية من الهواء ضرورية للحصول على مستوى مقنع 
إّن إستعمال سيبكس أو آونبالســــت مضيف . للفعالية واإلستعمال
.الهواء موّصى به  

 
فة الهواء التفرقة والتسرب،  أذا آانت يخّفض إستعمال مواد إضا

إذا آانت المشاآل حاّدة الرجاء  اإلتصـــــــال . هذه العيوب  ظاهرة
بقسم فوسرك الفني للخدمات التقنية للحصول عن معلومات عـــن 
.إختيار الرمال البديلة ومجموعات اإلضافات المحتملة األخـــــرى  

 
 إختيار الجرعـات

 
تي تستعمل في التجارب األولية يجـــب أن  ال٣٠٥جرعة سيبكس 

تختار آالّتالي؛ و نتيجة التجارب يجب أن تستعمل لتقرير الجرعة 
.الفعلية المطلوبة للحصول على الخواص المرغوبة  

 
محتويات الموؤنة يجب أن تحدد لتلبية أّي متطلبات محّددة 

و فترة التأخير يجب أن  . لخواص المزيج و اإلسمنت و الهواء
هذه نموذجيا للحصول على موؤنة صالحة العمل . كون محددةت

على أية حال، واذا وجد وحدات بناء بقيم . تكفي  ليومين
امتصاص منخفضة ، أو تحتاج  للياسة مؤخرة، فيوصي بأّن فترة 

.التأخر القصوى هي عبارةعن يوم عمل واحد  
 

ر ممكن الجرعة التجريبية األولية المالئمة للفترة المطلوبة للتأخي
على سبيل المثال، جرعة من . ١إختيارها من الرسم البياني  رقم 

 آيلوغرام من اإلسمنت ستختار آنقطة الــــــبداية ١٠٠/ لتر ١٫٠
. ساعة تأخير٣٠للعملية التجريبية إلنتاج   

 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 او مضيف الهواء آونبالست أو هواء ٣٠٥عندما إضافة السيبكس 
هما بإستخدام وحدة توزيع منفصلة أو وحدة توزيع يجب أن إضافت

 .متعددة اإلستعمال
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

 قد تؤّدي إلى ٣٠٥جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لسيبكس 
زيادة حادة لقـوة تأخير الشك بالمقارنة بالجرعة العادية و آما سيزيد

 من قوة تلين الخرسانة
درجة هذا التأثير سُتعتمد .  المنتج و بالتالي سوف تخفف من قوة

 .على تصميم المزيج المعّين ومستوى الجرعة الزائدة
 

 المعــالجة
 

آما هو الحال مــــــــع آّل أنظمة تطبيق اإلسمنت، يجب التقيد بعملية 
المعالجة مهمة جدًا عند إستخدم مؤخر موؤنة إرضيات. معالجة جيدة

 .او موؤنة لياسة
 

 ثاليةأمثلة األداء الم
 

العديد من المتغّيرات في المواد المستخدمة وشروط تصنيع الخرسانة
يجب. التي يمكن أن تؤّثرا علـــى اختيار وإستعمال اإلضافة الصحيحة

القيام بعمليات تجريبية للمــــــزيج بإستخدام مواد و شروط إفتراضية
اإلضافةلتحديد افضل طريقة لمزج الخليـــــط و الجرعة المناسبة من 

 .لتلبية اى متطلبات معينة
 

 تتضّمنها ورقة٣٠٥أمثلة األداء المثالية من دراسات لتقييم سيبكس 
إّن المقاييس المحددة تمثل النتائج المحصل علـــــيها و . البيانات هذة

بسبب التغّير مواد . موفرة لكم آإيضاحات األداء في الحاالت المختلفة
النتـــائج . أن تؤخذ آمثال لألداء المتوقعالخرسانة، فأن النتائج يجب 

التي إستخدمت في األمثلة الفردية ال يجـــــــــــب أن تأخذ بالضرورة 
آمقارنة باألمثلة األخرى أو اي نتائج تم التحصل عليها من مكان آخر

 . أو منتجات أخرى٣٠٥للمنتج سيبكس 
 

ريطانية آل التجارب تم تطبيقها حسب المعايير و الموصافات الب
 .اال ما حدد غير ذلك، القابلة للتطبيق

 
 

  
 عند إختيار الجرعة المناسبة بعد اإلنتـــــــــهاء من العملية - ٤

يجب ضمان إتباع المواد التي إستعملت و طريقة الخلط ، التجريبية
و يتوجب متابعة التسليم و التطبيق بدقة و . وإجراءات التسليم

.بشكل دوري  
 

 فعالية الخليط
 

ان الفعالية المبدئية لمؤخر الموؤنة مهمة في ضمان إنتاج خليط 
. ثابت يتسم بخصائص فعالة حسب المواصفات المرغوب بها

 % ١١٠ إلى ١٠٠الفعالية المبدئية يجب أن تكون ضمن مدى 
.٤٥٥١بإستعمال مدروس للجدول التدفقي بي إس   

 
 تخزين الموؤنة المخلوطة

 
. ب أن حمياتها من فقدان الرطوبةبعد إتمام تصنيع الموؤنة يج

إذا . يوصي بأّن تخزن الموؤنة في  حاوية غير مثّقبة بغطاء ثابت
.حدث نسبة تبخير للموؤنة فانها ستكّون قشرة جافة  

 
 التــوافـق

 
 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى التي تستخدم ٣٠٥سيبكس 

آّل اإلضافات يجب أن تضاف إلى . مع نفس مزيج الموؤنة
. خرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل اإلضافةال

الخصائص الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من إضافات 
واحدة يجب أن تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه 

.التعليمات  
 

 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت بورتلند ٣٠٥سيبكس 
قنية لتعليمات إستعمال إّتصل بقسم فوسروك للخدمة الت. العادي

.إسمنت خاص والمزيجات التي تحتوي مواد بديلة لإلسمنت  
 

 ضخ الجرعات
 

 يجب أن تكون مقاسة باإلدوات ٣٠٥الكمية الصحيحة لسيبكس 
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى الخرسانة مع . المحددة

إّتصل بقسم فوسروك . ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
.ة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة وترآيباتهاللخدم  

   
 

 ومزيج غير مؤخر يحتوي على آلس ٣٠٥مقارنة أداء الخليط المؤخر مع سيبكس  : ٢جدول 

 BS 1881 ,معيير اإلمتصاص ISAT قوة الضغط نوع تعيين
  نسبة التحسن N/mm2 to BS 4551 ml/m2/second الموؤنة الموؤنة

م يو٢٨    m 30  دقيقة٣٠  دقائق١٠  دقيقة٣٠  دقائق١٠  مواصفات 
٢صنف  آلس: إسمنت    

٣٠٥سيبكس    
9.0 4.5 
9.0 4.5  

2.14 1.44 - - 
0.65 0.48 70 70  

٣صنف  آلس: إسمنت    
٣٠٥سيبكس    

3.5 2.5 
3.0 2.5  

6.0 3.6 - - 
4.0 2.5 30 30  

 
 
 
 

 



 
 

  

 

  
 

 لوقائيةاإلجراءات ا
 

 الصحة والسالمة
 

الرجوع (  ال يدرج مع المصنفات الخطرة الحالية ٣٠٥سيبكس 
على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو أن يّتصل ).  ادناه٢ و١لمالحظات 

 .بالجلد والعيون
 

 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا
 

في حالة اإلصابة . الماءإنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال ب
بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 

إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 
 .محاولة التقياء

 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفر لهذا 

 .المنتج
 

 اإلشـــتـعـــــال
 

 . منتج مستند على الماء وغير قابل لإلشتعال٣٠٥س سيبك
 

 التـــنظـــيف و التخــلص من النفــايات
 

 في الرمل و نقـــــله الي ٣٠٥يتوجب سكب الزوائد من سيبكس 
و . يجب رش البقايا بكميات آبيرة من الماء. الحاويات المناسبة

 .التخلص منها بعد ذلك
 

ب أن تنّفذ بموجب التشريعات التخلص من الزيادات و الفضالت يج
 .المحليّة تحت توجيه األدارات المحلّية و السلطة التنظيمية

 
 معلومات إضافية

 
 ١ جدول ١٩٨٤قانون سي بي ال لعام  : ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢مالحظة 

 الرجاء الرجوع لبيانات اخري* 
 

  
 التقيـدات

 
 الفنية تتعّلق بالحياة العملية القصوى و التوصيات في هذة النشرة

تستعمل مع وحدات البناء المنخفضة اإلمتصاص و مع مؤونة 
.اللياسة الموخرة و يجب القيام بعملية اللياسة بحذر و إهتمام  

 
 تقـديرات و عبـــــوات

 
للمستعملين .   متوفر في براميل و عبوات آبيرة٣٠٥سيبكس 

تفاصيل احجام التغليف . نات خاصةاألآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزا
.الخاصة متوفرة عند الطلب  

 
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. لإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتها

ويشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 
.المنتج عبر طريق البحر  

  
لبحر، فوسروك سيجّهز المنتج في تغليف عند شحن المنتج عبر ا
و في حالة توجب فوسروك فقط للتسليم . األمم المّتحدة المشترط 

فعلى ، على األرض، لكن إذا آان المشتري ينوى الشحن في البحر
المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المّتحدة عند تقديم 

فالمسوؤلية تقع و عند إستالم المشتري للبضاعة، .  طلب الشراء
.على المشتري  

 
. استعمال تغليف األمم المّتحدة قد يؤّثر على سعر بيع المنتجات

 الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوسروك المحلّي
 
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم تخزينه ١٢  لمدة اقصاها ٣٠٥يمكن تخزين سيبكس 
ن و في حالة الخروج ع.  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢بين 

الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمـــــات العمالء لشرآة 
.فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف  ياضالر   
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف   الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
.  والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مس

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  





 

 

٣٠٠آونبالست أي إي   

 

 

  
 
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  للخليط المحدد، و العمليات التجريبية 

و بإمكان فوسروك .  التقيمية و القيام بتوزيع االجهزة الخاصة
قنية لمواد الخلط و المنتجات تقديم التوجيهات و التعليمات الت

.األخرى المستخدمة مع الخرسانة و المؤونة  
 

 الجرعة النموذجية
 

  لتلبية متطلبات معّينة ٣٠٠الجرعة القصوى لكونبالست أي إي 
يجب دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد 

تحديد هذا يسمح ل. والشروط التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
.جرعة الخليط المثالية والتصميم و الحصول على تقييم آامل للمزيج

 
 ٠٫٠٨عند القيام بعمليات التجارب األولية فأن الجرعة تتكون من 

 آيلو جرام من األسمنت و هي آافية إلعطاء الخرسانة ١٠٠لتر لكل 
  واحد و نصف بالميلمتر و -+ في المئة ٥نسبة إضافة للهواء بين 

 آيلو جرام للمتر ٣٥٠ و ٣٠٠ة إلنتاج مؤونة إسمنتية بين هي آافي
و عند إستخدام مواد إسمنتية بديلة فيجب تجربتها إلعطاء . المكعب

و عند وجود بي اف اي او سيلكا . قياس صحيح لجرعة اإلضافة
مجهرية فيحتمل توجب زيادة الجرعة للحصول منتج ذات إضافات 

 . متوفرة في هذة النشرة الفنيةالمزيد من المعلومات. هوائية معينة
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه الصفحة قد 
تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، 

إلتزام . بشرط توفر إشراف آافي خالل القيام بالعمليات التجريبية
إّتصل بقسم . م خالل الخلط التجريبيبالمتطلبات يجب أن تقّي

.فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالت  
 
 

 الخـواص 
 

 المظهر سائل بني اللون
 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،٠٢عادة 

Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 
 جرام مساوية ١٤في العادة اقل من 

Na2O  
 نشرة يتوفر. لكل لتر من اإلضافة

 فنية خاصة للمزيد من المعلومات

 المحتويات القلوية

 
 
 

 

  
 مضيف إضافة الهـواء

 
 اإلستـــعمـال

 
  إلنتاج خرسانة مضاف لها الهواء متميزة بمتانة و مقاومــــة -

و من اإلستخدمات . متزايدة للضرر بالصقيع و إمالح إذابة الثلوج
ي خرسانة محتمـــل المثالية هي الطرق الخرسانية والجسور ،و ا

.تعرضها ألضرار التجمد  
حين إستعمالها على ،   لتحسين تماسك  فعالية خليط الخرسانة-

رآام سيئ التي تمتاز بالتكسرات او التشققات او آثرة تواجد 
.الرمال فيها  

  تستعمل آجزء من نظام مزيج مشترك إلنتاج مؤونة مؤخرة -
.الشك  

 
 المــزايــا

 
فة الهواء من قوة مقاومة الخرسانة إلضرار   تزيد عملية إضا-

و يخفض نسبة تقشر األسطح . الصقيع و األمالح المذيبة للصقيع
.و يزيد  من قوة الخرسانة  

  تساعد فقاعات الهواء المضافة في تشكيل مزيج متماسك -
.مستقّر، مع خفض نسبة ترسب الرآام و النزف  

نة وتساعد على   تحّسن عملية إضافة الهواء فعالية الخرسا-
إنتاج خليط آثيف و منتظم و خالي من المسامات و يمنع تكتل 

.الحصوة و تدفق الرمل مما يعطي متانة فائقة للخرسانة  
  يسمح اإلستقرار الممتاز لفقاعة الهواء بإستعمال الخرسانة في -

.حاالت مختلفة و أجواء غير عادية  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 ٢ جزء ٥٠٧٥ل مع معايير بي إس  يمتث٣٠٠آونبالست أي إي 
 ٢٦٠ و  أي إس تي إم  سي ١ جزء ٤٨٨٧و بي إس 

.وبمواصفات وزارة الّنقل ألعمال الطرق السريعة  
 

 الـوصف
 

 هو إضافة مضيفة للهواء خالي من ٣٠٠آونبالست أي إي 
و مجّهز آمحلول . الكلوريد و مستند على راتنج فينزول المحّيد

.في الماءبني اللون، سريع الذوبان   
 

 يقوم بعملية الوسيط عند الخلط بين الماء ٣٠٠آونبالست أي إي 
مع و الجزئيات المتكتلة لإلسمنت مما يساعد على إنتاج فقاعات 
. الهواء المجهرية، التي توّزع بانتظام في آافة أنحاء الخرسانة

تحسن عملية إضافة الهواء المتانة بتزويد الحماية ضّد تغييرات 
رة السريعة التي تتواجد حين عملية التجمد و اإلذابة درجة الحرا

.وفي حين إستخدام األمالح المذيبة للثلوج  
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 التــوافـق
 

 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى التي ٣٠٠آونبالست أي إي 
آّل اإلضافات يجب أن تضاف إلى . تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة

الخصائص . ال يجب أن تخلط سوية قبل اإلضافةالخرسانة منفصلة و
الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من إضافات واحدة يجب أن 

.تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه التعليمات  
 

 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ٣٠٠آونبالست أي إي 
تعليمات إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية ل. بورتلند العادي

.إستعمال إسمنت خاص والمزيجات التي تحتوي مواد بديلة لإلسمنت
 

 ضخ الجرعات
 

 يجب أن تكون مقاسة ٣٠٠الكمية الصحيحة لكونبالست أي إي 
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى . باإلدوات المحددة

إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
خدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة فوسروك لل
 .وترآيباتها

 
 تأثير الجرعات الزائدة

 
 قد ٣٠٠جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست أي إي 

تؤّدي إلى زيادة حاد لقوة إضافة الهواء و بالتالي سوف تخفف من 
 درجة هذا التأثير سُتعتمد على تصميم المزيج المعّين. قوة المنتج

 .ومستوى الجرعة الزائدة
 

زيادة نسبة إضافة الهواء بسبب زيادة الجرعة وسوف تعطي زيادة 
 .بعض الزيادة الطفيفة قد تحدث أيضا عند الشك. في تأثير التلدين

 
 المعــالجة

 
آما هو الحال مع آّل أنظمة تطبيق اإلسمنت، يجب التقيد بعملية 

دم مؤخر مؤونة او المعالجة مهمة جدًا عند إستخ. معالجة جيدة
 .مؤونة لياثة

 
 

  
 تعليمات اإلستعمال

 
 التدقيق والسيطرة

 
بعد إختيار الجرعة المناسبة، يتوجب اإلهتمام لضمان إستعمال و 

يجب التأآد . تنسيق المواد المستخدمة و عملية التسليم و التطبيق
من نسبة إضافة الهواء بشكل دائم بإستخدام طريقة الضغط آما 

.٢٣١ وأي إس تي إم  سي ١٨٨١ي إس وصفت في ب  
 

 عوامل مؤثرة إلضافة الهواء
 

بإمكان عدد من العوامل التأثير على إضافة الهواء المتحصل 
و سوف ، عليها من الجرعة المحددة إلضافات مضيف الهواء

و سوف نستخدم في األمثلة . نسرد بعضها في أسفل الصفحة
و باإلمكان ، سانةالتأثيرات التي ممكن رؤيتها في خليط الخر

.معرفة التأثيرات الفعلية من العمليات التجريبية  
 
 بإمكان الرمال ذات نفس التصنيف ان تؤثر بعدة طرق على -١

مستوي إضافة الهواء و ذلك يعتمد على عدة عوامل مثل محتوى 
الغرينات او توزيع و احجام الجزئيات في الرمل او مصدر او 

مام و أخذ الحذر لمعرفة التأثيرات يجب اإلهت. نوعية مصدر الرمل
.الحاصلة على إضافة الهواء  

 
 دقة اإلسمنت المتزايدة ستميل إلى تخفيض إضافات الهواء  و -٢

محتويات اإلسمنت المتزايدة باإلمكان أن تؤدي إلى إنخفاض 
تغييرات في المصدر ونوع اإلسمنت قد يؤّديان . اإلضافة الهوائية

عة اإلضافة المطلوبة للحصول على إلى التغييرات أيضا في جر
.إضافة الهواء المحددة  

 
 و في حالة وجود الكاربون أو شوائب عضوية قد يخّفض من - ٣

هذه . فعالية إضافة الهواء و ذلك يتطلب إاستخدام جرعة زائدة
سوف لن تكون مشكلة عادة لكن يتطلب العناية عند إستعمال بي 

.ي يحمل الرمالإف أي، او بعض الصبغات أو الفحم الذ  
 
 إرتفاع درجة حرارة خرسانية المتزايدة تؤدى إلى إنخفاض - ٤

 ٣٢ درجة مئوية إلى ١٠إرتفاع نموذجيا من . إضافة الهواء
في الوضع . درجة مئوية قد يخفض مستوى الهواء إلى النصف

الطبيعي للخلط  التقّلبات اليومية سوف لن تعطي اي تغيرات ذات 
.اهمية  

 
في نوع الخالطة المستخدمة و في وقت الشحن قد إختالفات - ٥

وقد تحدث بعض الخسائر الصغيرة . يغّيران مستوى إضافة الهواء
هذه عموما ستكون ثابتة لمجموعة معطاء من . أثناء الضّخ
محتويات الهواء العالية قد تخّفض من آفاءة المضّخة . الشروط

.بشكل ملحوظ عند إستخدام أنابيب المضّخة الطويلة  
 
 إجراءات الضغط الطبيعية سوف لن تؤثر على إضافة الهواء - ٦

.و لكن يجب تفادي األرتجاج لفترات طويلة  
 
 الجرعات المتزايدة قد ضرورية في المستويات العملية - ٧

.المنخفضة للحصول محتوى الهواء المطلوب  
  

 



 
 

  

 

  
 

ة بسبب تكتالت مثال لمتغييرات المحتويات الهوائية الحاصل : ٢رسم 
 .معينة او إختالفات في مصدر األسمنت

 

 
 

 تم ازدواجها، الخطوط المستمرة تبين ٢إّن الخطوط في الرسم رقم 
في آّل زوج، يبين الخّط األعلى والخّط . نتائج من مصدر خليط معين

هذه النتائج تتعّلق ببشكل . األسفل تأثير مصدرين مختلفين لإلسمنت
سمنت و الكتل المستخدمة في المثال، مصادر محّدد إلى مصادر اإل

 .أخرى وتصميم خليط آخر من المحتمل أن يعطيا نتائج مختلفة
 

 التقيـدات
 

بعض مواد اإلسمنت البديلة و خاصة درجة منخفضة جدا بي إف أي،
 المطلوبة٣٠٠قد تؤّدي إلى زيادة هاّمة في جرعة آونبالست أي إي 

 في مثل هذه الحاالت، فيوصى .إلنتاج المحتوى الهوائ المطلوب
بإستعمال مضيف هواء مستند على مادة سيرفاآتنات الصناعية مثل 

  *.٣١٦آونبالسات أي إي 
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

.   متوفر في براميل و عبوات آبيرة٣٠٠آونبالست أي إي 
تفاصيل احجام . للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة

 .اصة متوفرة عند الطلبالتغليف الخ
 
 
 
 

  
 أمثلة لألداء المثالي عند إستخدام المواد البريطانية

 
العديد من المتغّيرات في المواد وشروط الخرسانة يمكن أن تؤّثرا 

يجب القيام بتجارب مع إستعمال . على إختيار وإستعمال اإلضافة
ميم المواد والشروط اإلفتراضية ذات العالقة لكي يمكن تحديد التص

.األفضل للمزيج وجرعة اإلضافة لتلبية المتطلبات المعّينة  
 

و في هذة النشرة الفنية نسرد بعض األمثلة لمستوى األداء 
، األرقام المحددة ادناه تم التحصل ٣٠٠المثالي لكونبالست أي إي 

و بسبب تغّير مواد . عليها بعد القيام بالعديد من التجارب المختلفة
 فيجب فقط أن تؤخذ النتائج آمثال آمستوى الخرسانة، النتائج
النتائج التي إقتبست في األمثلة الفردية ال يجب أن . األداء المتوّقع

تأخذ بالضرورة بطريقة مباشرة مقارنة باألمثلة األخرى هنا أو 
 أو ٣٠٠ألي نتائج حصلت من مكان آخر لكونبالست أي إي 

.منتجات أخرى  
 

عايير و الموصافات البريطانية آل التجارب تم تطبيقها حسب الم
 .اال ما حدد غير ذلك، القابلة للتطبيق

 
 

 إلعطاء مدى ٣٠٠الجرعة المثالية لكونبالست أي إي  : ١رسم 
 محتوى الهواء بإستخدام المواد البريطانية

 

 
 

  مدى المحتويات الهوائية المتحصل ١يبين الرسم البياني رقم 
 في ٣٠٠ة لكونبالست أي إي عليها نموذجيا في الجرعات المعّين
المجموعات المعّينة للشروط قد . حدود و شروط ومتغّيرات المزيج
 .تعطي نتائج خارج الرسم المحدد

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 هو مادة قلوية و مثير للحساسية، ال يجب أن٣٠٠آونبالست أي إي 
 .ل بالجلد والعيونيبتلع أو أن يّتص

 
 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا

 
في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء

بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 
 يجب إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال. الطبيب 

 .محاولة التقياء
 

للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفر لهذا 
 .المنتج

 
 اإلشتعال

 
 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٣٠٠آونبالست أي إي 

 
 التنظيف و التخلص

 
 في الرمل و نقله ٣٠٠يتوجب سكب الزوائد من آونبالست أي إي 

.ا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماءالبقاي. الي الحاويات المناسبة
 .و التخلص منها بعد ذلك

 
رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 

 معلومات إضافية
 

  آان يعرف باسم آونبالست بي اف أي٣٠٠آونبالست أي إي 
 
 يانات اخريالرجاء الرجوع لب* 
 

  
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. لإلمتثال إلى التعليمات الحالية  لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتها
يشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 

.المنتج عبر طريق البحر  
  

عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّهز المنتج في تغليف 
و في حالة توجب فوسروك فقط للتسليم . لمّتحدة المشترط األمم ا

فعلى ، على األرض، لكن المشتري ينوى الشحن في البحر
المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المّتحدة عند تقديم 

و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع .  طلب الشراء
.على المشتري  

 
. مّتحدة قد يؤّثر على سعر بيع المنتجاتاستعمال تغليف األمم ال

.الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوسروك المحلّي   
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا ١٢  لمدة اقصاها ٣٠٠يمكن تخزين آونبالسب أي إي 
و في حالة .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تم تخزينه بين 

لعمالء الخروج عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات ا
.لشرآة فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 درجة التجـمـد

 
 .في حدود درجة صفر مئوية

 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. واصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والم: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

١آونبالست إم   

 

 

  
 

 الجرعة النموذجية
 

 لتلبية متطلبات معّينة يجب دائما ١الجرعة القصوى لكونبالست ام 
أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط التي 

هذا يسمح لتحديد جرعة الخليط . ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
 .تقييم آامل للمزيجالمثالية والتصميم و الحصول على 

 
نقطة بداية لللعمليات التجريبية هي أن تستعمل جرعة ضمن المدى 

 آيلوغرام من ١٠٠/ لتر ٤٫٠٠ إلى ١٫٠٠المثالي الطبيعي وهي من 
الماّدة األسمنيتة، بإشتمال  بي إف أي، جي جي بي إف إس و سيليكا

 .مجهرية
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

معطية على هذه الصفحة قد تستعمل إذا آانت جرعات ما عدا تلك ال
ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات المزيج المعّينة، بشرط أن يكون 

اإللتزام بالمتطلبات يجب أن يقّيم خالل المزج . هناك إشراف آافي
إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه . التجريبي
 .الحاالت

 
 الخـواص 

 
 المظهر سائل شفاف

 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،١٠عادة 
Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 

 في المئة إضافية ١في العادة اقل من 
 من إضافة الهواء في الجرعة العادية

 إضافة الهواء

 جرام مساوية ٤٠في العادة اقل من 
Na2O  

يتوفر نشرة . لكل لتر من اإلضافة
ماتفنية خاصة للمزيد من المعلو  

 المحتويات القلوية

 
 

 تعليمات اإلستعمال
 

 تصميم الخلط
 

حيث أّن الغرض األساسي هو تحسين القوة، فالتجارب األولية يجب 
و زيادة اإلضافة ستسمح . أن تستخدم الطرق العادية لخلط الخرسانة

بازالة الماء من الخليط مع اإلبقاء على مستوي الفعالية في المستوي
 . إستعمال اإلضافةالمحصل عليه قبل

 
حيث أّن الغرض األساسي هو تحسين القوة للخرسانة ، فأن تصميم 
. المزيج المبدئ يجب أن يكون مناسب لإلستعمال آخليط قابل للضخ

فيتوجب ان يحتوي على محتويات ناعمة مما يزيد من نسبة 
معلومات و بيانات إلنتاج الخرسانة المتدفقة متوفرة من . التماسك
 .فوسروك مات الفنية من مكاتبقسم الخد

 
بعد التجارب األولية، تعديالت بسيطة إلى تصميم الخليط قد تحسن 

 .من األداء
 
 

  
 إضــــافات التليــين الفائق

 
 اإلستخـدمات

 
  لتعجيل اآتساب القّوة في األعمار المبّكرة والزيادات الرئيسية -

ء أقل في في القّوة في آل األعمار للموؤنة بإستخدام نسب ما
.الخليط الخرساني  

.  مناسب جدا للخرسانة المبّكرة و لالحتياجات العاجلة التصلب-  
  مناسب جدا لإلضافة، و لتكرير الجرعة في نقطة التوزيع -

.إلآتساب فعالية مؤقتة محسنة  
  لتزويد المتانة المحّسنة بزيادة القوة النهائية و تخفيض نسبة -

.نفاذية الخرسانة  
 

 المــزايــا
 

  يزيد من قوة الموؤنة في المراحل األولى بنسبة عالية بدون -
إستخدام محتويات إسمنتية و ذلك يزيد من فوائد الخرسانة 

.مما يتيح فرصة التقشير في وقت مبكر، المبكرة  
  يسمح بتخفيض نسبة آميات األسمنت و الماء المستخدم مما -

خدام آميات يمكن من الحصول على خرسانة قوية من دون إست
.مفرطة من األسمنت  

  يستخدم في إنتاج الخرسانة المتدّفقة مما يتيح عملية أسهل و -
و ذلك يخفض تكاليف البناء من األيدى ، اسرع للبناء يسمح للبناء

.العاملة من غير ان يزيد تكاليف الماء  
  زمن الصالحية المحدود يضمن وصول الخرسانة في وقت -

.أسرع و انتهاء مبكر  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 ومع أي ٣ جزء ٥٠٧٥  يمتثل مع معايير بي إس ١آونبالست ام 
. آنوع أي ونوع إف ٤٩٤إس تي إم  سي   

 
 الـوصف

 
 هو ملين قوي خالي من الكلوريد مستند على ١آونبالست أم 

هو مجّهز آمحلول شفاف . مرآبات سسلفونات المليمين الكيميائية
.يذوب في الماء فور إستخدامه  

 
 يذيب الجزيئات الدقيقة في المزيج الخرساني، مما ١آونبالست ام 

تخفيض نسبة ، يمّكن محتوى الماء في الخرسانة إلداء أفضل
إستخدام الماء بأآبر نسبة محتملة تسمح بلزيادة قوة الخرسانة  

.المحصول عليها  
 

 المساعدة التقنية
 

 للمساعدة يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية
والنصيحة في موقع العمل  للخليط المحدد، و العمليات التجريبية 

و بإمكان فوسروك .  التقيمية و القيام بتوزيع االجهزة الخاصة
تقديم التوجيهات و التعليمات التقنية لمواد الخلط و المنتجات 

.األخرى المستخدمة مع الخرسانة و الموؤنة  
  

 



 
 

  

 

  
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم تخزينه ١٢  لمدة اقصاها ١يمكن تخزين آونبالست ام 
و في حالة الخروج عن .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢بين 

الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء لشرآة 
 .فوسروك للنصيحة و التعليمات

 
 درجة التجـمـد

 
 .في حدود درجة صفر مئوية

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 صحة والسالمةال
 

 و  ال يجب أن يبتلع أو أن ١يجب الحذر عند  إستخدام آونبالست ام 
القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية . يّتصل بالجلد والعيون

 .يجب أن يلبسا
 

في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن يزال بالماء
ن الماء ويتوجب إشارة بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير م

إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان . محاولة التقياء

 .المتوفر لهذا المنتج
 

 اإلشتعال
 

 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال١آونبالست ام 
 

 التنظيف و التخلص
 

 في الرمل و نقله الي ١زوائد من آونبالست ام يتوجب سكب ال
و . البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الحاويات المناسبة

 .التخلص منها بعد ذلك
 

رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 
 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية

 
 يانات اخريالرجاء الرجوع لب* 

  
 التــوافـق

 
 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى التي ١آونبالست ام 

آّل اإلضافات يجب أن تضاف إلى . تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة
. الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل اإلضافة

الخصائص الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من إضافة 
جراء مزيج تجريبي آما توصي عليه واحدة يجب أن تقّيم بإ

.التعليمات  
 

 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت بورتلند ١آونبالست ام 
إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية لتعليمات إستعمال . العادي

.إسمنت خاص والمزيجات التي تحتوي مواد بديلة لإلسمنت  
 

 ضخ الجرعات
 

و يمكن . طلبًا في مواقع العملالخرسانة األآثر فعالية هي األآثر 
و .  أن يضاف للخرسانة في طبل شاحانات الخلط١للكنبالست ام 

يجب التأآد من الخلط الجيد لإلضافات و الخرسانة في شاحانات 
.الخلط بسرعة عالية لمدة دقيقتين على األقل  

 
إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة 

.تهاالمناسبة وترآيبا  
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

 سوف ١عند زيادة الجرعة لضعف الكمية المحددة لكونبالست ام 
و إذا لم يتم خفض نسبة الماء فمن المرجح . يزيد من تأثير التلدين

.ان نحصل على خليط مفكك مصحوب بنسبة تأخير  
 

 المعــالجة
 

لية آما هو الحال مع آّل أنظمة تطبيق اإلسمنت، يجب التقيد بعم
المعالجة مهمة جدًا عند إستخدم مؤخر موؤنة او . معالجة جيدة
.موؤنة لياثة  

 
 تقـديرات و عبـــــوات

 
 لتر و في عبوات ٢١٠  متوفر في براميل سعة ١آونبالست ام 
. آبيرة الحجم   

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: ات هامةمالحظ

مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة 
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 آونبالست أن سي

 

 

  
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه النشرة  قد 
تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، 

إلتزام . بشرط توفر إشراف آافي خالل القيام بالعمليات التجريبية
إّتصل بقسم فوسروك . خالل مزج المحاآمةبالمتطلبات يجب أن تقّيم 

.لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالت  
 

 الخـواص 
 

 المظهر سائل بلون القش
 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،٢٦عادة 

Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 
 جرام مساوية ١٥٥في العادة اقل من 

Na2O  
 يتوفر نشرة. لكل لتر من اإلضافة

 فنية خاصة للمزيد من المعلومات

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 التــوافـق

 
آونبالست إن سي متوافق مع إضافات فوسروك األخرى التي 

آّل اإلضافات يجب أن تضاف إلى . تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة
الخصائص . الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل اإلضافة

للموؤنة التي تحتوي على أآثر من إضافات واحدة يجب أن الناتجة 
.تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه التعليمات  

 
آونبالست إن سي مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت بورتلند 

إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية لتعليمات اإلستعمال مع . العادي
 .   البديلة لألسمنتإسمنت مقاوم للسلوفات و مع المواد

 
 المتـانـة

 
آونبالست إن سي ليس له تأثير ضار على نسبة الحماية ألمعطاة 
للفوالذ بسبب قلوية األسمنت و يعتبر آمن لإلستعمال آمعّجل في 

.حين ال يمكن إستخدام إضافات تحتوي على الكلوريد  
 

 ضخ الجرعات
 

 باإلدوات الكمية الصحيحة لكونبالست إن سي يجب أن تكون مقاسة
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى الخرسانة مع ماء. المحددة

 . الخلط للحصول على أفضل النتائج
 

أّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة 
 .المناسبة وترآيباتها

 
 

 
 

  
.إضافة مسرعة و خالية من الكلوريد  

 
 اإلستـــعمـال

 
 إآتساب المتانة المبّكرة للخرسانة والمؤونة   لتعجيل التصّلب و-

.و إسمنت بورتلند  
  تتضّمن التطبيقات المثالية خرسانة أو مؤونة مستعملة في -

.الطقس البارد والخرسانة الجاهزة  
 

 المــزايــا
 

  فّعال جدا في معادلة تأثير تأخير درجات الحرارة المنخفضة -
.على إآتساب القوة والشك  

ية الشك تعطي حماية إضافية ضّد اخطار الصقيع في   تعجيل عمل-
.العمر المبّكر للخرسانة  

.  تزيد من درجة انخفاض نسبة الماء او تزيد من القدرة العملية-  
.  مناسبة عند إستعمال المؤونة الخاصة لوضع الطوب-  
  المواد الخالية من الكلوريد، تعتبر أمنة لإلستعمال في اإلسمنت -

.المسلح  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 آنوع سي ٤٩٤يمتثل آونبالست إن سي مع أي إس تي إم  سي 
.١ جزء ٥٠٧٥وبي إس   

 
 الـوصف

 
إضافة آونبالست إن سي الخالية من الكلوريد المُعجلة مجّهزة 

.سريع الذوبان في الماء، آمحلول بلون القش  
 

يعّجل آونبالست إن سي المراحل المبّكرة لترطيب اإلسمنت، مما 
ه ميزة تصّلب أآثر سرعة و يكسبه متانة اقوى في وقت يمنح
هذا التأثير ملحوظ جدا في درجات الحرارة المنخفضة و . أسرع

. بعد الخلط٢٤خاصة في الساعات األولى الـ  
 
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
حدد، و العمليات التجريبية والنصيحة في موقع العمل  للخليط الم

و بإمكان فوسروك .  التقيمية و القيام بتوزيع االجهزة الخاصة
تقديم التوجيهات و التعليمات التقنية لمواد الخلط و المنتجات 

.األخرى المستخدمة مع الخرسانة و المؤونة  
 

 الجرعة النموذجية
 

ب الجرعة القصوى لكونبالست إن سي لتلبية متطلبات معّينة يج
دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 

هذا يسمح لتحديد جرعة . التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
و . الخليط المثالية والتصميم و الحصول على تقييم آامل للمزيج

 لتر لكل ٣ إلى ١٫٥الجرعة المناسبة لبداية التجارب هي من 
.منت آيلو جرام من األس١٠٠   

 



 
 

  

 

  
 

 درجة التجـمـد
 

 . درجة مئوية تحت الصفر١٦في حدود درجة 
 

و إذا حدث ذلك فيجب إعادة ، البلورة قد تحدث تحت درجة الصفر
 .تكوين المنتج قبل اإلستعمال

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
ل آونبالست إن سي هو مادة سامة، و ال يجب أن يبتلع أو أن يّتص

 .بالجلد والعيون
 

 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا
 

في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء
بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 

 يجب إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال. الطبيب 
 .محاولة التقياء

 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفر لهذا 

 .المنتج
 

 اإلشتعال
 

ولكن يجب عدم . آونبالست إن سي منتج مائي وغير قابل لإلشتعال
 .تخزينه بالقرب من المواد القابلة لإلحتراق

 
 التنظيف و التخلص

 
ي في الرمل و نقله الي يتوجب سكب الزوائد من آونبالست إن س

و . البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الحاويات المناسبة
 .التخلص منها بعد ذلك

 
رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 
 الرجاء الرجوع لبيانات اخري* 

  
 جرعات الزائدةتأثير ال

 
جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست إن سي قد تؤّدي 

و آما هو الحال مع المنتجات المعجلة . إلى زيادة في نسبة التعجيل
 .األخرى فذلك سيسبب انخفاض في متانة الخرسانة

 
و تبين التجارب انه ال يوجد أي تأثير على الفوالذ المستخدم حتى 

 .ع أضعاف الجرعة المقترحةلو تم إستخدم ارب
 

 المعــالجة
 

آما هو الحال مع آّل األبنية الخرسانية، و يجب إتباع عملية رش 
 .الماء او الهاسين المبلل او إستخدام رذاذ غشاء الكونكيور

  
 التقيـدات

 
آونبالست إن سي أآثر فاعلية في درجات الحرارة المنخفضة و 

إآستاب المتانة هو الغرض حيث أّن . األعمار المبكرة للخرسانة
و يمكن تخفيض . الرئيسي و نسبة سرعة التصلب تعتبر أقل أهمية

تكاليف التسغيل عند إستخدام إضافات آونبالست الملدنة او الفائقة 
 .التـلدين

 
و يجب إتخاذ الحذر عند إستخدام آونبالست إن سي في الطقس 

 .البارد
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

 لتر و عبوات ٢١٠توفر في براميل  عبوة آونبالست إن سي م
 .آبيرة

 
 التخزيـن

 
 شهر اذا تم ١٢يمكن تخزين آونبالست إن سي لمدة اقصاها 

و في حالة .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تخزينه بين 
الخروج عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء 

.لشرآة فوسروك للنصيحة و التعليمات  
 

ت إن سي يعتبر عامل مأآسد و يجب أن يخزن بعيدًا عن آونبالس
  .المواد المختزلة المواد القابلة لإلحتراق

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف  اضالري   
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط : مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤ

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٢١١آونبالست بي   

 

 

  
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

 .العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع
 

 الجرعة النموذجية
 

 لتلبية متطلبات معّينة يجب دائما ٢١١ بي الجرعة األمثل لكونبالست
أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط التي 

هذا يسمح لتحديد جرعة الخليط . ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
و تترواح . المثالية والتصميم و الحصول على تقييم آامل للمزيج

 آيلو جرام من ١٠٠  لتر لكل٠٫٨ و ٠٫٤الجرعة الطبيعية بين 
المواد اإلسمنتية و ذلك يشمل بي إف أي و جي جي بي إف إس و 

 .السيلكا المجهرية
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه الصفحة قد 
تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، 

.دمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالتإّتصل بقسم فوسروك لخ  
 

 الخـواص 
 

 المظهر سائل بني اللون
 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،١٧عادة 

Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 
 في المئة من ٢في العادة أقل من 

 مضيف الهواء للجرعات الطبيعية
 إضافة الهواء

  جرام   ٥في العادة اقل من 
Na2O 
يتوفر . اوية لكل لتر من اإلضافةمس

نشرة فنية خاصة للمزيد من 
 المعلومات

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 التــوافـق

 
 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى التي ٢١١آونبالست بي 

آّل اإلضافات يجب أن تضاف إلى . تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة
الخصائص . ط سوية قبل اإلضافةالخرسانة منفصلة وال يجب أن تخل

الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من إضافة واحدة يجب أن 
.تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه التعليمات  

 
 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ٢١١آونبالست بي 
إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية لتعليمات . بورتلند العادي
سمنت خاص والمزيجات التي تحتوي مواد بديلة إستعمال إ
.لإلسمنت  

 
 
 

  
 إضافة مخفضة للماء

 
 اإلستخـدمات

 
.  لتحسين فعالية محتوى الماء للمزيج الخرساني-  
  يقلل نسبة نفاذية الخرسانة بإستعمال جرعات عالية و ذلك بأقل -

.و ذلك يخّفض من نسبة إختراق الماء، التكاليف  
 

 المــزايــا
 

كمية إسمنت اقل و مييزة بفعالية أآثر يمكنك الحصول على   ب-
.درجة قوة معينة  

  يحّسن تخفيض الماء قوة الضغط في جميع المراحل و يحسن -
.المتانة عند انتاج خرسانة منخفضة النفاذية  

  يقّلل خطر التشقق و اإلستنزاف ويساعد في تحسين متانة و -
.إنتاج إسطح أآثر آثافة و أفضل ملمسًا  

  المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلستخدام مع الخرسانة -
.المسبقة اإلجهاد و المسلحة  

 
 مطابقة المعايـيـر

 
 ومع أي ١ جزء ٥٠٧٥ يمتثل مع بي إس ٢١١آونبالست بي 

. آنوع أي ٤٩٤إس تي إم  سي   
 

 يمتثل بمتطلبات ترآيبات الماء بيالوز ٢١١آونبالست بي 
ج في دليل المواد آمناسب لإلستعمال مع  الماء البريطانية ويدر

.٢١١الصالح للشرب تحت اسمه السابق آونبالست   
 

 الـوصف
 

 هو إضافة مخفف للماء و  خالي من الكلوريد ٢١١آونبالست بي 
و مجّهز آمحلول . و مستند على مادة ليجنوسلفات المخففة السكر

.بني اللون، سريع الذوبان في الماء  
 

 يباعد الجزيئات الصغيرة الحجم من اإلسمنت ٢١١ آونبالست بي
في الخليط الخرساني، يمّكن محتوى الماء في الخرسانة ليكـــون 

مما يعطي صالحية عمـــــل . أآثر عمليا ويحّسن تماسك الخرسانة
أفضل لنفس محتويات الماء، و ايضًا يخفف مستوى الماء و يمنح 

.الخرسانة متانة أآثر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

الرجوع ( ال يدرج مع المصنفات الخطرة الحالية ٢١١آونبالست بي 
على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو أن يّتصل ).  ادناه٢ و١لمالحظات 

 .بالجلد والعيون
 

 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا
 

في حالة اإلصابة . المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماءإنسكاب 
بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 

إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 
 .محاولة التقياء

 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفر لهذا 

 .منتجال
 

 اإلشتعال
 

 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٢١١آونبالست بي 
 

 التنظيف و التخلص
 

 في الرمل و نقله الي ٢١١يتوجب سكب الزوائد من آونبالست بي 
و . البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الحاويات المناسبة

 .التخلص منها بعد ذلك
 

ّفذا بموجب التشريعات المحليّة رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تن
 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية

 
 معلومات إضافية

 
 ١ جدول ١٩٨٤قانون سي بي ال لعام  : ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢مالحظة 

 الرجاء الرجوع لبيانات اخري* 
 

  
 ضخ الجرعات

 
 يجب أن تكون مقاسة ٢١١الكمية الصحيحة لكونبالست بي 

ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى . باإلدوات المحددة
إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج

فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة 
 .وترآيباتها

 
 تأثير الجرعات الزائدة

 
 قد ٢١١ لكونبالست بي جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة

تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقارنة في النسبة الناتجة عن 
و لكن إذا آانت المعالجة صحيحة و . إستعمال الحرعة الصحيحة

. فأن متانة الخرسانة لن تتأثر بسبب التأخير و من الممكن ان تزيد
اوم و تأثير الجرعة الزائدة قد تزيد اذا تم إستخدام إسمنت مق

 .للسولفات او إستخدام مواد بديلة لألسمنت
 

إستخدام جرعة زائدة قد تزيد من إضافة الهواء  و ذلك سوف يؤثر 
نسبة ذلك التأثير تعتمد على تصميم الخلط . على متانة الخرسانة

 .المستعمل و نسبة الزيادة في الجرعة
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

للمستعملين . عبوات آبيرة متوفر في براميل و ٢١١آونبالست بي 
تفاصيل احجام التغليف . األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة

 .الخاصة متوفرة عند الطلب
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم ١٢ لمدة اقصاها ٢١١يمكن تخزين آونبالست بي 
و في حالة .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تخزينه بين 

جوع لقسم خدمات العمالء الخروج عن الدرجات المحددة يجب الر
.لشرآة فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 درجة التجـمـد

 
 . تحت الصفر مئوية٣في حدود درجة 

  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. بيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة و: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّم

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٥٠٩آونبالست بي   

 

 

  
 

 الجرعة النموذجية
 

  لتلبية متطلبات معّينة يجب ٥٠٩الجرعة األمثل لكونبالست بي 
دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 

هذا يسمح لتحديد جرعة . التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
و .  على تقييم آامل للمزيجالخليط المثالية والتصميم و الحصول

 آيلو جرام ١٠٠ لتر لكل ٠٫٦ و ٠٫٢تترواح الجرعة الطبيعية بين 
من المواد اإلسمنتية و ذلك يشمل بي إف أي و جي جي بي إف إس 

 .و السيلكا المجهرية
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه الصفحة قد 
ا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، تستعمل إذ

.إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالت  
 

 الخـواص 
 

 المظهر سائل بني اللون
 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،٢٣٠عادة 

Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 
 في المئة من ٢في العادة أقل من 

لهواء للجرعات الطبيعيةمضيف ا  
 إضافة الهواء

  جرام   ٤في العادة اقل من 
Na2O 

يتوفر . مساوية لكل لتر من اإلضافة
نشرة فنية خاصة للمزيد من 

 المعلومات

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 التــوافـق

 
 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى التي ٥٠٩آونبالست بي 

آّل اإلضافات يجب أن تضاف إلى . يج الموؤنةتستخدم مع نفس مز
الخصائص . الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل اإلضافة

الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من إضافة واحدة يجب أن 
.تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه التعليمات  

 
سمنت بورتلند  مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إ٥٠٩آونبالست بي 

إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية لتعليمات إستعمال . العادي
إسمنت خاص والمزيجات التي تحتوي مواد بديلة لإلسمنت مثل بي 

 .إف أي و جي جي بي إف إس و السيلكا المجهرية
  

 تأثيرات على التصلب و الشك
 

معظم اإلضافات المخفضة للماء تنتج بعض التأخير في تصّلب 
نسبة التأخر متأّثر . خرسانة، بالرغم من أن الدرجة قد تتفاوتال

بعوامل أخرى بجانب اإلضافة، ز ذلك يعتمد على مواصفات الخليط و 
و يوصي بشدة القيام بتجارب لتقييم التأثيرات في . العوامل المشارآة

 .المزيج

  
 إضافة مخفضة للماء

 
 اإلستخـدمات

 
.زيج الخرساني  لتحسين فعالية محتوى الماء للم-  
  يقلل نسبة نفاذية الخرسانة بإستعمال جرعات عالية و ذلك بأقل -

.و ذلك يخّفض من نسبة إختراق الماء، التكاليف  
 

 المــزايــا
 

  فّعال جدا في تحسين قوة الضغط للخالئط التي تشمل بي أف أي -
.و جي جي بي أف أس  

ي آل   تخفيض الماء يحّسن من قوة الضغط بشكل ملحوظ ف-
.األعمار وتزيد من المتانة  

.  يزيد من صالحية العمل من غير الحاجة لزيادة الماء-  
  يسمح بالحصول على درجات قوة محددة بإستخدام آميات -

.إسمنتية أقل و في نفس الوقت يزيد من صالحية عملها  
  المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلستخدام مع الخرسانة -

.جهاد و المسلحةالمسبقة اإل  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 ومع أي ١ جزء ٥٠٧٥  يمتثل مع بي إس ٥٠٩آونبالست بي 
 آنوع أي و نوع د و ذلك يعتمد على ٤٩٤إس تي إم  سي 

.الجرعة   
 

  يمتثل بمتطلبات ترآيبات الماء بيالوز ٥٠٩آونبالست بي 
ء البريطانية ويدرج في دليل المواد آمناسب لإلستعمال مع  الما

.الصالح للشرب  
 

 الـوصف
 

  هو إضافة مخفف للماء و  خالي مــــن ٥٠٩آونبالست بي 
الكلوريد و مستند على خليط من  مادة  ليجنوسلفــنــــــــات و 

و مجّهز آمحلول بني اللون، سريع . آربوهيدرات هايدرولسيد
.الذوبان في الماء  

 
من اإلسمنت   يباعد الجزيئات الصغيرة الحجم ٥٠٩آونبالست بي 

في الخليط الخرساني، يمّكن محتوى الماء في الخرسانة ليكــــون 
مما يعطي صالحية عمــــل . أآثر عمليا ويحّسن تماسك الخرسانة

أفضل لنفس محتويات الماء، و ايضًا يخفف مستوى الماء و يمنح 
.الخرسانة متانة أآثر  

 
 المساعدة التقنية

 
مة إستشارية تقنية للمساعدة يزّود فوسروك للعمالء الكرام خد

والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 
.العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع  

 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم ١٢ لمدة اقصاها ٥٠٩يمكن تخزين آونبالست بي 
و في حالة الخروج . مئوية درجة ٥٠ درجة مئوية و ٢تخزينه بين 

عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء لشرآة 
.فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 درجة التجـمـد

 
 . درجات مئوية تحت الصفر٤في حدود 

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
الرجوع ( ال يدرج مع المصنفات الخطرة الحالية ٥٠٩آونبالست بي 

على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو أن يّتصل ).  ادناه٢ و١حظات لمال
 .بالجلد والعيون

 
 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا

 
في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء

بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 
إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . لطبيب ا

 .محاولة التقياء
 

للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفر لهذا 
 .المنتج

 
 اإلشتعال

 
 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٥٠٩آونبالست بي 

 
 التنظيف و التخلص

 
  في الرمل و نقله الي ٥٠٩ي يتوجب سكب الزوائد من آونبالست ب

و . البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الحاويات المناسبة
 .التخلص منها بعد ذلك

 
رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 

 معلومات إضافية
 

 ١ جدول ١٩٨٤ي بي ال لعام قانون س : ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢مالحظة 

 الرجاء الرجوع لبيانات اخري* 
 

  
بعض العوامل الرئيسية التي قد تؤّدي إلى زيادة في التأخر تتضّمن 

 :التالي
 
  إستخدام مواد بديلة لإلسمنت قد تعطي درجة أعلى من التأخير و -

ئط خرسانية تحتوي على نفس الجرعة من ذلك بعكس إستخدام خال
 .إسمنت بورتلند العادي

 
  درجات الحرارة المنخفضة ستعطي مستويات أعلى من التأخر -

و يمكن مالحظة ذلك بسهولة إذا تم . لنفس الجرعة من اإلضافة
 .إستخدام مواد بديلة لإلسمنت

 
  تؤدي محتويات اإلسمنت المتزايدة للحصول على مستوى متكامل-

لإلضافة في المتر المكعب للخرسانة و ذلك قد يؤدي إلآتساب زيادة 
 .في التأخير

 
  تغييرات في المصدر أو آيمياء اإلسمنت قد يؤّديان إلى إختالفات -

آمية إلومنيات الكالسيوم الثالثي . في نسبة التأخر المتحصل عليها
 في اإلسمنت تعتبر أحد العوامل المساهمة الرئيسية للحصول على

 .أدنى مستوي للتأخير
 

و لزيادة . زيادة التأخير سيكون مكتسب في الجرعة األعلى
 لتر ٠٫٣١إحتماالت  الحصول على التأخير يمكن إستخدام جرعة 

 .آيلوغرام وفوق١٠٠لكل 
 

 ضخ الجرعات
 

  يجب أن تكون مقاسة ٥٠٩الكمية الصحيحة لكونبالست بي 
ضافة المحددة إلى ومن ثّم يجب إضافة اإل. باإلدوات المحددة

إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة 

 .وترآيباتها
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

  قد ٥٠٩جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست بي 
نة في النسبة الناتجة عن تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقار

و لكن إذا آانت المعالجة صحيحة و . إستعمال الحرعة الصحيحة
. فأن متانة الخرسانة لن تتأثر بسبب التأخير و من الممكن ان تزيد

و تأثير الجرعة الزائدة قد تزيد اذا تم إستخدام إسمنت مقاوم 
 .للسولفات او إستخدام مواد بديلة لألسمنت

 
ئدة قد تزيد من إضافة الهواء  و ذلك سوف يؤثر إستخدام جرعة زا
نسبة ذلك التأثير تعتمد على تصميم الخلط . على متانة الخرسانة

 .المستعمل و نسبة الزيادة في الجرعة
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

.   متوفر في براميل و عبوات آبيرة٥٠٩آونبالست بي 
تفاصيل احجام . ةللمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاص

 .التغليف الخاصة متوفرة عند الطلب
 
  

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. لمعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة ا: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٥١٠آونبالست بي   

 

 

  
 

 الجرعة النموذجية
 

  لتلبية متطلبات معّينة يجب ٥١٠الجرعة األمثل لكونبالست بي 
دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 

هذا يسمح لتحديد جرعة . التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
و .  على تقييم آامل للمزيجالخليط المثالية والتصميم و الحصول

 آيلو جرام ١٠٠ لتر لكل ٠٫٦ و ٠٫٢تترواح الجرعة الطبيعية بين 
من المواد اإلسمنتية و ذلك يشمل بي إف أي و جي جي بي إف إس 

 .و السيلكا المجهرية
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه الصفحة قد 
ا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، تستعمل إذ

.إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالت  
 

 الخـواص 
 

 المظهر سائل بني اللون
٠٫٠١٠بزيادة او نقص ١،٢١٠عادة   الكثـافة النـوعيـة 

Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 
 في المئة من ٢في العادة أقل من 

  الهواء للجرعات الطبيعيةمضيف
 إضافة الهواء

  جرام   ٤في العادة اقل من 
Na2O 

يتوفر . مساوية لكل لتر من اإلضافة
نشرة فنية خاصة للمزيد من 

 المعلومات

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 التــوافـق

 
 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى التي ٥١٠آونبالست بي 

آّل اإلضافات يجب أن تضاف إلى . مزيج الموؤنةتستخدم مع نفس 
الخصائص . الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل اإلضافة

الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من إضافة واحدة يجب أن 
.تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه التعليمات  

 
 إسمنت بورتلند  مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع٥١٠آونبالست بي 

إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية لتعليمات إستعمال . العادي
إسمنت خاص والمزيجات التي تحتوي مواد بديلة لإلسمنت مثل بي 

 .إف أي و جي جي بي إف إس و السيلكا المجهرية
  

 تأثيرات على التصلب و الشك
 

معظم اإلضافات المخفضة للماء تنتج بعض التأخير في تصّلب 
نسبة التأخر متأّثر . الخرسانة، بالرغم من أن الدرجة قد تتفاوت

بعوامل أخرى بجانب اإلضافة، ز ذلك يعتمد على مواصفات الخليط و 
و يوصي بشدة القيام بتجارب لتقييم التأثيرات في . العوامل المشارآة

 .المزيج

  
 إضافة مخفضة للماء

 
 اإلستخـدمات

 
.لمزيج الخرساني  لتحسين فعالية محتوى الماء ل-  
  يقلل نسبة نفاذية الخرسانة بإستعمال جرعات عالية و ذلك بأقل -

.و ذلك يخّفض من نسبة إختراق الماء، التكاليف  
 

 المــزايــا
 

  فّعال جدا في تحسين قوة الضغط للخالئط التي تشمل بي أف أي -
.و جي جي بي أف أس  

 في آل   تخفيض الماء يحّسن من قوة الضغط بشكل ملحوظ-
.األعمار وتزيد من المتانة  

.  يزيد من صالحية العمل من غير الحاجة لزيادة الماء-  
  يسمح بالحصول على درجات قوة محددة بإستخدام آميات -

.إسمنتية أقل و في نفس الوقت يزيد من صالحية عملها  
  المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلستخدام مع الخرسانة -

.اإلجهاد و المسلحةالمسبقة   
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 ومع أي ١ جزء ٥٠٧٥   يمتثل مع بي إس ٥١٠آونبالست بي 
 آنوع أي و نوع د و ذلك يعتمد على ٤٩٤إس تي إم  سي 

.الجرعة   
 

  يمتثل بمتطلبات ترآيبات الماء بيالوز ٥١٠آونبالست بي 
لماء البريطانية ويدرج في دليل المواد آمناسب لإلستعمال مع  ا

.الصالح للشرب  
 

 الـوصف
 

  هو إضافة مخفف للماء و  خالي مـــــن ٥١٠آونبالست بي 
الكلوريد و مستند على خليط من  مــــــــــــادة  ليجنوسلفات و 

و مجّهز آمحلول بني اللون، سريع . آربوهيدرات هايدرولسيد
.الذوبان في الماء  

 
لحجم من اإلسمنت   يباعد الجزيئات الصغيرة ا٥١٠آونبالست بي 

في الخليط الخرساني، يمّكن محتوى الماء في الخرسانة ليكـــــون 
مما يعطي صالحية عمـــــل . أآثر عمليا ويحّسن تماسك الخرسانة

أفضل لنفس محتويات الماء، و ايضًا يخفف مستوى الماء و يمنح 
.الخرسانة متانة أآثر  

 
 المساعدة التقنية

 
كرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة يزّود فوسروك للعمالء ال

والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 
.العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع  

 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم ١٢ لمدة اقصاها ٥١٠يمكن تخزين آونبالست بي 
و في حالة الخروج .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تخزينه بين 

عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء لشرآة 
.فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 درجة التجـمـد

 
 . درجات مئوية تحت الصفر٤في حدود 

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
وع الرج( ال يدرج مع المصنفات الخطرة الحالية ٥١٠آونبالست بي 

على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو أن يّتصل ).  ادناه٢ و١لمالحظات 
 .بالجلد والعيون

 
 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا

 
في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء

إشارة بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب 
إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 

 .محاولة التقياء
 

للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 
 .المنتج

 
 اإلشتعال

 
 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٥١٠آونبالست بي 

 
 التنظيف و التخلص

 
  في الرمل و نقله الي ٥١٠ونبالست بي يتوجب سكب الزوائد من آ

و . البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الحاويات المناسبة
 .التخلص منها بعد ذلك

 
رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 

 معلومات إضافية
 

 ١ جدول ١٩٨٤قانون سي بي ال لعام :  ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢مالحظة 

 الرجاء الرجوع لبيانات اخري* 
 

  
بعض العوامل الرئيسية التي قد تؤّدي إلى زيادة في التأخر تتضّمن 

 :التالي
 
  إستخدام مواد بديلة لإلسمنت قد تعطي درجة أعلى من التأخير و -

تخدام خالئط خرسانية تحتوي على نفس الجرعة من ذلك بعكس إس
 .إسمنت بورتلند العادي

 
  درجات الحرارة المنخفضة ستعطي مستويات أعلى من التأخر -

و يمكن مالحظة ذلك بسهولة إذا تم . لنفس الجرعة من اإلضافة
 .إستخدام مواد بديلة لإلسمنت

 
ى متكامل  تؤدي محتويات اإلسمنت المتزايدة للحصول على مستو-

لإلضافة في المتر المكعب للخرسانة و ذلك قد يؤدي إلآتساب زيادة 
 .في التأخير

 
  تغييرات في المصدر أو آيمياء اإلسمنت قد يؤّديان إلى إختالفات -

آمية إلومنيات الكالسيوم الثالثي . في نسبة التأخر المتحصل عليها
لحصول على في اإلسمنت تعتبر أحد العوامل المساهمة الرئيسية ل

 .أدنى مستوي للتأخير
 

و لزيادة . زيادة التأخير سيكون مكتسب في الجرعة األعلى
 لتر ٠٫٣١إحتماالت  الحصول على التأخير يمكن إستخدام جرعة 

 .آيلوغرام وفوق١٠٠لكل 
 

 ضخ الجرعات
 

  يجب أن تكون مقاسة ٥١٠الكمية الصحيحة لكونبالست بي 
إضافة اإلضافة المحددة إلى ومن ثّم يجب . باإلدوات المحددة

إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة 

 .وترآيباتها
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

  قد ٥١٠جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست بي 
اآبر مقارنة في النسبة الناتجة عن تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير 

و لكن إذا آانت المعالجة صحيحة و . إستعمال الحرعة الصحيحة
. فأن متانة الخرسانة لن تتأثر بسبب التأخير و من الممكن ان تزيد

و تأثير الجرعة الزائدة قد تزيد اذا تم إستخدام إسمنت مقاوم 
 .للسولفات او إستخدام مواد بديلة لألسمنت

 
م جرعة زائدة قد تزيد من إضافة الهواء  و ذلك سوف يؤثر إستخدا

نسبة ذلك التأثير تعتمد على تصميم الخلط . على متانة الخرسانة
 .المستعمل و نسبة الزيادة في الجرعة

 
 تقـديرات و عبـــــوات

 
.   متوفر في براميل و عبوات آبيرة٥١٠آونبالست بي 

تفاصيل احجام . زانات خاصةللمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خ
 .التغليف الخاصة متوفرة عند الطلب

 
  

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 2929 847(03)  : فاآس : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. لصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد وا: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
تجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق من

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٢١آونبالست بي أي   

 

 

  
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

 .العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع
 

 الجرعة النموذجية
 

 لتلبية متــــــطلبات معّينة يجب ٢١ست بي أي الجرعة األمثل لكونبال
دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 

هـــــذا يسمح لتحديد جرعة . التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
و. الخليط المثالية والتصميم و الحصــــــــول على تقييم آامل للمزيج

 آيلو جرام١٠٠ لتر لكل ٠٫٦ و ٠٫٢٥ة بين تترواح الجرعة الطبيعي
من المواد اإلسمنتية و ذلك يشمل بي إف أي و جي جي بي إف إس 

 .و السيلكا المجهرية
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه الصفحة قد 
نة، تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّي
 .إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالت

 
 الخـواص 

 
 المظهر سائل بني اللون

 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠  في درجة ١٫١٧٥عادة 
Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 

  جرام   ٥في العادة اقل من 
Na2O 

يتوفر . مساوية لكل لتر من اإلضافة
مزيد من نشرة فنية خاصة لل

 المعلومات

 المحتويات القلوية

 
 
 
 
 
 
 

  
مخفف الماء و إضافة الهواء آان معروف سابقًا بكونبالست أي 

٢١إي   
 

 اإلستخـدمات
 

  إلنتاج خرسانة مضافة الهواء مميزة بمتانة ومقاومة متزايدة -
تتضّمن التطبيقات المثالية السكك . لضرر األمالح المذيبة للثلج

سور و مدرجات المطارات و عدد آبير من الخرسانية و الج
.األسطح المعرضة إلحتمالت الصقيع و الثلج  

حين إستعمالها على ،   لتحسين تماسك  فعالية خليط الخرسانة-  -
الرآام السيئ التي تمتاز بالتكسرات او ترسبات الرآام او آثرة 

.تواجد الرمال المتدفقة فيها  
.لخرسانة التسوية  لتخفيض نفاذية الخليط الخرساني -  
.  لتحسين اإلستقرار والتماسك في الخرسانة المضغوطة-  
 

 المــزايــا
 

  تزيد عملية إضافة الهواء من قوة مقاومة الخرسانة إلضرار -
و يخفض نسبة تقشر األسطح . الصقيع و األمالح المذيبة للصقيع

.و يزيد  من قوة الخرسانة  
شكيل مزيج متماسك   تساعد فقاعات الهواء المضافة في ت-

.مستقّر، مع خفض نسبة التشقق و النزف  
  تحّسن عملية إضافة الهواء فعالية الخرسانة وتساعد على -

إنتاج خليط آثيف و منتظم و خالي من المسامات و يمنع تكتل 
.الحصوة و تدفق الرمل مما يعطي متانة فائقة للخرسانة  

لنفاذية المخّفضة   يسمح تخفيض الماء إلنتاج خرسانة تتميز با-
والقّوة المتزايدة مقارنة بالخرسانة الممكن الحصول عليها 

.بإستخدام إضافة الهواء فقط  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 وسي ٢٦٠ يمتثل مع أي إس تي إم  سي ٢١آونبالست بي أي 
 نوع أي، وبمعايير و متطلبات مضيف الهواء بي إس ٤٩٤
.٢ جزء ٥٠٧٥  

 
بمتطلبات ترآيبات الماء بيالوز  يمتثل ٢١آونبالست بي أي 

 في دليل ٢١البريطانية ويدرج بإسمه القديم آونبالست أي إي 
.المواد آمناسب لإلستعمال مع  الماء الصالح للشرب  

 
 الـوصف

 
 هو مضيف للهواء  خالي من الكلوريد و ٢١آونبالست بي أي 

مستند على  مادة  ليجنوسولفات المخففة السكر و متوافق مع 
و مجّهز آمحلول بني اللون، سريع . ت األسطح النشطةمكونا

.الذوبان في الماء  
 

 بالربط بين ٢١مكونات األسطح النشطة في الكونبالست بي أي 
الماء و جزيئات اإلسمنت  إلنتاج فقاعات الهواء المجهرية، 

.الموزعة بانتظام في آافة أنحاء الخرسانة  
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 التــوافـق
 

 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى التي ٢١ست بي أي آونبال
آّل اإلضافات يجب أن تضاف إلى . تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة

الخصائص . الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل اإلضافة
الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من إضافات واحدة يجب أن 

.عليه التعليماتتقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي   
 

 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ٢١آونبالست بي أي 
إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية لتعليمات . بورتلند العادي

.إستعمال إسمنت خاص والمزيجات التي تحتوي مواد بديلة لإلسمنت
 

 ضخ الجرعات
 

 يجب أن تكون مقاسة ٢١الكمية الصحيحة لكونبالست بي أي 
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى . دوات المحددةباإل

إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة 

 .وترآيباتها
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

ــد  قـــ٢١جرعتة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست بي أي 
تؤّدي إلى زيادة حادة لقوة إضافة الهواء و بالتالي سوف تخفف من 

درجة هذا التأثير سُتعتمد على تصميم المزيج المعّين . قـــــوة المنتج
 .ومستوى الجرعة الزائدة

 
تسبب الجرعة الزائدة زيادة لنسبة التلدين و بعض الزيادة في الوقت 

 .قد تحدث أيضا عند الشك
 

 التقيـدات
 
تغيير ،  مصّمم لتخفيض الماء و إضافة الهواء٢١نبالست بي أي آو

و في الحاالت التي يتواجد . الجرعة سيغّير األثنان في نفس الوقت
فيها تكتالت متغّيرة و تواجدت الحاجة للقيام بسيطرة مستقلة للحد 
من نسبة إنخفاض الماء و إضافة الهواء فيجب إستعمال خليط من 

 . فوسروك للمزيد من التعليماتأتصل بمكتب ,اإلضافت
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

للمستعملين.  متوفر في براميل و عبوات آبيرة٢١آونبالست بي أي 
تفاصيل احجام التغليف . األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة

 .الخاصة متوفرة عند الطلب
 
 
 
 
 
 
 

  
 تعليمات اإلستعمال

 
 التدقيق و السيطرة

 
لجرعة المناسبة، يتوجب اإلهتمام لضمان إستعمال و بعد إختيار ا

التغّيرات .  تنسيق المواد المستخدمة و عملية التسليم و التطبيق
في نسبة النظافة وتصنيف الكتل لرّبما لهما تأثيرات مختلفة من 

يجب التأآد من . التلدين و خواص إضافة الهواء على اإلضافة
مال وسيلة مثل طريقة محتويات الهواء بطريقة منتظمة بإستع

.٢٣١ وأي إس تي إم  سي ١٨٨١الضغط المشروحة في بي إس   
 

 عوامل مؤثرة إلضافة الهواء
 

بإمكان عدد من العوامل التأثير على إضافة الهواء المتحصل 
و سوف ، عليها من الجرعة المحددة إلضافات مضيف الهواء

و سوف نستخدم في األمثلة . نسرد بعضها في أسفل الصفحة
و باإلمكان ، التأثيرات التي ممكن رؤيتها في خليط الخرسانة
.معرفة التأثيرات الفعلية من العمليات التجريبية  

 
 بإمكان الرمال ذات نفس التصنيف ان تؤثر بعدة طرق على -١

مستوي إضافة الهواء و ذلك يعتمد على عدة عوامل مثل محتوى 
 او مصدر او الغرينات او توزيع و احجام الجزئيات في الرمل

يجب اإلهتمام و أخذ الحذر لمعرفة التأثيرات . نوعية مصدر الرمل
.الحاصلة على إضافة الهواء  

 
 دقة اإلسمنت المتزايدة ستميل إلى زيادة إضافات الهواء  و -٢

محتويات اإلسمنت المتزايدة باإلمكان أن تؤدي إلى إنخفاض 
منت قد يؤّديان تغييرات في المصدر ونوع اإلس. اإلضافة الهوائية

إلى التغييرات أيضا في جرعة اإلضافة المطلوبة للحصول على 
.إضافة الهواء المحددة  

 
 و في حالة وجود الكاربون أو شوائب عضوية قد يخّفض من - ٣

هذه . فعالية إضافة الهواء و ذلك يتطلب إاستخدام جرعة زائدة
ل بي سوف لن تكون مشكلة عادة لكن يتطلب العناية عند إستعما
.إف أي، او بعض الصبغات أو الفحم الذي يحمل الرمال  

 
 إرتفاع درجة حرارة خرسانية المتزايدة تؤدى إلى إنخفاض - ٤

 ٣٢ درجة مئوية إلى ١٠إرتفاع نموذجيا من . إضافة الهواء
في الوضع . درجة مئوية قد يخفض مستوى الهواء إلى النصف

تعطي اي تغيرات ذات الطبيعي للخلط  التقّلبات اليومية سوف لن 
.اهمية  

 
إختالفات في نوع الخالطة المستخدمة و في وقت الشحن قد - ٥

وقد تحدث بعض الخسائر الصغيرة . يغّيران مستوى إضافة الهواء
هذه عموما ستكون ثابتة لمجموعة معطاء من . أثناء الضّخ
محتويات الهواء العالية قد تخّفض من آفاءة المضّخة . الشروط
.وظ عند إستخدام أنابيب المضّخة الطويلةبشكل ملح  

 
 إجراءات الضغط الطبيعية سوف لن تؤثر على إضافة الهواء - ٦

.و لكن يجب تفادي األرتجاج لفترات طويلة  
 
 الجرعات المتزايدة قد تكون ضرورية في المستويات العملية - ٧

.المنخفضة للحصول محتوى الهواء المطلوب   

 



 
 

  

 

  
 

 ف و التخلصالتنظي
 

 في الرمل و نقله الي ٢١يتوجب سكب الزوائد من آونبالست بي أي 
و . البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الحاويات المناسبة

 .التخلص منها بعد ذلك
 

رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 
 .تنظيميةتحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة ال

 
 معلومات إضافية

 
  آان معروف سابقًا بكونبالست أي إي٢١آونبالست بي أي 

 ١ جدول ١٩٨٤قانون سي بي ال لعام  : ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢مالحظة 

 الرجاء الرجوع لبيانات اخري* 
 

  
 التخزيـن

 
 اذا تم  شهر١٢ لمدة اقصاها ٢١يمكن تخزين آونبالست بي أي 

و في حالة .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تخزينه بين 
الخروج عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء 

.لشرآة فوسروك للنصيحة و التعليمات  
 

 درجة التجـمـد
 

.  درجة مئوية تحت الصفر٢في حدود   
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

يدرج مع المصنفات الخطرة الحالية  ال ٢١آونبالست بي أي 
على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو).  ادناه٢ و١الرجوع لمالحظات (

 .أن يّتصل بالجلد والعيون
 

 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا
 

في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء
 العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة بالعين قم بتشطيف

إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 
 .محاولة التقياء

 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة لهذا 

 .المنتج
 

 اإلشتعال
 

 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٢١آونبالست بي أي 
 

 
 
 
 
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين 
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.موجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةب  



 

 

٢٠٠٠آونبالست ار بي   

 

 

  
 

 الجرعة النموذجية
 

 لتلبية متطلبات معّينة يجب ٢٠٠٠الجرعة األمثل لكونبالست ار  بي 
دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 

هذا يسمح لتحديد جــــرعة . التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
و . ميم و الحصول على تقييم آامل للمزيـــــــجالخليط المثالية والتص

 آيلو جرام ١٠٠ لتر لكل ٠٫٨ و ٠٫٣تترواح الجرعة الطبيعية بين 
من المواد اإلسمنتية و ذلك يشمل بي إف أي و جي جي بي إف إس 

 .و السيلكا المجهرية
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

الصفحـــة قد جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه 
تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، 
.إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالت  

 
 الخـواص 

 
 المظهر سائل بني اللون

 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،١٦٠عادة 
Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 

 في المئة من ٢ن في العادة أقل م
 مضيف الهواء للجرعات الطبيعية

 إضافة الهواء

  جرام   ٥في العادة اقل من 
Na2O 

يتوفر . مساوية لكل لتر من اإلضافة
نشرة فنية خاصة للمزيد من 

 المعلومات

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 التــأخير

 
نبالست آر بي مستوى التأخر المكتسب قد يتغّير بتعديل جرعة الكو

.  المستعملة، و ذلك سيعّدل مستوى إنخفاض الماء أيضـــــا٢٠٠٠
و ، التأخر يتأثر أيضا بعوامل اخرى بجانب اإلضافات المستعملـــــة

و من العوامل . يعتمد ذلك على تفاصيل وشروط المتضمنة للمزيج
:الرئيسية المؤثرة على مستوى التأخر   

 
نت قد تعطي درجة أعلى من التأخير و   إستخدام مواد بديلة لإلسم-

ذلك بعكس إستخدام خالئط خرسانية تحتوي على نفس الجرعة من 
 .إسمنت بورتلند العادي

 
  درجات الحرارة العالية تتطلب إستعمال جرعات إضافية للحصول -

 . على درجة التصلب المطلوبة
 
الفات   تغييرات في المصدر أو آيمياء اإلسمنت قد يؤّديان إلى إخت-

آمية إلومنيات الكالسيوم الثالثي . في نسبة التأخر المتحصل عليها
في اإلسمنت تعتبر أحد العوامل المساهمة الرئيسية للحصول على 

 .أدنى مستوي للتأخير
 
 

  
.إضافة مخفضة للماء و مؤخرة للشك  

 
 اإلستخـدمات

 
.  لتحسين فعالية محتوى الماء للمزيج الخرساني-  
ى صالحية العمل عند تسليم الخرسانة الجاهزة في   للمحافظة عل-

.األجواء الحارة  
.  لتمديد فترة صالحية عمل الخرسانة-  
.  مناسب جدا لإلستعمال مع الخليط ذات التماسك المنخفض-  
 

 المــزايــا
 

  تخفيض الماء يحّسن من قوة الضغط بشكل ملحوظ في آل -
.األعمار وتزيد من المتانة  

رة على التأخر فترة الحياة العملية و زيادة في وقت   تمّدد السيط-
.التصلب و تمنح سهولة في البناء  

  السيطرة على التصلب تساعد على العمل مع قوالب الصب -
القابلة للسحب و تساعد على منع تشكيل للفواصل الباردة عند 

.صب آميات آبيرة  
خطار   يقلل من مشاآل و عواقب التسليم المتأخر و يخفض من إ-

.إنسداد المضخات  
  قليل من إضافة الهواء ستساعد على تماسك الخليط مع أصناف -

ويقلل من ، الرمال الغير جيدة و في حين عدم توفر المواد الجيدة
.نسبة اإلستنزاف و التشقق  

  يسمح بالحصول على درجات قوة محددة بإستخدام آميات -
.عملهاإسمنتية أقل و في نفس الوقت يزيد من صالحية   

  المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلستخدام مع الخرسانة -
.المسبقة اإلجهاد و المسلحة  

 
 مطابقة المعايـيـر

 
 ومع ١ جزء ٥٠٧٥   يمتثل مع بي إس ٢٠٠٠آونبالست ار  بي 

. آنوع أي و نوع د٤٩٤أي إس تي إم  سي   
 

 الـوصف
 

 و  خالي من  هو إضافة مخفف للماء٢٠٠٠آونبالست ار  بي 
الكلوريد و مستند على خليط مختار من  مادة  ليجنوسلفـــات و 

و مجّهز آمحلول بني اللون، سريع . آربوهيدرات هايدرولسيد
.الذوبان في الماء  

 
 يباعد الجزيئات الصغيرة الحجم مــــــن ٢٠٠٠آونبالست ار  بي 

انة اإلسمنت في الخليط الخرساني، يمّكن محتوى الماء في الخرس
مما يعطي صالحيـــة . ليكون أآثر عمليا ويحّسن تماسك الخرسانة

عمل أفضل لنفس محتويات الماء، و ايضًا يخفف مستوى الماء و 
.يمنح الخرسانة متانة أآثر  

 
 

 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم ١٢ لمدة اقصاها ٢٠٠٠يمكن تخزين آونبالست ار  بي 
و في حالة الخروج .  درجة مئوية٥٠ية و  درجة مئو٢تخزينه بين 

عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء لشرآة 
.فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 درجة التجـمـد

 
 . درجات مئوية تحت الصفر٤في حدود 

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
حالية  ال يدرج مع المصنفات الخطرة ال٢٠٠٠آونبالست ار  بي 

على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو ).  ادناه٢ و١الرجوع لمالحظات (
 .أن يّتصل بالجلد والعيون

 
 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا

 
في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء
ماء ويتوجب إشارة بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من ال

إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 
 .محاولة التقياء

 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 

 .المنتج
 

 اإلشتعال
 

 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٢٠٠٠آونبالست ار  بي 
 

 التنظيف و التخلص
 

 في الرمل و نقله ٢٠٠٠سكب الزوائد من آونبالست ار  بي يتوجب 
.البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الي الحاويات المناسبة
 .و التخلص منها بعد ذلك

 
رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 

 ات إضافيةمعلوم
 

 ١ جدول ١٩٨٤قانون سي بي ال لعام  : ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢مالحظة 

 الرجاء الرجوع لبيانات اخري* 
 
 
 

  

 
 

 التــوافـق
 

 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى ٢٠٠٠آونبالست ار  بي 
ـب أن آّل اإلضافات يجــــــ. التي تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة

تضاف إلى الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قـــــــــــبل 
الخصائص الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر مــن . اإلضافة

إضافة واحدة يجب أن تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه 
.التعليمات  

 
 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ٢٠٠٠آونبالست ار  بي 

إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية لتعلــــــيمات . لند العاديبورت
إستعـــــــــــمال إسمنت خاص والمزيجات التي تحتوي مواد بديلة 
لإلسمنت مثـــــــــــل بي إف أي و جي جي بي إف إس و السيلكا 

 .المجهرية
 

 ضخ الجرعات
 

ة  يجب أن تكون مقاس٢٠٠٠الكمية الصحيحة لكونبالست ار  بي 
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحــــــــددة إلى . باإلدوات المحددة

إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المنــــاسبة 

 .وترآيباتها
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

 قد٢٠٠٠ست ار  بي جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبال
تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقارنة في النسبة الناتجة عن 

و لكن إذا آانت المعالجة صحيحـــــة و . إستعمال الحرعة الصحيحة
. فأن متانة الخرسانة لن تتأثر بسبب التأخير و من الممكن ان تزيد

مقاوم و تأثير الجرعة الزائدة قد تزيد اذا تم إستخدام إسمنت 
 .للسولفات او إستخدام مواد بديلة لألسمنت

 
إستخدام جرعة زائدة قد تزيد من إضافة الهواء  و ذلك سوف يؤثر 

نسبة ذلك التأثير تعتمد على تصميم الخلــــط . على متانة الخرسانة
 .المستعمل و نسبة الزيادة في الجرعة

 
 تقـديرات و عبـــــوات

 
. ي براميـــــــــل و عبوات آبيرة متوفر ف٢٠٠٠آونبالست ار  بي 

تفاصيل احجام . للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة
  .التغليف الخاصة متوفرة عند الطلب

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

ةشرآة فوسام المحدود   

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف  رة العامةالمصنع و اإلدا    

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

 ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة،
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٢٠٢٠آونبالست ار بي   

 

 

  
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

 .العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع
 

 الجرعة النموذجية
 

 لتلبية متطلبات معّينة يجب ٢٠٢٠الست ار  بي الجرعة األمثل لكونب
دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 

هذا يسمح لتحديد جرعة . التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
و . الخليط المثالية والتصميم و الحصول على تقييم آامل للمزيج

 آيلو جرام ١٠٠ لتر لكل ٠٫٨ و ٠٫٣تترواح الجرعة الطبيعية بين 
من المواد اإلسمنتية و ذلك يشمل بي إف أي و جي جي بي إف إس 

 .و السيلكا المجهرية
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه الصفحة قد 
تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، 

.فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالتإّتصل بقسم   
 

 الخـواص 
 

 المظهر سائل بني اللون
 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،١٦٠عادة 

Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 
 في المئة من مضيف الهواء ٢في العادة أقل من 
 للجرعات الطبيعية

 إضافة الهواء

    جرام ٥في العادة اقل من 
Na2O 

يتوفر نشرة فنية . مساوية لكل لتر من اإلضافة
 خاصة للمزيد من المعلومات

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 التــأخير

 
مستوى التأخر المكتسب قد يتغّير بتعديل جرعة الكونبالست آر بي 

.  المستعملة، و ذلك سيعّدل مستوى إنخفاض الماء أيضــــــا٢٠٢٠
و ، ثر أيضا بعوامل اخرى بجانب اإلضافات المستعملــــةالتأخر يتأ

و من العوامل . يعتمد ذلك على تفاصيل وشروط المتضمنة للمزيج
:الرئيسية المؤثرة على مستوى التأخر   

 
  إستخدام مواد بديلة لإلسمنت قد تعطي درجة أعلى من التأخير و -

عة من ذلك بعكس إستخدام خالئط خرسانية تحتوي على نفس الجر
 .إسمنت بورتلند العادي

 
  درجات الحرارة العالية تتطلب إستعمال جرعات إضافية للحصول -

 . على درجة التصلب المطلوبة
 
 

  
.إضافة مخفضة للماء و المؤخرة للشك  

 
 اإلستخـدمات

 
  للمحافظة على صالحية العمل عند تسليم الخرسانة الجاهزة في -

.األجواء الحارة  
. صالحية عمل الخرسانة  لتمديد فترة-  
.  لتحسين فعالية محتوى الماء للمزيج الخرساني-  
 

 المــزايــا
 

  تخفيض الماء يحّسن من قوة الضغط بشكل ملحوظ في آل -
.األعمار وتزيد من المتانة  

 إحتفاظ و تحسن صالحية العمل تقلل من المشاآل الناتجة عند -
.اإلستعمال  

ترة الحياة العملية و زيادة في وقت   تمّدد السيطرة على التأخر ف-
.التصلب و تمنح سهولة في البناء  

  السيطرة على التصلب تساعد على العمل مع قوالب الصب -
القابلة للسحب و تساعد على منع تشكيل الفواصل الباردة عند 

.صب آميات آبيرة  
  يقلل من مشاآل و عواقب التسليم المتأخر و يخفض من إخطار -

.ضخاتإنسداد الم  
  يساعد على تماسك الخليط مع أصناف الرمال الغير جيدة و في -

ويقلل من نسبة اإلستنزاف و ، حين عدم توفر المواد الجيدة
.التشقق  

.  يحسن عملية الملج و الضخ و لياسة األسطح-  
  يسمح بالحصول على درجات قوة محددة بإستخدام آميات -

.الحية عملهاإسمنتية أقل و في نفس الوقت يزيد من ص  
  المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلستخدام مع الخرسانة -

.المسبقة اإلجهاد و المسلحة  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 ومع ١ جزء ٥٠٧٥  يمتثل مع بي إس ٢٠٢٠آونبالست ار  بي 
. آنوع أي و نوع د٤٩٤أي إس تي إم  سي   

 
 الـوصف

 
للماء و  خالي من  هو إضافة مخفف ٢٠٢٠آونبالست ار  بي 

الكلوريد و مستند على خليط مختار من  مادة  ليجنوسلفات و 
و مجّهز آمحلول بني اللون، سريع . آربوهيدرات هايدرولسيد

.الذوبان في الماء  
 

 يباعد الجزيئات الصغيرة الحجم مــــــن ٢٠٢٠آونبالست ار  بي 
خرسانة اإلسمنت  في الخليط الخرساني، يمّكن محتوى الماء في ال

مما يعطي صالحيـــة . ليكون أآثر عمليا ويحّسن تماسك الخرسانة
عمل أفضل لنفس محتويات الماء، و ايضًا يخفف مستوى الماء و 

.يمنح الخرسانة متانة أآثر  
 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم ١٢ لمدة اقصاها ٢٠٢٠يمكن تخزين آونبالست ار  بي 
و في حالة الخروج .  درجة مئوية٥٠مئوية و  درجة ٢تخزينه بين 

عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء لشرآة 
.فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 درجة التجـمـد

 
 . درجات مئوية تحت الصفر٤في حدود 

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 الحالية  ال يدرج مع المصنفات الخطرة٢٠٢٠آونبالست ار  بي 

على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو ).  ادناه٢ و١الرجوع لمالحظات (
 .أن يّتصل بالجلد والعيون

 
 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا

 
في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء
 الماء ويتوجب إشارة بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من

إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 
 .محاولة التقياء

 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 

 .المنتج
 

 اإلشتعال
 

 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٢٠٢٠آونبالست ار  بي 
 

 التنظيف و التخلص
 
 في الرمل و نقله ٢٠٢٠جب سكب الزوائد من آونبالست ار  بي يتو

.البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الي الحاويات المناسبة
 .و التخلص منها بعد ذلك

 
رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 
 لومات إضافيةمع
 

 ١ جدول ١٩٨٤قانون سي بي ال لعام  : ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢مالحظة 

 الرجاء الرجوع لبيانات اخري* 
 
 

  
  تغييرات في المصدر أو آيمياء اإلسمنت قد يؤّديان إلى إختالفات -

ثالثي آمية إلومنيات الكالسيوم ال. في نسبة التأخر المتحصل عليها
في اإلسمنت تعتبر أحد العوامل المساهمة الرئيسية للحصول على 

 .أدنى مستوي للتأخير
 

 التــوافـق
 

 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى ٢٠٢٠آونبالست ار  بي 
آّل اإلضافات يجب أن . التي تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة

تضاف إلى الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل 
الخصائص الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من . افةاإلض

إضافة واحدة يجب أن تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه 
.التعليمات  

 
 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ٢٠٢٠آونبالست ار  بي 
إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية لتعليمات . بورتلند العادي

المزيجات التي تحتوي على  مواد بديلة إستعمال إسمنت خاص و
لإلسمنت مثل بي إف أي و جي جي بي إف إس و السيلكا 

 .المجهرية
 

 ضخ الجرعات
 

 يجب أن تكون مقاسة ٢٠٢٠الكمية الصحيحة لكونبالست ار  بي 
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى . باإلدوات المحددة

إّتصل بقسم . النتائجالخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل 
فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة 

 .وترآيباتها
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

 قد٢٠٢٠جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست ار  بي 
تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقارنة في النسبة الناتجة عن 

كن إذا آانت المعالجة صحيحة و و ل. إستعمال الحرعة الصحيحة
. فأن متانة الخرسانة لن تتأثر بسبب التأخير و من الممكن ان تزيد

و تأثير الجرعة الزائدة قد تزيد اذا تم إستخدام إسمنت مقاوم 
 .للسولفات او إستخدام مواد بديلة لألسمنت

 
إستخدام جرعة زائدة قد تزيد من إضافة الهواء  و ذلك سوف يؤثر 

نسبة ذلك التأثير تعتمد على تصميم الخلط . نة الخرسانةعلى متا
 .المستعمل و نسبة الزيادة في الجرعة

 
 تقـديرات و عبـــــوات

 
 لتر و ٢١٠ متوفر في براميل عبوة ٢٠٢٠آونبالست ار  بي 

. للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة. عبوات آبيرة
 .فرة عند الطلبتفاصيل احجام التغليف الخاصة متو

 
 

 

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. صفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والموا: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أ

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٢٦٤آونبالست ار بي   

 

 

  
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

 .العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع
 

 الجرعة النموذجية
 

 لتلبية متطلبات معّينة يجب ٢٦٤ست ار  بي الجرعة األمثل لكونبال
دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 

هذا يسمح لتحديد جرعة . التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
و . الخليط المثالية والتصميم و الحصول على تقييم آامل للمزيج

 آيلو جرام ١٠٠لتر لكل  ٠٫٨ و ٠٫٣تترواح الجرعة الطبيعية بين 
من المواد اإلسمنتية و ذلك يشمل بي إف أي و جي جي بي إف إس 

 .و السيلكا المجهرية
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه الصفحة قد 
تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، 

.سروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالتإّتصل بقسم فو  
 

 الخـواص 
 

 المظهر سائل بني اللون
 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،١٨٠عادة 

Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 
 في المئة من ٢في العادة أقل من 

 مضيف الهواء للجرعات الطبيعية
 إضافة الهواء

  جرام   ٥في العادة اقل من 
Na2O 

يتوفر . مساوية لكل لتر من اإلضافة
نشرة فنية خاصة للمزيد من 

 المعلومات

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 التــأخير

 
مستوى التأخر المكتسب قد يتغّير بتعديل جرعة الكونبالست آر بي 

.  المستعملة، و ذلك سيعّدل مستوى إنخفاض الماء أيضا٢٠٠٠
و ، بعوامل اخرى بجانب اإلضافات المستعملةالتأخر يتأثر أيضا 

و من العوامل . يعتمد ذلك على تفاصيل وشروط المتضمنة للمزيج
:الرئيسية المؤثرة على مستوى التأخر   

 
  إستخدام مواد بديلة لإلسمنت قد تعطي درجة أعلى من التأخير و -

ذلك بعكس إستخدام خالئط خرسانية تحتوي على نفس الجرعة من 
 .بورتلند العاديإسمنت 

 
  درجات الحرارة العالية تتطلب إستعمال جرعات إضافية للحصول -

 . على درجة التصلب المطلوبة
 
 

  
 إضافة مخفضة للماء مؤخرة

 
 اإلستخـدمات

 
.  لتحسين فعالية محتوى الماء للمزيج الخرساني-  
  للمحافظة على صالحية العمل عند تسليم الخرسانة الجاهزة في -

.ء الحارةاألجوا  
.  لتمديد فترة صالحية عمل الخرسانة-  
.  مناسب جدا لإلستعمال مع الخليط ذات التماسك المنخفض-  
 

 المــزايــا
 

  تخفيض الماء يحّسن من قوة الضغط بشكل ملحوظ في آل -
.األعمار وتزيد من المتانة  

  تمّدد السيطرة على التأخر فترة الحياة العملية و زيادة في وقت -
.تصلب و تمنح سهولة في البناءال  
  السيطرة على التصلب تساعد على العمل مع قوالب الصب -

القابلة للسحب و تساعد على منع تشكيل المفاصل الباردة عن 
.صب آميات آبيرة  

  يقلل من مشاآل و عواقب التسليم المتأخر و يخفض من إخطار -
.إنسداد المضخات  

على تماسك الخليط مع أصناف   قليل من إضافة الهواء ستساعد -
ويقلل من ، الرمال الغير جيدة و في حين عدم توفر المواد الجيدة

.نسبة اإلستنزاف و التشقق  
  يسمح بالحصول على درجات قوة محددة بإستخدام آميات -

.إسمنتية أقل و في نفس الوقت يزيد من صالحية عملها  
تخدام مع الخرسانة   المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلس-

.المسبقة اإلجهاد و المسلحة  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 ومع أي ١ جزء ٥٠٧٥ يمتثل مع بي إس ٢٦٤آونبالست ار  بي 
. آنوع أي و نوع د٤٩٤إس تي إم  سي   

 
 الـوصف

 
 هو إضافة مخفف للماء و  خالي من ٢٦٤آونبالست ار  بي 

فات و الكلوريد و مستند على خليط من  مادة  ليجنوسول
و مجّهز آمحلول بني اللون، سريع . آربوهيدرات هايدرولسيد

.الذوبان في الماء  
 

 يذيب الجزيئات الصغيرة الحجم في الخليط ٢٦٤آونبالست ار  بي 
الخرساني، يمّكن محتوى الماء في الخرسانة ليكون أآثر عمليا 

مما يعطي صالحية عمل أفضل لنفس . ويحّسن تماسك الخرسانة
لماء، و ايضًا يخفف مستوى الماء و يمنح الخرسانة محتويات ا
.متانة أآثر  

 
 

 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم ١٢ لمدة اقصاها ٢٦٤يمكن تخزين آونبالست ار  بي 
و في حالة الخروج .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تخزينه بين 

شرآة عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء ل
.فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 درجة التجـمـد

 
 . درجات مئوية تحت الصفر٤في حدود 

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 ال يدرج مع المصنفات الخطرة الحالية ٢٦٤آونبالست ار  بي 

على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو ).  ادناه٢ و١الرجوع لمالحظات (
 .يونأن يّتصل بالجلد والع

 
 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا

 
في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء

بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 
إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 
 .لتقياءمحاولة ا

 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 

 .المنتج
 

 اإلشتعال
 

 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٢٦٤آونبالست ار  بي 
 

 التنظيف و التخلص
 

 في الرمل و نقله ٢٦٤يتوجب سكب الزوائد من آونبالست ار  بي 
.ترش بكميات آبيرة من الماءالبقايا يجب أن . الي الحاويات المناسبة
 .و التخلص منها بعد ذلك

 
رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 

 معلومات إضافية
 

 ١ جدول ١٩٨٤قانون سي بي ال لعام  : ١مالحظة 
 ٤٠ اي اتش نشرة و دليل اتش اس اي رقم : ٢مالحظة 

 الرجاء الرجوع لبيانات اخري* 
 
 

  
  تغييرات في المصدر أو آيمياء اإلسمنت قد يؤّديان إلى إختالفات -

آمية إلومنيات الكالسيوم الثالثي . في نسبة التأخر المتحصل عليها
في اإلسمنت تعتبر أحد العوامل المساهمة الرئيسية للحصول على 

 .أدنى مستوي للتأخير
 

 ـقالتــواف
 

 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى ٢٦٤آونبالست ار  بي 
آّل اإلضافات يجب أن . التي تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة

تضاف إلى الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل 
الخصائص الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من . اإلضافة

ي آما توصي عليه إضافة واحدة يجب أن تقّيم بإجراء مزيج تجريب
.التعليمات  

 
 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ٢٦٤آونبالست ار  بي 
إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية لتعليمات . بورتلند العادي

إستعمال إسمنت خاص والمزيجات التي تحتوي مواد بديلة 
لإلسمنت مثل بي إف أي و جي جي بي إف إس و السيلكا 

 .المجهرية
 

 جرعاتضخ ال
 

 يجب أن تكون مقاسة ٢٦٤الكمية الصحيحة لكونبالست ار  بي 
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى . باإلدوات المحددة

إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة 

 .وترآيباتها
 

 لزائدةتأثير الجرعات ا
 

 قد ٢٦٤جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست ار  بي 
تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقارنة في النسبة الناتجة عن 

و لكن إذا آانت المعالجة صحيحة و . إستعمال الحرعة الصحيحة
. فأن متانة الخرسانة لن تتأثر بسبب التأخير و من الممكن ان تزيد

رعة الزائدة قد تزيد اذا تم إستخدام إسمنت مقاوم و تأثير الج
 .للسولفات او إستخدام مواد بديلة لألسمنت

 
إستخدام جرعة زائدة قد تزيد من إضافة الهواء  و ذلك سوف يؤثر 

نسبة ذلك التأثير تعتمد على تصميم الخلط . على متانة الخرسانة
 .المستعمل و نسبة الزيادة في الجرعة

 
 تقـديرات و عبـــــوات

 
.  متوفر في براميل و عبوات آبيرة٢٦٤آونبالست ار  بي 

تفاصيل احجام . للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة
 .التغليف الخاصة متوفرة عند الطلب

 
 
  

 



 
روك الدوليةجميع الحقوق محفوظة لفوس   

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : آس فا  (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

لمعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و ا
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

. معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو  



 

 

٥٧٨آونبالست ار بي   

 

 

  
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

 .العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع
 

 الجرعة النموذجية
 

 لتلبية متطلبات معّينة يجب ٥٧٨ست ار  بي الجرعة األمثل لكونبال
دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 

هذا يسمح لتحديد جرعة . التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
و . الخليط المثالية والتصميم و الحصول على تقييم آامل للمزيج

 آيلو جرام١٠٠ لتر لكل ٠٫٨ و ٠٫٢٥تترواح الجرعة الطبيعية بين 
من المواد اإلسمنتية و ذلك يشمل بي إف أي و جي جي بي إف إس 

 .و السيلكا المجهرية
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه الصفحة قد 
تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، 

.وسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالتإّتصل بقسم ف  
 

 الخـواص 
 

 المظهر سائل بني اللون
 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،١١عادة 

Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 
  جرام   ٥في العادة اقل من 

Na2O 
يتوفر . مساوية لكل لتر من اإلضافة
نشرة فنية خاصة للمزيد من 

 المعلومات

 المحتويات القلوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
.إضافة مخفضة للماء و مؤخرة للشك  

 
 اإلستخـدمات

 
.  لتحسين فعالية محتوى الماء للمزيج الخرساني-  
  للمحافظة على صالحية العمل عند تسليم الخرسانة الجاهزة في -

.األجواء الحارة  
.  لتمديد فترة صالحية عمل الخرسانة-  
 

 المــزايــا
 

  تخفيض الماء يحّسن من قوة الضغط بشكل ملحوظ في آل -
.األعمار وتزيد من المتانة  

  تمّدد السيطرة على التأخر فترة الحياة العملية و زيادة في وقت -
.التصلب و تمنح سهولة في البناء  

  فّعال جدا في في تحسين قوة الضغط للخليط الذي يحتوي على -
. مايكروسيليكابي إف أي، جي جي بي إف إس و  

  السيطرة على التصلب تساعد على العمل مع قوالب الصب -
القابلة للسحب و تساعد على منع تشكيل المفاصل الباردة عن 

.صب آميات آبيرة  
  يقلل من مشاآل و عواقب التسليم المتأخر و يخفض من إخطار -

.إنسداد المضخات  
آميات   يسمح بالحصول على درجات قوة محددة بإستخدام -

.إسمنتية أقل و في نفس الوقت يزيد من صالحية عملها  
  مرونة حجم الجرعة تسمح بتخفيض التكاليف مع الحفاظ على -

.الفعالية المثالية  
  المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلستخدام مع الخرسانة -

.المسبقة اإلجهاد و المسلحة  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 ومع أي ١ جزء ٥٠٧٥ يمتثل مع بي إس ٥٧٨آونبالست ار  بي 
. آنوع أي و نوع د٤٩٤إس تي إم  سي   

 
 الـوصف

 
 هو إضافة مخفف للماء و  خالي مــــن ٥٧٨آونبالست ار  بي 

الكلوريد و مستند على خليط من  مادة  ليجنوسلفات و مــــــواد 
.و مجّهز آمحلول بني اللون، سريع الذوبان في الماء. بلومرية  

 
 يباعد الجزيئات الصغيرة الحجم مـــــــــن ٥٧٨بالست ار  بي آون

اإلسمنت في الخليط الخرساني، يمّكن محتوى الماء في الخرسانة 
مما يعطي صالحيــة . ليكون أآثر عمليا ويحّسن تماسك الخرسانة

عمل أفضل لنفس محتويات الماء، و ايضًا يخفف مستوى الماء و 
.يمنح الخرسانة متانة أآثر  

 
 

 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

 قد ٥٧٨جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست ار  بي 
تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقارنة في النسبة الناتجة عن 

و لكن إذا آانت المعالجة صحيحة و فأن . إستعمال الحرعة الصحيحة
و . أخير و من الممكن ان تزيدمتانة الخرسانة لن تتأثر بسبب الت

تأثير الجرعة الزائدة قد تزيد اذا تم إستخدام إسمنت مقاوم للسولفات 
 .او إستخدام مواد بديلة لألسمنت

 
إستخدام جرعة زائدة قد تزيد من إضافة الهواء  و ذلك سوف يؤثر 

نسبة ذلك التأثير تعتمد على تصميم الخلط . على متانة الخرسانة
 .بة الزيادة في الجرعةالمستعمل و نس

 
و . إستعمال جرعة زائدة من اإلضافة ستزيد من تأثير تلدين المزيج
آمثل الخرسانة في العادة تخلط لتستهدف فعالية أفضل، فزيادة 

هذا التأثير سينتج زيادة في . التلدين سوف تزيد من أنخفاض الماء
 إذا لم توجد .و بالكامل او جزئيًا سيوازن تأثير إضافة الهواء، القّوة

اي زيادة في تخفيض الماء و آان هناك زيادة في الفعالية فذلك 
الزيادة األولية للفعالية سيمدد . سيتيح الفرصة إلرتفاع نسبة التشقق

مما سيؤخر نوعًا ما اللمحصول النهائي و ، صالحية العمل للخرسانة
 .زمن التصلب

 
 معــــالجـة

 
كلية، ممارسة معالجة جيدة يجب آما هو الحال مع آّل الخرسانة الهي

أن تكون مستمرة، خصوصا في الحاالت حيث تم إستخدام جرعة 
للمعالجة فيجب اإلستفادة من رذاذ بعض الماء، او إستعمال . زائدة

 .قماش مبلل او رذاذ آونكيور
 
 
 
 
 
 
 

  
 تعليمات اإلستعمال

 
 التــأخير

 
نبالست آر بي مستوى التأخر المكتسب قد يتغّير بتعديل جرعة الكو

.  المستعملة، و ذلك سيعّدل مستوى إنخفاض الماء أيضا٥٧٨
و ، التأخر يتأثر أيضا بعوامل اخرى بجانب اإلضافات المستعملة

و من العوامل . يعتمد ذلك على تفاصيل وشروط المتضمنة للمزيج
:الرئيسية المؤثرة على مستوى التأخر   

 
درجة أعلى من التأخير و   إستخدام مواد بديلة لإلسمنت قد تعطي -

ذلك بعكس إستخدام خالئط خرسانية تحتوي على نفس الجرعة من 
 .إسمنت بورتلند العادي

 
  درجات الحرارة العالية تتطلب إستعمال جرعات إضافية للحصول-

 . على درجة التصلب المطلوبة
 
  تغييرات في المصدر أو آيمياء اإلسمنت قد يؤّديان إلى إختالفات -

آمية إلومنيات الكالسيوم الثالثي . بة التأخر المتحصل عليهافي نس
في اإلسمنت تعتبر أحد العوامل المساهمة الرئيسية للحصول على 

 .أدنى مستوي للتأخير
 

 التــوافـق
 

 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى ٥٧٨آونبالست ار  بي 
آّل اإلضافات يجب أن . التي تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة

 إلى الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل تضاف
الخصائص الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من . اإلضافة

إضافة واحدة يجب أن تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه 
.التعليمات  

 
 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ٥٧٨آونبالست ار  بي 
وسروك للخدمة التقنية لتعليمات إّتصل بقسم ف. بورتلند العادي

إستعمال إسمنت خاص والمزيجات التي تحتوي مواد بديلة 
 .لإلسمنت مثل بي إف أي و جي جي بي إف إس و مايكروسيلكا

 
 ضخ الجرعات

 
 يجب أن تكون مقاسة ٥٧٨الكمية الصحيحة لكونبالست ار  بي 

ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى . باإلدوات المحددة
إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج

فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة 
 .وترآيباتها

 
 

 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

بسبب تغّير المواد المستخدمة في تصنيع الخرسانة، فيجب أن تؤخذ 
المتحصل عليها في األمثلة النتائج . النتائج فقط آمثال لألداء اّلمتوّقع

يجب أن ال تأخذ و تستعمل بالضرورة المباشرة آما هي باألمثلة 
األخرى هنا أو أي نتائج حصلت عليها من مكان آخر لكونبالست آر 

 . أو أي منتجات أخرى٥٧٨بي 
 

جميع التجارب تمت حسب المواصفات البريطانية القابلة للتطبيق اال 
 .ما حدد غير ذلك

 

  
 أمثلة األداء المثالية

 
العديد من المتغّيرات في المواد وشروط خلط الخرسانة يمكن أن 

يجب القيام بعمليات . تؤّثرا على إختيار وإستعمال اإلضافة المحددة
تجريبية مع إستخدام المواد والشروط ذات العالقة لكي يقّررا 

 .تصميم المزيج وجرعة المزيج األفضل لتلبية أي متطلبات معّينة
 
سرد هنا بعض األمثلة لألداء المثالي من دراسات تقييم ن

و إّن القيم المقتبسة تمثل النتائج المحصل . ٥٧٨آونبالست آر بي 
.عليها آإيضاحات لألداء في حاالت مختلفة  

  

 

.خرسانة درجة مئوية للخليط العادي الجاهز لل٣٠ - ٢٥إختبار معملي بإستخدام رآام الصوان المسحوقة في  : ١مثال   
 

:  محتوى األسمنت   
275 kg/rn3 OPC 

 
  N/mm2 قوة الضغط معدل هبوط الشك نسبة الماء الجرعة اإلضافة

 Ltr/100 kg يوم٢٨  ايام٤  يوم١ ميلمتر نهائي مبدئي و األسمنت  
 hrs 00 6 hrs 30 100 5.0 12.5 19.0 5 0.69 - آونترول

٥٧٨آونبالست أر بي   0.45 0.60 7 hrs 45 9 hrs 15 100 5.0 16.5 25.5 
٥٧٨آونبالست أر بي   0.60 0.58 8 hrs 15 11 hrs 15 90 3.5 17.5 26.5   



 
 

  

 

  
 

 اإلشتعال
 

 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٥٧٨آونبالست ار  بي 
 

 التنظيف و التخلص
 

 في الرمل و نقله ٥٧٨ونبالست ار  بي يتوجب سكب الزوائد من آ
.البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الي الحاويات المناسبة
 .و التخلص منها بعد ذلك

 
رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الرجاء الرجوع لبيانات اخري* 
 
 

  
 تقـديرات و عبـــــوات

 
.  متوفر في براميل و عبوات آبيرة٥٧٨آونبالست ار  بي 

تفاصيل احجام . للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة
 .التغليف الخاصة متوفرة عند الطلب

 
 التخزيـن

 
 شهر اذا تم ١٢  لمدة اقصاها٥٧٨يمكن تخزين آونبالست ار  بي 

و في حالة الخروج.  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تخزينه بين 
عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء لشرآة 

 .فوسروك للنصيحة و التعليمات
 

 درجة التجـمـد
 

 . درجات مئوية تحت الصفر٤في حدود 
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 ال يدرج مع المصنفات الخطرة الحالية ٥٧٨ي آونبالست ار  ب
على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو).  ادناه٢ و١الرجوع لمالحظات (

 .أن يّتصل بالجلد والعيون
 

 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا
 

في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء
قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة بالعين 

إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 
 .محاولة التقياء

 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 

 .المنتج
 
 

 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

رآة فوسام المحدودةش   

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف   الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

يز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتم
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.اسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بو  



 

 

١٠٠آونبالست إس دي   

 

 

  
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع الخاصة 
 .الخرسانة السائلة و الصلبة

 
 ة النموذجيةالجرع

 
 لتلبية متطلبات معّينة يجب ١٠٠الجرعة األمثل لكونبالست إس دي 

دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 
هذا يسمح لتحديد جرعة . التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق

و . الخليط المثالية والتصميم و الحصول على تقييم آامل للمزيج
 آيلو ١٠٠ لتر لكل ٠٫٤٠ و ٠٫١٠ح الجرعة الطبيعية بين تتروا

جرام من المواد اإلسمنتية و ذلك يشمل بي إف أي و جي جي بي إف 
 .إس و السيلكا المجهرية

 
 اإلستخـدام و الجرعات األخرى

 
جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه الصفحة قد 

متطلبات مزيج معّينة، تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية 
 .إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالت

 
 الخـواص 

 
 المظهر سائل بني اللون

 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،١٣عادة 
Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 

  جرام   ٣في العادة اقل من 
Na2O 

يتوفر . مساوية لكل لتر من اإلضافة
رة فنية خاصة للمزيد من نش

 المعلومات

 المحتويات القلوية

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 إضافة لتحسين الخرسانة النصف جاّفة 

 
 اإلستخـدمات

 
  لتحسين النوعية وإتساق المنتجات الخرسانية النصف الجاّفة -

.المنتجة بالتبليط الحديث ومكائن آتل البناء  
.وى اإلسمنت  لزيادة قّوة المنتج النهائي بدون زيادة محت-  
.  للحصول على عملية أسرع و أسهل لتشغيل الماآنة-  
 

 المــزايــا
 

  تمكن الحصول على قوة أعلى في األعمار المبكرة و المتأخرة -
.للخرسانة بدون إسمنت إضافي  

.  الحصول على قوة أفضل بإستخدام محتويات إسمنت أقل-  
قل الخسائر   تحّسن تماسك المؤونة الخضراء مما يؤّدي إلى أ-

.المتسبة من  التكسرات  
  يحّسن مزيج رايلوجي اإلنسيابي تحت تأثير اإلهتزاز، لتسهيل -

.عمل الماآنة و تشغيلها لعدد دورات أقل  
  يحّسن إتساق القوالب الصب، و يخّفض نسبة إنحراف المعايير -

.و يعطي سيطرة نسبية أفضل للمنتج  
 

 الـوصف
 

لي من الكلوريد ومعّد خصيصا  خا١٠٠محّسن آونبالست إس دي 
للقيام باألداء األقصى في أجهزة إنتاج البلك و األرصفة الخرسانية 

و مجّهز آمحـــــــلول بني اللون، سريع . الحديثة و منتجات البناء
.الذوبان في الماء  

 
 يفّرق الجزيئات الناعمة في المزيج ١٠٠آونبالست إس دي 

و هذا يحّسن . ئة القوالبوينتج تدفق إنسيابي عند ضغط و تعب
طريقة اإلنتاج و عملية الحشو و الدمج ويخّفض أوقات اإلهتزاز 

و التفريق المحّسن يزيد من إتساق قّوة المنتج . األولية والنهائية
.النهائي و صقل األسطح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

تطبيق اال جميع التجارب تمت حسب المواصفات البريطانية القابلة لل
 .ما حدد غير ذلك

 
 .بكتل البناء" إس دي"لزيادة القّوة وتخفيض  : ١مثال 

 
 ساآن  نوع الماآينة
 طبيعي الرآام
 بخار بضغط منخفض  المعالجة
 N/mm2 7.0 نوع البلوك
 او بي سي مع إستبدال جزئي ل بي اف أي األسمنت
  

 Kg/m3 ايام٧  SD 
 2.0 8.6 2115 آونترول
    آونبالست

١٠٠أس دي   2135 10.8 1.4 

في بلوآات السفلتة" اس دي"لزيادة القوة و تخفيض  : ٣مثال   

 ساآن نوع الماآينة
 طبيعي الرآام

 بيئية عادية  مع العزل لإلحتفاظ الهواء و درجة حرارة  المعالجة
 .بالحرارة

 او بي سي مع إستبدال جزئي ل بي اف أي األسمنت
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 N/mm2 قوة الضغط آثافة الخليط

لزيادة القوة لبلوآات البناء الخفيفة : ٢مثال   
 
 ساآن نوع الماآينة
 تلبد بي اف اي  الرآام
الهواء و درجة حرارة بيئية عادية  مع العزل لإلحتفاظ   المعالجة

 .بالحرارة
 N/mm2 3.5 نوع البلوك
   بي سي مع إستبدال جزئي ل بي اف أياو األسمنت
   
 N/mm2 , أيام٧قوة الضغط   kg/m3  آثافة الخليط
 3.74 2310 آونترول
   آونبالست

١٠٠أس دي   2335 4.9 

 N/mm2 قوة الضغط آثافة الخليط
 kg/m3 7 days                  SD 
 2.3                      51.0 1550 آونترول
   آونبالست

١٠٠أس دي   1590 62.5                       1.4 

  
 تعليمات اإلستعمال

 
 التــوافـق

 
 متوافق مع إضافات فوسروك األخـرى ١٠٠آونبالست إس دي 

آّل اإلضافات يجـــــــب أن . التي تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة
تضاف إلى الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سويـــــــــــة قبل 

ي على أآثــر من الخصائص الناتجة للموؤنة التي تحتو. اإلضافة
إضافة واحدة يجب أن تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه 

.التعليمات  
 

 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ١٠٠آونبالست إس دي 
إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية لتـــــعليمات . بورتلند العادي

 بديلة إستعمال إسمنت خاص والمزيجات التي تحتوي مـــــــــواد
 .لإلسمنت مثل بي إف أي و جي جي بي إف إس و  رماد السيلكا

 
وألفضل النتائج ،  يصنع جاهز لإلستعمال١٠٠آونبالست إس دي 

يجب أن تكون الكمية الصحيحة مقاسة بالمقياس المحدد وبعد ذلك 
يتم رشها اما على رآام حزام الرمل في جهاز التحميل أو إلى نفس 

يادة التفّرق و الفّعالية لـــمزيج الخرسانة يضمن الرش ز. الخالطة
إّتصل بقــــــــسم خدمة فوسروك التقــــنية للنصيحة . النصف جافة

.بخصوص األجهزة المناسبة وإستعمالتها  
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

 ١٠٠جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست إس دي 
مما يجعل الخليط عالي من المحتمل أن تؤّدي إلى فعالية مفرطة، 

هناك أيضا يحتمل أن يكون بعض التأخر عند الشك و . الليونـــــة
.تخفيض في القّوة في العمر المبّكر  

 
 المعــالجة

 
.يجب متابعة معالجة الخرسانة النصف جافة بالطريقة العادية  

 
 

 أمثلة األداء المثالية
 

نة يمكن أن العديد من المتغّيرات في المواد وشروط خلط الخرسا
يجب القيام بعمليات . تؤّثرا على إختيار وإستعمال اإلضافة المحددة

تجريبية مع إستخدام المواد والشروط ذات العالقة لكي يقّررا 
. تصميم المزيج وجرعة المزيج األفضل لتلبية أي متطلبات معّينة

من المهم أن تقيم التجارب المنافع المحتملة لعمل بعض التغيرات 
اصفات إجهزة تصنيع البلوآات ألخذ الفائدة الكاملة من على مو

.التحسينات في إنسياب المزيج و عملية الضغط  
 

نسرد هنا بعض األمثلة لألداء المثالي من دراسات تقييم 
و إّن القيم المقتبسة تمثل النتائج . ١٠٠آونبالست إس دي 

ر و بسبب تغّي. المحصل عليها آإيضاحات لألداء في حاالت مختلفة
المواد المستخدمة في تصنيع الخرسانة، فيجب أن تؤخذ النتائج 

النتائج المتحصل عليها في األمثلة يجب . فقط آمثال لألداء اّلمتوّقع
أن ال تأخذ و تستعمل بالضرورة المباشرة آما هي باألمثلة األخرى 
هنا أو أي نتائج حصلت عليها من مكان آخر لكونبالست إس دي 

.ت أخرى أو أي منتجا١٠٠  
 

 



  

 
 

  

 

  
 

عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّهز المنتج في تغليف 
و في حالة توجب فوسروك فقط للتسليم . األمم المّتحدة المشترط 

فعلى المشتري ، على األرض، لكن المشتري ينوى الشحن في البحر
ب تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المّتحدة عند تقديم طل

و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع على .  الشراء
.المشتري  

 
استعمال مواصفات تغليف األمم المّتحدة قد يؤّثر على سعر بيع 

 .الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوسروك المحلّي . المنتجات
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم ١٢ لمدة اقصاها ١٠٠يمكن تخزين آونبالست إس دي 
و في حالة الخروج .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢خزينه بين ت

عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء لشرآة 
.فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 ال يدرج مع المصنفات الخطرة الحالية ١٠٠آونبالست إس دي 

على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو ). اه ادن٢ و١الرجوع لمالحظات (
 .أن يّتصل بالجلد والعيون

 
 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا

 
في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء

بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 
م إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب إذا ت. الطبيب 

 .محاولة التقياء
 

للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 
.المنتج  

 
 اإلشتعال

 
 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال١٠٠آونبالست إس دي 

 
 التنظيف و التخلص

 
 في الرمل و نقله ١٠٠يتوجب سكب الزوائد من آونبالست إس دي 

.البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الي الحاويات المناسبة
 .و التخلص منها بعد ذلك

 
 رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 

 ١ل  جدو١٩٨٤قانون سي بي ال لعام  : ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢مالحظة 

 

  
لزيادة القوة و تخفيط زمن الدورة مع بلوك السفلتة : ٤مثال   

 
 ساآنة  نوع الماآينة
 طبيعية الرآام

الهواء و درجة حرارة بيئية عادية  مع العزل لإلحتفاظ   معالجة
 .بالحرارة

  او بي سي األسمنت
 

 آثافة الخليط
Kg/m3 

 N/mm2 قوة الضغط

7days  ثواني-رج مسبق  

 4.0 53.5 2325 آونترول
آونبالست أس دي 

١٠٠ 2340 63.5 3.4   
 

للحفاظ على القوة و تخفيض محتويات األسمنت مع  : ٥مثال 
 بلكوات السفلتة

 

 ساآنة  نوع الماآينة
 طبيعية الرآام

ع العزل لإلحتفاظ الهواء و درجة حرارة بيئية عادية  م  معالجة
 بالحرارة

  او بي سي األسمنت
 

 آثافة الخليط
Kg/m3 

 N/mm2 قوة الضغط

7days 
محتوى األسمنت لكل 

 متر مكعب
 425 53.0 2320 آونترول
آونبالست أس دي 

١٠٠ 2335 54.0 385   
 

 التقيـدات
 

 قد يكون فّعال جدا لإلستعمال مع أجهزة ١٠٠آونبالست إس دي 
لوآات التي تعمل بإهتزاز و آثافة عالية جدا أثناء عملية تصنيع الب
و ايضًا إذا آان المخزون اإلحتياطي رطب جدًا فالتحسين . الضغط

في مثل هذه الحاالت . في تأثير الماء قد ينتج صالحية عمل مفرطة
.يجب اإلتصال بقسم خدمات فوسروك التقنية للنصيحة  

 
 تقـديرات و عبـــــوات

 
و .  متوفر في براميل و عبوات آبيرة١٠٠دي آونبالست إس 

تفاصيل احجام . للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة
 .العبوات الخاصة متوفرة عند الطلب

 
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. لإلمتثال إلى التعليمات الحالية  لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتها

ألمم المتحدة للشحن البحري عند شحن يشترط إتباع مواصفات ا
.المنتج عبر طريق البحر  

  
 
 

  

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : آس فا  (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد : مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

١١٠آونبالست إس دي   

 

 

  
 

 الجرعة النموذجية
 

 لتلبية متطلبات معّينة يجب ١١٠الجرعة األمثل لكونبالست إس دي 
دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 

هذا يسمح لتحديد جرعة . التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
و . لحصول على تقييم آامل للمزيجالخليط المثالية والتصميم و ا

 آيلو ١٠٠ لتر لكل ٠٫٥٠ و ٠٫٢٠تترواح الجرعة الطبيعية بين 
جرام من المواد اإلسمنتية و ذلك يشمل بي إف أي و جي جي بي إف 

 .إس و السيلكا المجهرية
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه النشرة  قد 
ستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، ت

 .إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالت
 

 الخـواص 
 

 المظهر سائل بني اللون
 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،١٦عادة 

Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 
  جرام   ٥في العادة اقل من 

Na2O 
يتوفر . مساوية لكل لتر من اإلضافة
نشرة فنية خاصة للمزيد من 

 المعلومات

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 التــوافـق

 
إّتصل بقسم خدمات فوسروك التقنية للنصيحة قبل إستعمال 

و في .  في مزيج يحتوي على إضافة أخرى١١٠آونبالست إس دي 
واحدة مع مزيج الخرسانة النصف العادة يجب فقط إستخدام إضافة 

 .الجافة
 

 مناسب لإلستعمال مع آل أنواع إسمنت ١١٠آونبالست إس دي 
بورتلند العادية والمواد البديلة لإلسمنت مثل بي إف أي، جي جي بي 

 .إف إس ودخان سيليكا
 

 ضخ الجرعات
 

 جاهز لإلستعمال للحصول على ١١٠يتم توفير آونبالست إس دي 
الكمية الصحيحة يجب أن تكون مقاسة بوسائل  ، أفضل النتائج

الموّصى بها وبعد ذلك رّش أّما في آتل او على حزام رمل، إلى جهاز
يضمن الرش تفّرق و فعالية أآثر  في. التحميل أو إلى الخالطة نفسها

إّتصل بقسم خدمات فوسروك التقنية . جافة مزيج الخرسانة النصف
  . وترآيباتهاللنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة

 
 
 
 

  
.موفر إسمنت للخرسانة نصف الجاّفة في صناعة بلوآات البناء  

 
 اإلستخـدمات

 
  لتخفيض تكلفة المواد في المستخدمة في تصنيع الخرسانة -

.النصف الجاّفة بدون اي خسارة في فعالية األداء  
 

 المــزايــا
 

ف   تمكن الحصول على قوة و آثافة اآبر من الخرسانة النص-
.جافة مع إستخدام مواد إسمنتية أقل  

  تمكن الحصول على قوة أعلى في األعمار المبكرة و المتأخرة -
.للخرسانة بدون إسمنت إضافي  

  تحّسن تماسك المؤؤنة الخضراء مما يؤّدي إلى أقل الخسائر -
.المتسبة من  التكسرات  

.  تساعد إضافة الهواء على المقاومة ضد الصقيع-  
اسك الخليط المحّسن بإستعمال تشكيلة واسعة من   يسمح تم-

.الحصمة بطريقة إقتصادية  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 يتوافق مع  متطلبات إختبار إتساق بي ١١٠آونبالست إس دي 
.١ جزء ٥٠٧٥إس   

 
 الـوصف

 
 هو إضافة خالية من الكلوريد معدّة ١١٠أن آونبالست إس دي 

وع آثيرة من األجهزة خصيصا لتوفير التكلفة عند إستخدام أن
و مجّهز . الثابتة و المتنقلة المخصصة لبناء و سفلتة البلوآات

.آمحلول بني اللون، سريع الذوبان في الماء  
 

 يفّرق الجزيئات الصغيرة الحجم في ١١٠آونبالست إس دي 
مما يزيد من فعالية توزيع و ضغط األسمنت ، الخليط الخرساني

نسبة الزيادة في . نت المستخدمللحصول على قوة أآبر من األسم
األداء ممكن أن تسمح بأستخدم مواد إسمنتية أقل من غير أن 

و السيطرة على إضافة الهواء المستعملة . تؤثر على قوة األداء
سوف تعطي منتج و أسطح أفضل و مقاومة أآثر للصقيع و 

.أضرار الجليد  
 

 المساعدة التقنية
 

 إستشارية تقنية للمساعدة يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع الخاصة 
 .للخرسانة السائلة و الصلبة

 
 
 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

ن يبتلع أو أن يّتصل بالجلد  ال يجب أ١١٠آونبالست إس دي 
 .والعيون

 
 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا

 
في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء

بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 
 الطبيب فورًا و ال يجب إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة. الطبيب 

 .محاولة التقياء
 

للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 
 .المنتج

 
 اإلشتعال

 
 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال١١٠آونبالست إس دي 

 
 التنظيف و التخلص

 
 في الرمل و نقله ١١٠يتوجب سكب الزوائد من آونبالست إس دي 

.البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. يات المناسبةالي الحاو
 .و التخلص منها بعد ذلك

 
 رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 

 معلومات إضافية
 

 آسيف آان معروف سابقًا بكونبالست بلو١١٠آونبالست إس دي 

  
 تأثير الجرعات الزائدة

 
 ١١٠جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالســـت إس دي 

من المحتمل أن تــــــؤّدي إلى ليونة مفرطة، مما يجعل الخليط لين 
هناك أيضا يحتمل أن يكون بعض التأخر عند الشك . اآثر مما يجب

.و تخفيض في القّوة في العمر المبّكر  
 

 المعــالجة
 
.جب متابعة معالجة الخرسانة النصف جافة بالطريقة العاديةي  
 

 التقيـدات
 

 قد يكون فّعال جدا لإلستعمال مع أجهزة ١١٠آونبالست إس دي 
تصنيع البلوآات التي تعمل بإهتزاز و آثافة عالية جدا أثناء عملية 

و ايضًا إذا آان مخزون الرآام رطب جدًا فالتحسين في . الضغط
في مثل هذه الحاالت يجب . د ينتج ليونة في الخلطتأثير الماء ق

.اإلتصال بقسم خدمات فوسروك التقنية للنصيحة  
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

و .  متوفر في براميل و عبوات آبيرة١١٠آونبالست إس دي 
تفاصيل احجام . للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة

 .لبالعبوات الخاصة متوفرة عند الط
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا ١٢لمدة اقصاها ١١٠يمكن تخزين آونبالست إس دي 
و في حالة .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تم تخزينه بين 

الخروج عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء 
.لشرآة فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 
 
 

 
  

 

 
الدوليةجميع الحقوق محفوظة لفوسروك    

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 3904 362(03)  :فاآس  : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعل
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.ومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معل  



 

 

٣٣٧آونبالست إس بي  

 

 

  
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع الخاصة 
 .الخرسانة السائلة و الصلبة

 
  النموذجيةالجرعة

 
  لتلبية متطلبات معّينة يجب ٣٣٧الجرعة األمثل لكونبالست إس بي 

دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 
 .التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق

 
فأن مدى الجرعة الطبيعي،  للقّوة العالية و خّفض نسبة ماء خرسانة

 آيلوغرام من المواد ١٠٠ لتر لكّل ٢٫٠٠ إلى ٠٫٥٠هــــــــــــو من 
و يتضمن ذلك بي إف أي، جي جي بي إف إس ومايكرو. اإلسمنـــتية

فأن مدى الجرعة الطبيعي هو، و لصـــالحية عالية للخرسانة. سيليكا
 .آيلوغرام من المواد اإلسمنتية ١٠٠ لتر لكّل ١٫٠٠ إلى ٠٫٥٠من 

 
 اإلستخـدام و الجرعات األخرى

 
رعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه الصفحة قد ج

تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، 
 .إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالت

 
 الخـواص 

 
 المظهر سائل بني اللون

 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،١٩٠عادة 
Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 

 في المئة إضافية ٢في العادة نسبة 
 من مضيف الهواء للجرعة الطبيعية

 إضافة الهواء

  جرام   ٧٢في العادة اقل من 
Na2O 

يتوفر . مساوية لكل لتر من اإلضافة
نشرة فنية خاصة للمزيد من 

 المعلومات

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 تصميم الخليط

 
و حيث أّن المتطلب الرئيسي هو تحسين المتانة، فالعمليات التجريبة 

و أن زيادة . األولية يجب أن تعد بتصاميم المزيج الخرساني الطبيعية
األضافة ستسمح بإزالة الماء من المزيج بينما تبقي صالحية العمـــل 

 بعد العمليات. في المستــــويات المحصل عليها قبل إستعمال اإلضافة
التجريبة األوليـــــــة، و لتحسين األداء فممكن القيام بعض التعديالت 

 .البسيطة لتصميم العام للمزيج
 
 
 
 

  
 إضافة مخفف الماء ذات األداء العالي

 
 اإلستخـدمات

 
  لتخفيض إحتياج الخرسانة للماء بشكل ملحوظ بدون خفض -

ّكرة مما يزيد المتانة في المراحل المب، صالحية عمل الخليط
.والنهائية بدون إسمنت إضافي  

  لتحسين نسبة صالحية عمل الخرسانة بشكل ملحوظ من بدون -
.الحاجة لزيادة الماء  

  مناسب جدا لزيادة صالحية عمل الخرسانة الجاهزة الخلط في -
.درجات الحرارة المرتفعة  

  لتخفيض نفاذية الخرسانة وبذلك يخّفض نسبة إختراق الماء -
. لمتانةويحّسن من ا  

 
 المــزايــا

 
  تستعمل في إنتاج الخرسانة المتدّفقة مما يسهل عملية البناء -

.للوضع و الضغط األسرع و بذلك يمكن خفض تكلفة العمالة  
  خفض نسبة الخسارة في صالحية عمل الخرسانة مقارنة عند -

.إستخدمها مع ملين المؤونة العالي  
 الحاجة لزياد محتويات   تزيد من المتانة بشكل رئيسي بدون-

األسمنت مما يشكل منفعة في عملية البناء بإستخدام الخرسانة 
.الجاهزة  

  خفض نسبة إضافة الماء مع اإلسمنت ينتج خرسانة ذات نفاذية -
.و نسبة تشقق منخفضة  

  المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلستخدام مع الخرسانة -
.المسبقة اإلجهاد و المسلحة  

 
 مطابقة المعايـيـر

 
 ومع ٣ جزء ٥٠٧٥ يمتثل مع بي إس ٣٣٧آونبالست إس بي 
 آنوع أي، و نوع إف ونوع جي، ٤٩٤-أي إس تي إم  سي

.بإعتماد على الجرعة إلمستعملة  
 

 يمتثل بمتطلبات مخطط بايالو البريطانية ٣٣٧آونبالست إس بي 
ل مع ويدرج في دليل المواد آمناسب لإلستعما، لترآيبات الماء

٣٣٧الماء الصالح للشرب تحت اسمه السابق آونبالست إس بي   
 

 الـوصف
 

 مضيف خالي من الكلوريد عالي األداء ٣٣٧آونبالست إس بي 
مستند على المرآبات الكيميائية العضوية المختارة ، لخفض الماء

هو مجّهز آمحلول بني، سريع الذوبان في . والممزوجة خصيصا
.الماء  

 
 يفّرق الجزيئات الصغيرة الحجم في ٣٣٧ آونبالست إس بي
مما يمّكن محتوى ماء الخرسانة إلداء عمليا ، الخليط الخرساني

.يحّسن تفّرق جزيئات اإلسمنت فعالية و آفاءة الترطيب. أآثر  
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 درجة التجـمـد
 

 . درجات مئوية تحت الصفر٣في حدود 
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 ال يدرج مع المصنفات الخطرة الحالية ٣٣٧آونبالست إس بي 
على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو ).  ادناه٢ و١الرجوع لمالحظات (

 .أن يّتصل بالجلد والعيون
 

 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا
 

اإلصابة في حالة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء
بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 

إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 
 .محاولة التقياء

 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 

 .المنتج
 

 اإلشتعال
 

 .ئي وغير قابل لإلشتعال منتج ما٣٣٧آونبالست إس بي 
 

 التنظيف و التخلص
 

 في الرمل و نقله الي ٣٣٧يتوجب سكب الزوائد من إس بي 
و . البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الحاويات المناسبة

 .التخلص منها بعد ذلك
 

رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 
 .ة المحلّية و السلطة التنظيميةتحت توجيه األدار

 
 معلومات إضافية

 
يقوم فوسروك بتصنـيع تشكيلة واسعة مـــن المنتجات صّممت بشكل 

هذا يتضّمن . محّدد للتصليـــــــح وتجديد اإلسمنت المــسلح المتضّرر
أصناف اللياسة المرشوشة و الخرسانة الدقيـــــقة السائلة، و مؤونة 

.كيميائيات ورزمة شاملة مـــن الطالءات الوقائيةاالبوآسي المقاوم لل
هذا يتضّمن. باإلضافة لتوفر تشكيلة واســـــعة من المنتجات المكمـّلة

و مؤونة الحشد ، و مواد، غشأت مانعات التســـــــرب المشتـــــــرآة
 .اإلرساء مواد األرضية الخاصة

 
 
 
 
 
 
 
 

  
لخرسانة بصالحية عمل و بما أّن المتطلب الرئيسي  هو تزويد ا

عالية، فتصميم المزيج المبدئ يجب أن يكون مناسب مع مضّخة 
نصائح و تعلميات إضافية لتصميم  الخرسانة المتدّفقة . الخلط

.متوفرة من فوسروك  
 

 التــوافـق
 

 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى ٣٣٧آونبالست إس بي 
ات يجب أن آّل اإلضاف. التي تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة

تضاف إلى الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل 
الخصائص الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من . اإلضافة

إضافة واحدة يجب أن تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه 
.التعليمات  

 
 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ٣٣٧آونبالست إس بي 
 والمواد البديلة لإلسمنت مثل بي إف أي و جي .بورتلند العادي

.جي بي إف إس والمايكرو سيلكا  
 

 ضخ الجرعات
 

 يجب أن تكون مقاسة ٣٣٧الكمية الصحيحة لكونبالست إس بي 
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى . باإلدوات المحددة

إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
وك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة فوسر

.وترآيباتها  
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

 قد ٣٣٧جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست إس بي 
تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقارنة في النسبة الناتجة عن 

 و و لكن إذا آانت المعالجة صحيحة. إستعمال الجرعة الصحيحة
. فأن متانة الخرسانة لن تتأثر بسبب التأخير و من الممكن ان تزيد

و تأثير الجرعة الزائدة قد تزيد اذا تم إستخدام إسمنت مقاوم 
 .للسولفات او إستخدام مواد بديلة لألسمنت

 
إستخدام جرعة زائدة قد تزيد من إضافة الهواء  و ذلك سوف يؤثر 

ثير تعتمد على تصميم الخلط نسبة ذلك التأ. على متانة الخرسانة
 .المستعمل و نسبة الزيادة في الجرعة

 
 تقـديرات و عبـــــوات

 
و .  متوفر في براميل و عبوات آبيرة٣٣٧آونبالست إس بي 

تفاصيل احجام . للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة
 .العبوات الخاصة متوفرة عند الطلب

 
 التخزيـن

 
 شهـر اذا ١٢  لمدة اقصاها ٣٣٧نبالست إس بي يمكن تخزين آو
و في حالـــــــة .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تم تخزينه بين 

الخروج عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء 
.لشرآة فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 

  

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : تف ها  مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف  ينة المنورةالمد   
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

لنصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل ا
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

. أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب  



 

 

٣٦٠آونبالست إس بي   

 

 

  
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعـدة 
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافــــة، و 
العمليات التجريبية التقيمية و النشرات الفنية الخاصة للخرسانة 

 .السائلة و الصلبة
 

 نموذجيةالجرعة ال
 

  لتلبية متطلبات معّينة يجب ٣٦٠الجرعة األمثل لكونبالست إس بي 
دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 

و هذا يسمح لتحديد الجرعة . التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
اطنق. و تصميم الخلط المثاليين و يزودنا بتقييم آامل لخليط الخرسانة

مستندة على اإلستعمال األساسي للمنتج، و ، البداية لهذة التجارب
 .على إستعمال جرعة ضمن المجاميع المثالية الطبيعية

 
فأن مدى الجرعة الطبيعي،  للقّوة العالية و خّفض نسبة ماء خرسانة

 آيلوغرام من المــــواد ١٠٠ لتر لكّل ١٫٧٥ إلى ٠٫٧٥هو مــــــــن 
ـــضمن ذلك بي إف أي، جي جي بي إف إس ومايكروو يت. اإلسمنتية
فأن مدى الجرعة الطبيعي هو، و لصالحيـــة عالية للخرسانة. سيليكا

 .آيلوغرام من المواد اإلسمنتية ١٠٠ لتر لكّل ١٫٠٠ إلى ٠٫٥٠من 
 

حيــــــــــــث تتطلب الحاجة توفر عوامل أداء متنوعة مثل الزيادة في
 ماء منخفض و في تلك الحالة يمكنك إتباعصالحية العمل مع محتوى

و في الخالئط التي تحتوى. المدى الكامــــــل للجرعات المعطاه أعاله
و نموذجيُا قد. على مايكرو سيلكا فالجــــرعة الطبيعية قد تكون أعلى

 آيلوغرام من المزاد ١٠٠أآــــــــــــــثـــر لكل   لتر او٢تكون بحدود 
 إعتماد أعلى عــــلى درجة الحرارة، و ايضُا للتغّلبو ذلك، اإلسمنتية

 .على طلب الماء المتزايد مثل هذا الخليط
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه الصفحة قد 
تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، 

 .ات العمالء للنصيحة في هذه الحاالتإّتصل بقسم فوسروك لخدم
 

 الخـواص 
 

 المظهر سائل بني اللون
 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،١٩٠عادة 

Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 
 في الئة ٢في الطبيعي إضافة أقل من 

من إضافة الهواء و ذلك في الجرعة 
 العادية

 المحتويات القلوية

 
 

 
 
 
 

  
فف الماء ذات األداء العاليإضافة مخ  

 
 اإلستخـدمات

 
  لتخفيض إحتياج الخرسانة للماء بشكل ملحوظ بدون خفض -

مما يزيد المتانة في المراحل المبّكرة ، صالحية عمل الخليط
.والنهائية بدون إسمنت إضافي  

  لتحسين نسبة صالحية عمل الخرسانة بشكل ملحوظ من بدون -
.الحاجة لزيادة الماء  

ناسب جدا لزيادة صالحية عمل الخرسانة الجاهزة الخلط في   م-
و للسيطرة على صالحية العمل للخالئط . درجات الحرارة المرتفعة
.المتضمنة للمايكرو سيلكا  

 
 المــزايــا

 
  تستعمل في إنتاج الخرسانة المتدّفقة مما يسهل عملية البناء -

.عمالةللوضع و الضغط األسرع و بذلك يمكن خفض تكلفة ال  
  تزيد من المتانة بشكل رئيسي بدون الحاجة لزياد محتويات -

األسمنت مما يشكل منفعة في عملية البناء بإستخدام الخرسانة 
.الجاهزة  

  خفض نسبة إضافة الماء مع اإلسمنت ينتج خرسانة ذات نفاذية -
.و نسبة تشقق منخفضة  

خرى   مناسب لإلستعمال في مجموعات مع إضافات فوسروك األ-
.للحصول على سيطرة تامة على مستوى المتانة و الفعالية  

  المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلستخدام مع الخرسانة -
.المسبقة اإلجهاد و المسلحة  

 
 مطابقة المعايـيـر

 
 ومع ٣ جزء ٥٠٧٥ يمتثل مع بي إس ٣٦٠آونبالست إس بي 
ارة اإلختبار بإعتماد على درجة حر. ٤٩٤أي إس تي إم  سي 

والجرعة المستعملة، يجب التقيد و اإللتزام بـ أي إس تي إم 
.آنوع، دي، إف أو سي  

 
 الـوصف

 
 ملدن عالي خالي من الكلوريد و مستند ٣٦٠آونبالست إس بي 

. على المرآبات الكيميائية العضوية المختارة والممزوجة خصيصا
.هو مجّهز آمحلول بني، سريع الذوبان في الماء  

 
 يفّرق الجزيئات الصغيرة الحجم مــــــــن ٣٦٠ونبالست إس بي آ

مما يمّكن محتوى ماء الخرسانة ، اإلسمنت في الخليط الخرساني
يحّسن تفّرق جزيئات اإلسمنت فعالية و آفــاءة . إلداء عمليا أآثر

و من الممكن إآتساب تأخير او إعاقة في زمن الشك من . الترطيب
د يكون مفيد في خفض نسبة الخسارة في و ذلك ق، ساعة لساعتين
.مستوى الفعالية  

 
 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

 قد ٣٦٠جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست إس بي 
تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقارنة في النسبة الناتجة عن 

ذا التأثير يحصل مع و في العادة فأن ه. إستعمال الجرعة الصحيحة
. معظم إضافات تخفيف الماء مع بعض المتغيرات في نسبة التأخير

و ذلك يعتمد ، اخرى بجانب اإلضافة المستخدمة التأخر متأّثر بعوامل
و يقترح القيام بعمليات تجريبية للخليط. على تفاصيل و عوامل الخلط

 آافية و و بشرط توفر معالجة. لتقييم نسبة التأثر لكل خلطة خاصة
بشكل مستمر فأن القّوة النهائية للخرسانة سوف لن تضعف بعامل 

و أن تأثير الجرعة الزائدة . بالتأخير المتزايد و المتوقع حدوثه
ستكون أآبر اذا تم إستعمال أسمنت مقاوم للكبريتات او تم إستخدام 

 . مواد بديلة لإلسمنت
 

و ذلك سوف يؤثر إستخدام جرعة زائدة قد تزيد من إضافة الهواء  
نسبة ذلك التأثير تعتمد على تصميم الخلط . على متانة الخرسانة

 .المستعمل و نسبة الزيادة في الجرعة
 

وفي . و الجرعة الزائدة ستزيد من تأثير التلدين آثيرا على اإلضافة
العادة يتم عجن الخرسانة إلستهداف درجة معينة من صالحية العمل،

و في النهاية فذلك . ن نسبة تخفيض الماءوزيادة التلدين سيزيد م
سوف يعطي الخرسانة قوة عالية و بالتالي سوف يؤثر على تأثير 

و إذا لم يكن هناك إي زيادة في تخفيض الماء . إضافة الهواء بالكامل
و لكن آان هناك زيادة في صالحية العمل للخرسانة فمن الممكن 

ة عمل الخرسانة سوف و زيادة فعالي. حدوث تشققات و تفكك للخليط
مما سوف يؤخر تصلب الخرسانة و األنتهاء ، تمدد صالحية العمل

 .من العمل في الزمن المحدد نوعًا ما
 

 المعــالجة
 

و آما هو الحال مع آّل الخرسانة الهيكلية، فممارسة معالجة جيدة 
يجب أن تكون مستمرة بشكل دائم، خصوصا في الحاالت حدوث 

 و يقترح رش بعض الماء او إستعمال أقمشة .إستعمال جرعة زائدة
 .او خيش مبلل او إستعمل رذاذ آونكيور لتطبيق عملية المعالجة

 
 
 
 
 
 

  
 تعليمات اإلستعمال

 
 تصميم الخليط

 
و حيث أّن المتطلب الرئيسي هو تحسين المتانة، فالعمليات 

. التجريبة األولية يجب أن تعد بتصاميم المزيج الخرساني الطبيعية
أن زيادة األضافة ستسمح بإزالة الماء من المزيج بينما تبقي و 

.صالحية العمل في المستويات المحصل عليها قبل إستعمال اإلضافة
بعد العمليات التجريبة األولية، و لتحسين األداء فممكن القيام بعض

 .التعديالت البسيطة للتصميم العام للمزيج
 

د الخرسانة بصالحية عمل و بما أّن المتطلب الرئيسي  هو تزوي
عالية، فتصميم المزيج المبدئ يجب أن يكون مناسب مع مضّخة 

نصائح و تعلميات إضافية لتصميم  الخرسانة المتدّفقة . الخلط
.متوفرة من فوسروك  

 
و في الخرسانة المتدّفقة المصّممة بشكل صحيح، التفّرق المحّسن 

 خلط الماء لجزيئات اإلسمنت واإلستعمال األآثر آفاءة من
إضافة الهواء المتحصل عليها مع . سيحّسنان تماسك المزيج

 سيساعد أيضا على تقليل اإلستنزاف و ٣٦٠آونبالست إس بي 
و بعد العمليات التجريبية األولية، فمن الممكن القيام . التشقق

ببعض التعديالت البسيطة لتصميم المزيج مما قد تحسن من 
.األداء  

 
 التــوافـق

 
 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى ٣٦٠ست إس بي آونبال

آّل اإلضافات يجب أن . التي تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة
تضاف إلى الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل 

الخصائص الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من . اإلضافة
عليه إضافة واحدة يجب أن تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي 
التعليمات في هذة النشرة  لضمان عدم حدوث أي تأخير غير 

.مرغوب به  
 

 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ٣٦٠آونبالست إس بي 
والمواد البديلة لإلسمنت مثل بي إف أي و جي . بورتلند العادي

.جي بي إف إس والمايكرو سيلكا  
 

 ضخ الجرعات
 

 يجب أن تكون مقاسة ٣٦٠الكمية الصحيحة لكونبالست إس بي 
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى . باإلدوات المحددة

إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة 

.وترآيباتها  
 
 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 
 

ة في تصنيع الخرسانة، فيجب أن و بسبب تغّير المواد المستخدم
النتائج المتحصل عليها في . تؤخذ النتائج فقط آمثال لألداء اّلمتوّقع

األمثلة يجب أن ال تأخذ و تستعمل بالضرورة المباشرة آما هي 
باألمثلة األخرى هنا أو أي نتائج حصلت عليها من مكان آخر 

 .  أو أي منتجات أخرى٣٦٠لكونبالست إس بي 
 

جارب تمت حسب المواصفات البريطانية القابلة للتطبيق اال جميع الت
 .ما حدد غير ذلك

 

  
 أمثلة األداء المثالية

 
العديد من المتغّيرات في المواد وشروط خلط الخرسانة يمكن أن 

يجب القيام بعمليات . تؤّثرا على إختيار وإستعمال اإلضافة المحددة
لعالقة لكي يقّررا تجريبية مع إستخدام المواد والشروط ذات ا

 .تصميم المزيج وجرعة المزيج األفضل لتلبية أي متطلبات معّينة
 

نسرد هنا بعض األمثلة لألداء المثالي من دراسات تقييم 
و إّن القيم المقتبسة تمثل النتائج . ٣٦٠آونبالست إس بي 

.المحصل عليها آإيضاحات لألداء في حاالت مختلفة  
  

 

  آيلو جرام لكل متر مكعب٣٨٠محتوى األسمنت ، لية لخفض نسبة الماء و زيادة المتانة تجربة معم : ١مثال  
   
Slump N/mm2 محتوى الهواء نسبة جرعة خليط قوة الضغط     
ماء/ أسمنت   آيلو١٠٠/ لتر    % mm يوم٢٨  أيام٧  يوم١  
 31.5 26.0 10.0 125 0.5 0.64 - آونترول

٣٦٠آونبالست إس بي   1.00 0.52 0.8 130 18.0 35.0 42.5 
٣٦٠آونبالست إس بي   1.50 0.46 0.7 130 20.5 41.5 50.0  

 
  آيلو جرام لكل متر مكعب٣٨٠محتوى األسمنت ، ، تجربة معملية إلختبار السيطرة على صالحية العمل  : ٢مثال 

 
N/mm2 محتوى الهواء Mm,      slump نسبة جرعة خليط قوة الضغط     
ماء/ أسمنت   آيلو١٠٠/ لتر     يوم٢٨  أيام٧ day 1 %  دقيقة٦٠ بداية 
 34.5 28.0 14.0 0.9 25 50 0.55 - آونترول

٣٦٠آونبالست إس بي   0.50 0.55 120 55 0.9 13.0 29.5 34.5 
٣٦٠آونبالست إس بي   1.00 0.55 190 105 0.5 13.5 30.5 35.5   

 
  ميلمتر١٢٠ في المئة مايكرو سيلكا في معامل هبوط ١٠ت مختلفة مع تجربة معملية بإستخدام جرعا : ٣مثال 

 
N/mm2 محتوى الهواء نسبة OPC/microsilica جرعة خليط    قوة الضغط 
متر مكعب/ آيلو جرام   آيلو١٠٠/ لتر   ماء/ أسمنت     يوم٢٨  أيام٧  يوم١ % 

٣٦٠آونبالست إس بي   1.50 359/36 0.53 1.1 14.5 35.5 52.0 
٣٦٠آونبالست إس بي   2.00 359/36 0.48 0.9 17.0 42.5 58.5 
٣٦٠آونبالست إس بي   2.50 359/36 0.44 1.0 18.5 48.5 63.5 

          



 
 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 أن يبتلع أو أن يّتصل بالجلد ٣٦٠ال يجب لكونبالست إس بي 
 .العيونو
 

 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا
 

في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء
بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 

إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 
 .ة التقياءمحاول

 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 

 .المنتج
 

 اإلشتعال
 

 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٣٦٠آونبالست إس بي 
 

 التنظيف و التخلص
 

 في الرمل و نقله ٣٦٠يتوجب سكب الزوائد من آونبالست إس بي 
. ترش بكميات آبيرة من الماءالبقايا يجب أن. الي الحاويات المناسبة
 .و التخلص منها بعد ذلك

 
رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 
 

 تقـديرات و عبـــــوات 
 

.  متوفر في براميل و عبوات آبيرة٣٦٠آونبالست إس بي 
تفاصيل لحجوم. ُيمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصةللمستعملين األآبر، 

 .التغليف الخاصة متوفرة عند الطلب
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم ١٢ لمدة اقصاها ٣٦٠يمكن تخزين آونبالست إس بي 
و في حالة الخروج.  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تخزينه بين 

عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء لشرآة 
 .فوسروك للنصيحة و التعليمات

 
 درجة التجـمـد

 
 . درجات مئوية تحت الصفر٣في حدود 

 
 

 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. لمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط وا: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤول

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٤٢٠آونبالست إس بي   

 

 

  
 

 الجرعة النموذجية
 

  لتلبية متطلبات معّينة يجب ٤٢٠الجرعة األمثل لكونبالست إس بي 
دائما أن تكون محّددة بطـــرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 

و هذا يسمح لتحديد الجرعة . التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
نقاط. يين و يزودنا بتقييم آامل لخليط الخرسانةو تصميم الخلط المثال

مستندة على اإلستعمال األساسي للمنتج، و ، البداية لهـــــذة التجارب
و الجرعة. على إستعمال جرعــــــة ضمن المجاميع المثالية الطبيعية

 لتر إلى ٠٫٣٥األولية المستخدمة في عمليات التجارب هي في حدود 
و يتضمـــن ذلك بي. ـرام من المواد اإلسمنتية آيلوغ١٠٠ لتر لكّل ١

 .إف أي، جي جي بي إف إس ومايكرو سيليكا
 

 اإلستخـدام و الجرعات األخرى
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه النشرة  قد 
 تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، 

ملية الخلط مع إتباع القييم و و يقترح األشراف الكامل على ع
إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في. المعايير المحددة
 .هذه الحاالت

 
 الخـواص 

 
 المظهر سائل بني اللون

 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،١٨عادة 
Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 
 جرام ٠٫٧٢في الطبيعي أقل من 

Na2O 
.كل لتر من اإلضافةمساوية ل  

نشرة للخواص والمعايير متوفر من 
.فوسروك  

 المحتويات القلوية

 
 

 
 
 
 

  
إضافة حافظة لصالحية العمل للمزيج الخرساني المحتوي على 

.المايكرو سيليكا  
 

 اإلستخـدمات
 

  يزيد من الحفاظ على صالحية العمل في اإلجواء العالية الحرارة -
خاصة . تأخير في التسليم و النقلو الخسارة المكتسبة من ال

.مناسب للخليط الخرساني المحتوي على المايكرو سيلكا  
 

 المــزايــا
 

.  يزيد من فترة صالحية عمل الخرسانة الجديدة-  
  يزيد من صالحية عمل الخرسانة بدون ماء إضافي، و يخفض -

.من تكلفة و زمن الشك  
.سطح أفضل  يحّسن التماسك، و يقّلل التشقق و يعطي أ-  
  يساعد في عملية الضخ بتحسين التماسك و الخسارة في -

.صالحية العمل  
  يسمح بتخفيض في آميات الماء و األسمنت، و يحّسن المتانة -

. بإنتاج خرسانة منخفضة النفاذية مميزة بقلة انكماشها و تكسرها
و هذة الميزة مرغوب بها خصوصا عند اإلستعمال مع خليط 

.ايكرو سيليكايحتوي على الم  
  المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلستخدام مع الخرسانة -

.المسبقة اإلجهاد و المسلحة  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 آنوع ٤٩٤ يمتثل مع أي إس تي إم  سي ٤٢٠آونبالست إس بي 
.جي  

 
 الـوصف

 
 هو إضافة خالية من الكلوريد حافظ ٤٢٠آونبالست إس بي 
.  مستند على مرآبات آيميائية عضوية مختارةلصالحية العمل و

.هو مجّهز آمحلول بني، سريع الذوبان في الماء  
 

 يفّرق الجزيئات الصغيرة الحجم في ٤٢٠آونبالست إس بي 
مما يمّكن محتوى ماء الخرسانة إلداء عمليا ، الخليط الخرساني

و . يحّسن تفّرق جزيئات اإلسمنت فعالية و آفاءة الترطيب. أآثر
 الممكن إآتساب تأخير او إعاقة في زمن الشك من ساعة من

و ذلك قد يكون مفيد في خفض نسبة الخسارة في ، لساعتين
.مستوى الفعالية  

 
 المساعدة التقنية

 
يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

ت التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع الخاصة العمليا
 .الخرسانة السائلة و الصلبة

 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

 قد ٤٢٠جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست إس بي 
تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقارنة في النسبة الناتجة عن 

و في العادة فأن هذا التأثير يحصل مع . ة الصحيحةإستعمال الجرع
. معظم إضافات تخفيف الماء مع بعض المتغيرات في نسبة التأخير

و ذلك يعتمد ، اخرى بجانب اإلضافة المستخدمة التأخر متأّثر بعوامل
و يقترح القيام بعمليات تجريبية للخليط. على تفاصيل و عوامل الخلط
و بشرط توفر معالجة آافية و . لطة خاصةلتقييم نسبة التأثر لكل خ

بشكل مستمر فأن القّوة النهائية للخرسانة سوف لن تضعف بعامل 
و أن تأثير الجرعة الزائدة . بالتأخير المتزايد و المتوقع حدوثه

ستكون أآبر اذا تم إستعمال أسمنت مقاوم للكبريتات او تم إستخدام 
 . مواد بديلة لإلسمنت

 
دة قد تزيد من إضافة الهواء  و ذلك سوف يؤثر إستخدام جرعة زائ
نسبة ذلك التأثير تعتمد على تصميم الخلط . على متانة الخرسانة

 .المستعمل و نسبة الزيادة في الجرعة
 

وفي . و الجرعة الزائدة ستزيد من تأثير التلدين آثيرا على اإلضافة
لعمل،العادة يتم عجن الخرسانة إلستهداف درجة معينة من صالحية ا

و في النهاية فذلك . وزيادة التلدين سيزيد من نسبة تخفيض الماء
سوف يعطي الخرسانة قوة عالية و بالتالي سوف يؤثر على تأثير 

و إذا لم يكن هناك إي زيادة في تخفيض الماء . إضافة الهواء بالكامل
و لكن آان هناك زيادة في صالحية العمل للخرسانة فمن الممكن 

و زيادة فعالية عمل الخرسانة سوف . و تفكك للخليطحدوث تشققات 
مما سوف يؤخر تصلب الخرسانة و األنتهاء ، تمدد صالحية العمل

 .من العمل في الزمن المحدد نوعًا ما
 

 المعــالجة
 

و آما هو الحال مع آّل الخرسانة الهيكلية، فممارسة معالجة جيدة 
ت إستعمال يجب أن تكون مستمرة بشكل دائم، خصوصا في حاال

و يقترح رش بعض الماء او إستعمال أقمشة او خيش . جرعة زائدة
 .مبلل او إستعمل رذاذ آونكيور لتطبيق عملية المعالجة

 
 تقـيـيم األداء

 
العديد من المتغّيرات في المواد و الشروط المستعملة في إنتاج 

يجب . الخرسانة يمكن أن تؤّثر على إختيار وإستعمال اإلضافة
ل المواد و الشروط ذات العالقة في العمليات التجريبية األوليةإستعما

لتحديد الطريقة األفضل لتجهيز الخليط و تحديد جرعة اإلضافة لتلبية 
 .المتطلبات المعّينة

 
 

  
 تعليمات اإلستعمال

 
 تصميم المزيج لإلحتفاظ بصالحية العمل

 
زيج تصميم المزيج المبدئ يجب أن يكون مناسب لإلستعمال مع م

للحصول على أفضل النتائج لإلحتفاظ بصالحية العمل . قابل للضخ
 مليمتر من ٢٠٠فيجب البدء بخلط فعال و يجب أن يكون فوق 

التأخير والتماسك المحّسن المزّودا من قبل آونبالست إس . الرآود
.  سيقومان بتحسين خصائص اإلحتفاظ بدرجة الصالحية٤٢٠بي 

للخرسانة المتدّفقة متوفر من قسم نشرة النصائح لتصميم المزيج 
 .خدمات فوسروك التقنية

 
و في الخرسانة المتدّفقة المصّممة بشكل صحيح، التفّرق المحّسن 

لجزيئات اإلسمنت واإلستعمال األآثر آفاءة من خلط الماء 
إضافة الهواء المتحصل عليها مع . سيحّسنان تماسك المزيج

تقليل اإلستنزاف و  سيساعد أيضا على ٤٢٠آونبالست إس بي 
و بعد العمليات التجريبية األولية، فمن الممكن القيام . التشقق

ببعض التعديالت البسيطة لتصميم المزيج مما قد تحسن من 
.األداء  

 
 التــوافـق

 
 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى ٤٢٠آونبالست إس بي 

آّل اإلضافات يجب أن . التي تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة
اف إلى الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل تض

الخصائص الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من . اإلضافة
إضافة واحدة يجب أن تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه 

التعليمات في هذة النشرة  لضمان عدم حدوث أي تأخير غير 
.مرغوب به  

 
عمال  مع آّل أنواع إسمنت  مناسب لإلست٤٢٠آونبالست إس بي 
والمواد البديلة لإلسمنت مثل بي إف أي و جي . بورتلند العادي

المزيد من التعليمات الخاصة . جي بي إف إس  و بخار السيلكا
.باإلستعمال متوفرة في النشرة الفنية للمنتج  

 
 ضخ الجرعات

 
 يجب أن تكون مقاسة ٤٢٠الكمية الصحيحة لكونبالست إس بي 

ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى .  المحددةباإلدوات
إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج

فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة 
.وترآيباتها  

 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 درجة التجـمـد
 

 . درجات مئوية تحت الصفر٣في حدود 
 

 ءات الوقائيةاإلجرا
 

 الصحة والسالمة
 

 ال يدرج مع المصنفات الخطرة الحالية ٤٢٠آونبالست إس بي 
على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو ).  ادناه٢ و١الرجوع لمالحظات (

 .أن يّتصل بالجلد والعيون
 

 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا
 

في حالة اإلصابة . يجب أن تزال بالماءإنسكاب المنتج على الجلد 
بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 

إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 
 .محاولة التقياء

 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 

.المنتج  
 

 اإلشتعال
 

 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٤٢٠آونبالست إس بي 
 

 التنظيف و التخلص
 

 في الرمل و نقله ٤٢٠يتوجب سكب الزوائد من آونبالست إس بي 
.البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الي الحاويات المناسبة
 .و التخلص منها بعد ذلك

 
 ب التشريعات المحليّة رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموج

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 

 ١ جدول ١٩٨٤قانون سي بي ال لعام  : ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢مالحظة 

 .الرجاء النظر لنشرة فنية أخرى* 
 
 

 التـقـيـدات 
 

التأخير ، والتلدين، و ٤٢٠آّل سمات أداء الكونبالست إس بي 
والتماسك المحّسن، يساهمون في اإلحتفاظ بصالحية العمل 

في الحاالت حيث أّن إحدى هذه الخصائص أّثرت  بشكل . المنتجة
ملحوظ على مواد الخرسانة المتوفرة، مثل تأثير الرمال المحلّية 
الوصول على أفضل درجة  على تماسك المزيج، و بذلك لن يتم

جب اإلتصال بمكتب أو ممثل فوسروك و في هذه الحاالت ي. لألداء
.المحلّي للنصيحة و التعليمات و على بدائل منتجات من فوسروك  

 
 تقـديرات و عبـــــوات

 
.  متوفر في براميل و عبوات آبيرة٤٢٠آونبالست إس بي 

تفاصيل احجام . للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة
 .بالتغليف الخاصة متوفرة عند الطل

 
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. لإلمتثال إلى التعليمات الحالية  لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتها
يشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 

.المنتج عبر طريق البحر  
 

عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّهز المنتج في تغليف 
و في حالة توجب فوسروك فقط للتسليم . شترط األمم المّتحدة الم

فعلى ، على األرض، لكن المشتري ينوى الشحن في البحر
المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المّتحدة عند تقديم 

و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع .  طلب الشراء
.على المشتري  

 
حدة قد يؤّثر على سعر بيع استعمال مواصفات تغليف األمم المّت

.الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوسروك المحلّي. المنتجات  
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم ١٢ لمدة اقصاها ٤٢٠يمكن تخزين آونبالست إس بي 
و في حالة الخروج.  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تخزينه بين 

ء لشرآة عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمال
 .فوسروك للنصيحة و التعليمات

 
 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. لطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند ا: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
مال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستع

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٤٢٣آونبالست إس بي   

 

 

  
 

و يتضمن ذلك بي إف أي، جي جي . آيلوغرام من المواد اإلسمنتية
 .بي إف إس ومايكرو سيليكا

 
 اإلستخـدام و الجرعات األخرى

 
جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحــــــــــة في هذه النشرة  قد 

ـلبات مزيج معّينة، تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطـــــ
و يقترح األشراف الكامل على عملية الخلط مع إتبـــــــــــاع القييم و 

إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في. المعايير المحددة
 .هذه الحاالت

 
 الخـواص 

 
 المظهر سائل بني اللون

 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١،١٧عادة 
Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 
 جرام ٠٫٧٢في الطبيعي أقل من 

Na2O 
.مساوية لكل لتر من اإلضافة  

نشرة للخواص والمعايير متوفر من 
.فوسروك  

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 تصميم المزيج لإلحتفاظ بصالحية العمل

 
تصميم المزيج المبدئ يجب أن يكون مناسب لإلستعمال مع مزيج 

للحصول على أفضل النتائج لإلحتفاظ بصالحية العمل . ضخقابل لل
 مليمتر من ١٥٠فيجب البدء بخلط فعال و يجب أن يكون فوق 

التأخير والتماسك المحّسن المزّودا من قبل آونبالست إس . الرآود
.   سيقومان بتحسين خصائص اإلحتفاظ بدرجة الصالحية٤٢٣بي 

لمتدّفقة متوفر من قسم نشرة النصائح لتصميم المزيج للخرسانة ا
 .خدمات فوسروك التقنية

 
و في الخرسانة المتدّفقة المصّممة بشكل صحيح، التفّرق المحّسن 

لجزيئات اإلسمنت واإلستعمال األآثر آفاءة من خلط الماء 
إضافة الهواء المتحصل عليها مع . سيحّسنان تماسك المزيج

ستنزاف و   ستساعد أيضا على تقليل اإل٤٢٣آونبالست إس بي 
و بعد العمليات التجريبية األولية، فمن الممكن القيام . التشقق

.ببعض التعديالت البسيطة لتصميم المزيج مما قد تحسن من األداء  
 

 التــوافـق
 

  متوافق مع إضافات فوسروك األخرى التي ٤٢٣آونبالست إس بي 
آّل اإلضافات يجب أن تضاف إلى . تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة

الخصائص . لخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل اإلضافةا
الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من إضافة واحدة يجب أن 
 .تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه التعليمات في النشرة 

 
 
 

  
  ملـدن فائق حافـظ لصالحية العمل

 
 اإلستخـدمات

 
.خرسانة الجديدة  يزيد من فترة صالحية عمل ال-  
  يزيد من صالحية عمل الخرسانة بدون ماء إضافي، و يخفض -

.من تكلفة و زمن الشك  
.  يحّسن التماسك، و يقّلل التشقق و يعطي أسطح أفضل-  
  يساعد في عملية الضخ بتحسين التماسك و الخسارة في -

.صالحية العمل  
المتانة   يسمح بتخفيض في آميات الماء و األسمنت، و يحّسن -

. بإنتاج خرسانة منخفضة النفاذية مميزة بقلة انكماشها و تكسرها
و هذة الميزة مرغوب بها خصوصا عند اإلستعمال مع خليط 

.يحتوي على المايكرو سيليكا  
  المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلستخدام مع الخرسانة -

.المسبقة اإلجهاد و المسلحة  
 الخرسانة التي تحتوي على مايكروسيليكا   يمكن أن يستعمل مع-

. وبدائل إسمنت آخرى  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 آنوع ٤٩٤ يمتثل مع أي إس تي إم  سي ٤٢٠آونبالست إس بي 
.جي  

 
 الـوصف

 
 هو إضافة خالية من الكلوريد حافظ ٤٢٣آونبالست إس بي 

. لصالحية العمل و مستند على مرآبات آيميائية عضوية مختارة
.ّهز آمحلول بني، سريع الذوبان في الماءهو مج  

 
 يفّرق الجزيئات الصغيرة الحجم في ٤٢٣آونبالست إس بي 
مما يمّكن محتوى ماء الخرسانة إلداء عمليا ، الخليط الخرساني

و . يحّسن تفّرق جزيئات اإلسمنت فعالية و آفاءة الترطيب. أآثر
اعة من الممكن إآتساب تأخير او إعاقة في زمن الشك من س

و ذلك قد يكون مفيد في خفض نسبة الخسارة في ، لساعتين
.مستوى الفعالية  

 
 المساعدة التقنية

 
يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

 الخاصة العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع
 .الخرسانة السائلة و الصلبة

 
 الجرعة النموذجية

 
 لتلبية متطلبات معّينة يجب٤٢٣الجرعة األمثل لكونبالست إس بي 

دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 
و هذا يسمح لتحديـــد . التـــــــي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق

 تصميم الخلط المثاليين و يزودنا بتقييم آامل لخليط الجرعــــــــة و
  ١٠٠  لتر لكّل ١٫٥ إلى ٠٫٦و الجـــرعة الطبيعية من . الخرسانة

 



 
 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

  ال يدرج مع المصنفات الخطرة الحالية ٤٢٣آونبالست إس بي 
ة حال، ال يجب أن يبتلع أو على أي).  ادناه٢ و١الرجوع لمالحظات (

 .أن يّتصل بالجلد والعيون
 

 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا
 

في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء
بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 

منتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب إذا تم إبتالع ال. الطبيب 
 .محاولة التقياء

 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 

.المنتج  
 

 اإلشتعال
 

 .  منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٤٢٣آونبالست إس بي 
 

 التنظيف و التخلص
 

 و نقله   في الرمل٤٢٣يتوجب سكب الزوائد من آونبالست إس بي 
.البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الي الحاويات المناسبة
 .و التخلص منها بعد ذلك

 
 رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 

 ١ جدول ١٩٨٤قانون سي بي ال لعام  : ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢ة مالحظ

 .الرجاء النظر لنشرة فنية أخرى* 
 

  
 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ٤٢٣آونبالست إس بي 
والمواد البديلة لإلسمنت مثل بي إف أي و جي . بورتلند العادي

. جي بي إف إس  و المايكرو سيلكا  
 

 ضخ الجرعات
 

  يجب أن تكون مقاسة ٤٢٣ست إس بي الكمية الصحيحة لكونبال
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى . باإلدوات المحددة

إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة 

.وترآيباتها  
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

  قد٤٢٣ية المقصودة لكونبالست إس بي جرعة زائدة آضعف الكم
تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقارنة في النسبة الناتجة عن 

و في العادة فأن هذا التأثير يحصل مع . إستعمال الجرعة الصحيحة
. معظم إضافات تخفيف الماء مع بعض المتغيرات في نسبة التأخير

و ذلك ،  المستخدمةاخرى بجانب اإلضافة التأخر متأّثر بعوامل
و يقترح القيام بعمليات . يعتمد على تفاصيل و عوامل الخلط

و بشرط توفر . تجريبية للخليط لتقييم نسبة التأثر لكل خلطة خاصة
معالجة آافية و بشكل مستمر فأن القّوة النهائية للخرسانة سوف 

و أن تأثير . لن تضعف بعامل بالتأخير المتزايد و المتوقع حدوثه
رعة الزائدة ستكون أآبر اذا تم إستعمال أسمنت مقاوم للكبريتاتالج

 . او تم إستخدام مواد بديلة لإلسمنت
 

إستخدام جرعة زائدة قد تزيد من إضافة الهواء  و ذلك سوف يؤثر 
نسبة ذلك التأثير تعتمد على تصميم الخلط . على متانة الخرسانة

 .المستعمل و نسبة الزيادة في الجرعة
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

.   متوفر في براميل و عبوات آبيرة٤٢٣آونبالست إس بي 
تفاصيل احجام . للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة

 .التغليف الخاصة متوفرة عند الطلب
 

 درجة التجـمـد
 

   درجات مئوية تحت الصفر٤في حدود 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : اتف ه   المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

 تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.ا بواسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطي  



 

 

٤٣٠آونبالست إس بي   

 

 

  
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

 .العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع
 

 الجرعة النموذجية
 

 لتلبية متطلبات معّينة يجب ٤٣٠ست إس بي الجرعة األمثل لكونبال
دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 

 .التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
 

و لتحصيل قوة أآبر للخرسانة القليلة الماء فأن الجرعة المقترحة 
  لتر لكل مئة آيلو جرام  من مواد٢٫٠٠ الى ٠٫٧٠هي  في حدود 

األسمنت و ذلك يشمل بي إف أي، جي جي بي إف إس ومايكرو 
و لزيادة صالحية العمل للخرسانة فأن الجرعة المقترحة . سيليكا

 لتر لكل مئة آيلو جرام  من مواد ١٫٣٠ الى ٠٫٧٠تكون في حدود 
 .األسمنت

  
 اإلستخـدام و الجرعات األخرى 
 

النشرة  قد جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه 
 تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة، 

و يقترح األشراف الكامل على عملية الخلط مع إتباع القييم و 
إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في. المعايير المحددة
 .هذه الحاالت

 
 الخـواص 

 
 المظهر سائل بني اللون

 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠  في درجة١٫١٨٥عادة 
Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 

 في ٢في الطبيعي يضاف أقل من 
المئة من إضافة الهواء للجرعة 

 الطبيعية

 إضافة الهواء 

 جرام ٠٫٧٢في الطبيعي أقل من 
Na2O 

.مساوية لكل لتر من اإلضافة  
نشرة للخواص والمعايير متوفر من 

.فوسروك  

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 تصميم المزيج 

 
و حيث أّن المتطلب الرئيسي هو تحسين القوة، فيجب القيام 
بالعمليات التجريبية األولية بإستعمال تصاميم العادية لخلط 

و إضافة اإلضافة ستساعد على إزالة الماء من المزيج  . الخرسانة
عمليات التجريبية يمكن بعد القيام بال. مع اإلبقاء على صالحية العمل

األولية باقيام ببعض التعديالت البسيطة لتصميم المزيج لتحسين 
 .األداء

 
 

  
 إضافة ملدنة عـالية األداء

 
 اإلستخـدمات

 
  يعجل إآتساب الخرسانة القوة و المتانة في األعمار المبّكرة -

والزيادات الرئيسية في القّوة في آل األعمار بخفض نسبة الماء 
.ية في الخليط الخرسانيبدرجة عال  

  مناسب جدًا للخرسانة الجاهزة و لمتطلبات أآتساب القوة -
.المبكرة  

  لتحسين صالحية العمل بشكل ملحوظ في موقع الخلط و في -
.الخرسانة الجاهزة بدون الحاجة لزيادة الماء  

  لتزويد المتانة المحّسنة بزيادة القوة النهائية و خفض نفاذية -
.الخرسانة  

 
 المــزايــا

 
  زيادة رئيسية في القّوة  في األعمار المبّكرة بدون زيادة -

محتويات اإلسمنت و ذلك يفيد الخرسانة الجاهزة و يسمح بالقيام 
.بعملية الفك او الخلع في وقت مبكر  

مما ،   يعطي إمكانية تخفيض نسبة إستعمال الماء مع الخرسانة-
ة إلستخدام محتويات تسمح بإنتاج خرسانة قوية بدون الحاج

.إسمنت مفرطة  
  يستعمل في إنتاج الخرسانة المتدّفقة مما يسهل عملية البناء -

و ذلك سيخفض تكلفة العمالة . األسهل بالوضع و الضغط األسرع
.بدون الزيادة في محتوى ماء  

  يحافظ على الزيادة في مستوى صالحية العمل لفتر ة أطول -
.المالمينمقارنة مع إضافات آبريتات    

  يحسن التماسك مع المحافظة على التدفق و الضخ و يقلل من -
.ترسب الرآام و اإلستنزاف  

  المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلستخدام مع الخرسانة -
.المسبقة اإلجهاد و المسلحة  

 
 مطابقة المعايـيـر

 
 ومع ٣ جزء ٥٠٧٥ يمتثل مع بي إس ٤٣٠آونبالست إس بي 

 آنوع أي ونوع إف، إعتماد على ٤٩٤تي إم  سي أي إس 
.الجرعة المستعملة  

 
 يمتثل بمتطلبات ترآيبات الماء بيالوز ٤٣٠آونبالست إس بي 

 في دليل ٢١البريطانية ويدرج بإسمه القديم آونبالست أي إي 
.المواد آمناسب لإلستعمال مع  الماء الصالح للشرب  

 
 الـوصف

 
 فائقة التلدين خالية من  هو إضافة٤٣٠آونبالست إس بي 

هو . الكلوريد و مستندة على مرآبات نفثالين الكبريتية المحددة
.مجّهز آمحلول بني، سريع الذوبان في الماء  

 
 يفّرق الجزيئات الصغيرة الحجــــــــم في ٤٣٠آونبالست إس بي 
مما يعطي محتوى ماء الخرسانة ميزة أفضل ، الخليط الخرساني

توي خفض الماء بدرجة عالية تسمح بإآتساب و مس. إلداء عملها
.درجة عالية من القوة و المتانة   

 



 
 

  

 

  
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم ١٢  لمدة اقصاها ٤٣٠يمكن تخزين آونبالست إس بي 
و في حالة الخروج .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تخزينه بين 

عمالء لشرآة عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات ال
.فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 درجة التجـمـد

 
  درجة مئوية تحت الصفر٢في حدود 

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
  ال يدرج مع المصنفات الخطرة الحالية ٤٣٠آونبالست إس بي 

على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو ).  ادناه٢ و١الرجوع لمالحظات (
 . والعيونأن يّتصل بالجلد

 
 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا

 
في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء

بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 
إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 
 .ولة التقياءمحا

 
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 

.المنتج  
 

 اإلشتعال
 

 .  منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٤٣٠آونبالست إس بي 
 

 التنظيف و التخلص
 

  في الرمل و نقله ٤٣٠يتوجب سكب الزوائد من آونبالست إس بي 
.ب أن ترش بكميات آبيرة من الماءالبقايا يج. الي الحاويات المناسبة
 .و التخلص منها بعد ذلك

 
 رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 

 ١ جدول ١٩٨٤قانون سي بي ال لعام  : ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢مالحظة 

 .الرجاء النظر لنشرة فنية أخرى* 
 

  
و في حالة أن الغرض الرئيسي هو تزويد الخرسانة بصالحية 

فتصميم الخليط يجب يكون مناسب لإلستعمال آخليط ، عمل عالية
و لمزيد من التعليمات حول تصنيع الخرسانة المتدفقة . قابل للضخ

.الرجاء اإلتصال بقسم خدمات العمالء بفوسروك  
 

 فـقالتــوا
 

  متوافق مع إضافات فوسروك األخرى ٤٣٠آونبالست إس بي 
آّل اإلضافات يجب أن تضاف. التي تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة

. إلى الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل اإلضافة
الخصائص الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من إضافة واحدة

 .بي آما توصي عليه التعليماتيجب أن تقّيم بإجراء مزيج تجري
 

 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ٤٣٠آونبالست إس بي 
والمواد البديلة لإلسمنت مثل بي إف أي و جي . بورتلند العادي

. جي بي إف إس  و المايكرو سيلكا  
 

 ضخ الجرعات
 

  يجب أن تكون مقاسة ٤٣٠الكمية الصحيحة لكونبالست إس بي 
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى . ةباإلدوات المحدد

و في حالة . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
طلب صالحية عالية بدل من الصالحية الطبيعية للخرسانة في 

 مباشرة ٤٣٠موقع العمل فمن الممكن إضافة آونبالست إس بي 
ة و يجب خلط و مزج الخرسان. في شاحنة الخرسانة الجاهزة

.بسرعة عالية لفترة دقيقتين على األقل  
 

إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة 
.المناسبة وترآيباتها  

 
 تأثير الجرعات الزائدة

 
 قد ٤٣٠جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست إس بي 

ن تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقارنة في النسبة الناتجة ع
و لكن إذا آانت المعالجة صحيحة و . إستعمال الجرعة الصحيحة

. فأن متانة الخرسانة لن تتأثر بسبب التأخير و من الممكن ان تزيد
و تأثير الجرعة الزائدة قد تزيد اذا تم إستخدام إسمنت مقاوم 

 .للسولفات او إستخدام مواد بديلة لألسمنت
 

لهواء  و ذلك سوف إستخدام جرعة زائدة قد تزيد من إضافة ا
نسبة ذلك التأثير تعتمد على تصميم . يؤثر على متانة الخرسانة

 الخلط المستعمل و نسبة الزيادة في الجرعة
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

.   متوفر في براميل و عبوات آبيرة٤٣٠آونبالست إس بي 
تفاصيل احجام . للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة

 .ليف الخاصة متوفرة عند الطلبالتغ
 
  

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303  الرياض  :هاتف 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف  مامالد   
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع : مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أ

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

  ار٤٣٠آونبالست إس بي 

 

 

  
 

 الجرعة النموذجية
 

 ار لتلبية متطلبات معّينة ٤٣٠الجرعة األمثل لكونبالست إس بي 
يجب دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد 

 .والشروط التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
 

أن الجرعة المقترحة و لتحصيل قوة أآبر للخرسانة القليلة الماء ف
  لتر لكل مئة آيلو جرام  من مواد ٢٫٠٠ الى ١٫٠٠هي  في حدود 

األسمنت و ذلك يشمل بي إف أي، جي جي بي إف إس ومايكرو 
و لزيادة صالحية العمل للخرسانة فأن الجرعة المقترحة . سيليكا

 لتر لكل مئة آيلو جرام  من مواد ٢٫٠٠ الى ٠٫٧٠تكون في حدود 
 .األسمنت

  
 اإلستخـدام و الجرعات األخرى 
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه النشرة  قد 
تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة،  
 .إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالت

 
 الخـواص 

 
 المظهر سائل بني اللون

 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ة  في درج١٫١٨٠عادة 
Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 

 إضافة الهواء   في المئة ٢أقل من 
 جرام ٠٫٧٢في الطبيعي أقل من 

Na2O 
.مساوية لكل لتر من اإلضافة  

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 تصميم المزيج 

 
لقيام و حيث أّن المتطلب الرئيسي هو تحسين القوة، فيجب ا

بالعمليات التجريبية األولية بإستعمال تصاميم العادية لخلط 
و إضافة اإلضافة ستساعد على إزالة الماء من المزيج  . الخرسانة

يمكن بعد القيام بالعمليات التجريبية . مع اإلبقاء على صالحية العمل
األولية باقيام ببعض التعديالت البسيطة لتصميم المزيج لتحسين 

 .األداء
 

و في حالة أن الغرض الرئيسي هو تزويد الخرسانة بصالحية عمل 
فتصميم الخليط يجب يكون مناسب لإلستعمال آخليط قابل ، عالية
و لمزيد من التعليمات حول تصنيع الخرسانة المتدفقة الرجاء . للضخ

 .اإلتصال بقسم خدمات العمالء بفوسروك
 

 التــوافـق
 

 إضافات فوسروك األخرى  ار متوافق مع٤٣٠آونبالست إس بي 
آّل اإلضافات يجب أن تضاف . التي تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة

. إلى الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل اإلضافة
الخصائص الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من إضافة واحدة 

 .يجب أن تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه التعليمات

  
ة ملدنة عـالية األداءإضاف  

 
 اإلستخـدمات

 
  يعجل إآتساب الخرسانة القوة و المتانة في األعمار المبّكرة -

والزيادات الرئيسية في القّوة في آل األعمار بخفض نسبة الماء 
.بدرجة عالية في الخليط الخرساني  

  مناسب جدا للخرسانة التي تحتوي على منتجات بديلة لإلسمنت -
.ي، جي جي بي إف إس و المايكروسيلكامثل بي إف أ  

  لتحسين صالحية العمل بشكل ملحوظ في موقع الخلط و في -
.الخرسانة الجاهزة بدون الحاجة لزيادة الماء  

  لتزويد المتانة المحّسنة بزيادة القوة النهائية و خفض نفاذية -
.الخرسانة  

 
 المــزايــا

 
لمبّكرة بدون زيادة   زيادة رئيسية في القّوة  في األعمار ا-

.محتويات اإلسمنت و ذلك يفيد الخرسانة الجاهزة   
مما ،   يعطي إمكانية تخفيض نسبة إستعمال الماء مع الخرسانة-

تسمح بإنتاج خرسانة قوية بدون الحاجة إلستخدام محتويات 
.إسمنت مفرطة  

  يستعمل في إنتاج الخرسانة المتدّفقة مما يسهل عملية البناء -
و ذلك سيخفض تكلفة العمالة . بالوضع و الضغط األسرعاألسهل 

.بدون الزيادة في محتوى ماء  
.  يحافظ على الزيادة في مستوى صالحية العمل لفتر ة أطول-  
  يحسن التماسك مع المحافظة على التدفق و الضخ و يقلل من -

.ترسب الرآام و اإلستنزاف  
ستخدام مع الخرسانة   المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإل-

.المسبقة اإلجهاد و المسلحة  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 ومع ٣ جزء ٥٠٧٥ ار يمتثل مع بي إس ٤٣٠آونبالست إس بي 
 آنوع أي ونوع إف، إعتماد على ٤٩٤أي إس تي إم  سي 
.الجرعة المستعملة  

 
 الـوصف

 
 ار هو إضافة فائقة التلدين خالية من ٤٣٠آونبالست إس بي 

هو .  و مستندة على مرآبات نفثالين الكبريتية المحددةالكلوريد
.مجّهز آمحلول بني، سريع الذوبان في الماء  

 
 ار يفّرق الجزيئات الصغيرة الحجم في ٤٣٠آونبالست إس بي 
مما يعطي محتوى ماء الخرسانة ميزة أفضل ، الخليط الخرساني

.إلداء عملها  

 

 



 
 

  

 

  
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا ١٢ ار لمدة اقصاها ٤٣٠نبالست إس بي يمكن تخزين آو
و في حالة .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تم تخزينه بين 

الخروج عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء 
.لشرآة فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 درجة التجـمـد

 
  درجة مئوية تحت الصفر٢في حدود 

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 لصحة والسالمةا

 
 ار ال يدرج مع المصنفات الخطرة الحالية ٤٣٠آونبالست إس بي 

على أية حال، ال يجب أن يبتلع أو ).  ادناه٢ و١الرجوع لمالحظات (
 .أن يّتصل بالجلد والعيون

 
 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا

 
في حالة اإلصابة . بالماءإنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال 

بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 
إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 

 .محاولة التقياء
 

للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 
.المنتج  

 
 اإلشتعال

 
 . ار منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٤٣٠س بي آونبالست إ

 
 التنظيف و التخلص

 
 ار في الرمل و ٤٣٠يتوجب سكب الزوائد من آونبالست إس بي 

البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من . نقله الي الحاويات المناسبة
 .و التخلص منها بعد ذلك. الماء

 
 ريعات المحليّة رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التش
 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية

 
 ١ جدول ١٩٨٤قانون سي بي ال لعام  : ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢مالحظة 

 .الرجاء النظر لنشرة فنية أخرى* 
 

  
 ار مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع ٤٣٠آونبالست إس بي 
والمواد البديلة لإلسمنت مثل بي إف أي و . لعاديإسمنت بورتلند ا

. جي جي بي إف إس  و المايكرو سيلكا  
 

 ضخ الجرعات
 

 ار يجب أن تكون ٤٣٠الكمية الصحيحة لكونبالست إس بي 
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة . مقاسة باإلدوات المحددة

ي و ف. إلى الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
حالة طلب صالحية عالية بدل من الصالحية الطبيعية للخرسانة 

 ار ٤٣٠في موقع العمل فمن الممكن إضافة آونبالست إس بي 
و يجب خلط و مزج . مباشرة في شاحنة الخرسانة الجاهزة

.الخرسانة بسرعة عالية لفترة دقيقتين على األقل  
 

ألجهزة إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص ا
.المناسبة وترآيباتها  

 
 تأثير الجرعات الزائدة

 
 ار ٤٣٠جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست إس بي 

قد تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقارنة في النسبة الناتجة 
و لكن إذا آانت المعالجة صحيحة . عن إستعمال الجرعة الصحيحة
 بسبب التأخير و من الممكن ان و فأن متانة الخرسانة لن تتأثر

و تأثير الجرعة الزائدة قد تزيد اذا تم إستخدام إسمنت مقاوم . تزيد
 .للسولفات او إستخدام مواد بديلة لألسمنت

 
إستخدام جرعة زائدة قد تزيد من إضافة الهواء  و ذلك سوف 

نسبة ذلك التأثير تعتمد على تصميم . يؤثر على متانة الخرسانة
تعمل و نسبة الزيادة في الجرعةالخلط المس  

 
 المساعدة التقنية

 
يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

 .العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيع
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

.  ار متوفر في براميل و عبوات آبيرة٤٣٠آونبالست إس بي 
 .للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة

 
 

 

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: ةمالحظات هام

 أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

  ام إس٤٣٢آونبالست إس بي 
 

 

  
 

 الخـواص 
 

 المظهر سائل بني اللون
 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١٫٢١٠عادة 

Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 
 في ٢في الطبيعي يضاف أقل من 

المئة من إضافة الهواء للجرعة 
 الطبيعية

 إضافة الهواء 

  جرام٠٫٧٢في الطبيعي أقل من 
Na2O 

.مساوية لكل لتر من اإلضافة  
نشرة للخواص والمعايير متوفر من 

.فوسروك  

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 تصميم المزيج 

 
و حيث أّن المتطلب الرئيسي هو تحسين القوة، فيجب القيام 
بالعمليات التجريبية األولية بإستعمال تصاميم العادية لخلط 

إلضافة ستساعد على إزالة الماء من المزيج  و إضافة ا. الخرسانة
يمكن بعد القيام بالعمليات التجريبية . مع اإلبقاء على صالحية العمل

األولية باقيام ببعض التعديالت البسيطة لتصميم المزيج لتحسين 
 .األداء

 
و في حالة أن الغرض الرئيسي هو تزويد الخرسانة بصالحية عمل 

يكون مناسب لإلستعمال آخليط قابل فتصميم الخليط يجب ، عالية
و لمزيد من التعليمات حول تصنيع الخرسانة المتدفقة الرجاء . للضخ

 .اإلتصال بقسم خدمات العمالء بفوسروك
 

 التــوافـق
 

 إم اس  متوافق مع إضافات فوسروك ٤٣٢آونبالست إس بي 
آّل اإلضافات يجب أن . األخرى التي تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة

. ف إلى الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل اإلضافةتضا
الخصائص الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من إضافة واحدة 

 .يجب أن تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه التعليمات
 

 ضخ الجرعات
 

 إم اس  يجب أن تكـــون ٤٣٢الكمية الصحيحة لكونبالست إس بي 
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى .  المحددةمقاسة باإلدوات

و في حالـــــة . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
طلب صالحية عالية بدل من الصالحية الطبيعية للخرسانة في موقع 

 إم اس  مباشرة ٤٣٢العمل فمن الممكن إضافة آونبالست إس بي 
ب خلط و مــــــــــزج الخرسانة و يج. في شاحنة الخرسانة الجاهزة

.بسرعة عالية لفترة دقيقتين على األقل  
 

إّتصل بقسم فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة 
 .المناسبة وترآيباتها

  
إضافة ملدنة عـالية األداء للخرسانة المحتوية على المايكرو 

 سيلكا
 

 اإلستخـدمات
 

.نة المايكروسيلكا  مصمم خصيصًا لإلستعمال مع خرسا-  
  يزود الخرسانة بالقوة و المتانة بخفض نسبة الماء في الخليط -

.الخرساني  
  لتحسين صالحية العمل بشكل ملحوظ في موقع الخلط و في -

.الخرسانة الجاهزة بدون الحاجة لزيادة الماء  
  لتزويد المتانة المحّسنة بزيادة القوة النهائية و خفض نفاذية -

.الخرسانة  
 

 المــزايــا
 

مما ،   يخفض بدرجة عالية  نسبة إستعمال الماء مع الخرسانة-
تسمح بإنتاج خرسانة قوية بدون الحاجة إلستخدام محتويات 

.إسمنت مفرطة  
  يحافظ على الزيادة في مستوى صالحية العمل لفتر ة أطول من -

.إضافات الكبريتات و المالمين  
ام واإلستنزاف يحسن عملية   يحسن التماسك و يقلل ترسب الرآ-

.الضخ  
  المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلستخدام مع الخرسانة -

.المسبقة اإلجهاد و المسلحة  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 ٣ جزء ٥٠٧٥ إم اس  يمتثل مع بي إس ٤٣٢آونبالست إس بي 
 نوع جي ، إعتماد على الجرعة ٤٩٤ومع أي إس تي إم  سي 

.المستعملة  
 

 الـوصف
 

 إم اس  هو إضافة فائقة التلدين خالية ٤٣٢آونبالست إس بي 
. من الكلوريد و مستندة على مرآبات نفثالين الكبريتية المحددة

.هو مجّهز آمحلول بني، سريع الذوبان في الماء  
 

 إم اس  يفّرق الجزيئات الصغيرة الحجم ٤٣٢آونبالست إس بي 
 ماء الخرسانة ميزة مما يعطي محتوى، في الخليط الخرساني
و المستويات العالية جدا من تخفيض الماء . أفضل إلداء عملها

.المحتملة تسمح  بزيادة رئيسية في درجة القّوة المتحصل عليها  
 

 المساعدة التقنية
 

يقدم فوسروك منتجات شاملة عالية األداء و الجودة من مواد 
الدعم التقنية و باإلضافة فوسروك يقدم خدمات . البناء و الصيانة

و ايضًا تقديم خدمات الدعم في موقع . للمستخدمون و المقاولون
.العمل في أي مكان حول العالم  

 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 التخزيـن
 

 ١٢ إم اس  لمدة اقصاها ٤٣٢يمكن تخزين آونبالست إس بي 
و في .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢شهر اذا تم تخزينه بين 

 الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات حالة الخروج عن
.العمالء لشرآة فوسروك للنصيحة و التعليمات  

 
 درجة التجـمـد

 
  درجة مئوية تحت الصفر٢في حدود 

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 إم اس  ال يدرج مع المصنفات الخطرة ٤٣٢آونبالست إس بي 

على أية حال، ال يجب أن ).  ادناه٢ و١الرجوع لمالحظات (الحالية 
 .يبتلع أو أن يّتصل بالجلد والعيون

 
 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا

 
في حالة اإلصابة . إنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماء

بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إستشارة 
بتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب إذا تم إ. الطبيب 

 .محاولة التقياء
 

للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 
.المنتج  

 
 اإلشتعال

 
 . إم اس  منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٤٣٢آونبالست إس بي 

 
 معلومات إضافية

 
٤٣٠رة للمنتج آونبالست إس بي  ام إس هي إضافة مؤخ٤٣٢آونبالست إس بي 

 )الرجاء النظر لنشرة فنية أخرى(
 ١ جدول ١٩٨٤قانون سي بي ال لعام  : ١مالحظة 
 ٤٠نشرة و دليل اتش اس اي رقم اي اتش  : ٢مالحظة 

  
 الجرعة النموذجية

 
 إم اس  لتلبية متطلبات ٤٣٢الجرعة األمثل لكونبالست إس بي 
ة بطرق تجريبية مع إستعمال معّينة يجب دائما أن تكون محّدد

 .المواد والشروط التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
 

و لتحصيل قوة أآبر للخرسانة القليلة الماء فأن الجرعة المقترحة 
  لتر لكل مئة آيلو جرام  من مواد ٢٫٥٠ الى ١٫٠٠هي  في حدود 

األسمنت و ذلك يشمل بي إف أي، جي جي بي إف إس ومايكرو 
 .اسيليك

 
 تأثير الجرعات الزائدة

 
 إم ٤٣٢جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست إس بي 

اس  قد تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقارنة في النسبة 
و لكن إذا آانت المعالجة . الناتجة عن إستعمال الجرعة الصحيحة

صحيحة و فأن متانة الخرسانة لن تتأثر بسبب التأخير و من 
و تأثير الجرعة الزائدة قد تزيد اذا تم إستخدام . ممكن ان تزيدال

 .إسمنت مقاوم للسولفات او إستخدام مواد بديلة لألسمنت
 

إستخدام جرعة زائدة قد تزيد من إضافة الهواء  و ذلك سوف 
نسبة ذلك التأثير تعتمد على تصميم . يؤثر على متانة الخرسانة

.ي الجرعةالخلط المستعمل و نسبة الزيادة ف  
 

 التنظيف و التخلص
 

 إم اس  في الرمل٤٣٢يتوجب سكب الزوائد من آونبالست إس بي 
البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة . و نقله الي الحاويات المناسبة

 .و التخلص منها بعد ذلك. من الماء
 

رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة 
 .دارة المحلّية و السلطة التنظيميةتحت توجيه األ

 
 تقـديرات و عبـــــوات

 
.  إم اس  متوفر في براميل و عبوات آبيرة٤٣٢آونبالست إس بي 

 .للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة
 

  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: ظات هامةمالح

 مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 آونبالست سبري سيت
 

 

  
 

 الـوصف
 

آونبالست سبري سيت مسحوق أبيض ناعم خالي من الكلوريد 
يساعد على التجفف عند إضافتة لخلطة اإلسمنت و يعجل عملية 

 .الشك للخرسانة المرشوشة عند إضافة الماء
 

 المعايير والمواصفات
 

 .يمتثل لمواصفات لهيئة الخرسانة المرشوشة
 
 

  
من المسحوق للشك السريعإشافة   

 
 اإلستخـدمات

 
آونبالست سبري سيت يستعمل إلآستاب الشك السريع للخرسانة 

مما ، هذا يحّسن عملية الرش في الطبقات العليا. المرشوشة
يسمح بشك طبقة اسمك في رشة واحدة و يتميز بالمتانة المبكرة 

. المدعمة  
 

 المــزايــا
 

ي يسمح بعملية الرش لطبقة سميكة ف
 الطبقات العليا

:الشك السريع   

ً:إقتصاديا  يقلل من خسائر اإلرتداد  
يمكن أن يسمح للرش على السطوح 

.الخاضعة لتداخل الماء  
:التفـاوت   

  

 

  خصــائص
.وقت الشك ونسبة إآتساب القّوة المبّكرة   

 Dose of C S% Wt/Wt on إسمنت
Cement دئي أي إس تي إم بي إس الشك المب بي إس الشك المبدئي

 أي إس تي إم الشك النهائي الشك النهائي

  ثواني  دقائق  ثواني دقائق  ثواني دقائق . .
 نوع أي
  او بي سي

2 
5  

1 45 
0 30  

6 00 
4 00  

 +90min  
16  30  

 إس أر بي سي
2 
5  

1 00 
0 30  

10 00 
1 00  

 +90min  
16  00  

 جفاء اإلسمنت
2 
5  

1 30 
0 30  

17 30 
1 00  

 +90min  
65  00  

٠٫٤٥ نسبة وزن الرمل إلى اإلسمنت             نسبة الماء إلى اإلسمنت ٣: ١خليط   
٤٥٥١مطور إلستعمال مقاومة اإلختراق بطريقة بي إس   

 
 تعليمات اإلستعمال

 مـعـدل اإلضافة

سحوق الكونبالست  آيلوغرام من م٢النسبة المثالية لإلضافة هي 
النسبة القصوي يجب .  آيلوغرام من اإلسمنت١٠٠سبري سيت لكل 

.أن تعد بعمليات تجريبية في موقع العمل  

 الـتـطبـيـق

مسحوق الكونبالست سبري سيت يضاف مباشرة إلى الخالط المحتوي 
.على اإلسمنت و الرآام  

.يبدأ المعّجل العمل فقط عند إضافة الماء في الخرطوم  

 تـحـذيـر

فكونبالست سبري سيت يجب ،  %٣إذا آان محتوى رطوبة الكتل فوق 
.أن يضاف ويمزج فورا قبل الرش  

 

 

 

 في المعلومات في هذا الرسم البياني يجب أن تؤخذ سوية مع البيانات
. الجدولين أعاله  

األداء الفعلي و الخصائص المطلوبة ستقررا مستوى جرعة الكونبالست 
يجب إستخدام الجرعات المنخفضة في حين الحاجة لمنتج . سبري سيت

و إستخدام الجرعات األقل عند الحاجة لمنتج يتميز . قوى لمدة اطول
.بتصلب في فترة زمنية أقل  

 

  N/mm2 0.5 شك مبدئي بي إس
 N/mm2 3.5 شك نهائي 
 N/mm2 3.5 شك مبدئي أي إس تي إم
 N/mm2 27.6 شك نهائي 

    

 



 
 

  

 

  
  

سمنتإ   يوم٢٨  أيام٧  أيام٣  ساعة٢٤  ساعات٨ % جرعة 

- Wt/Wt N/mm2  N/mm2  N/mm2  N/mm2  N/mm2  
 

 صفات اإلسمنت

C3S % C3S % Fineness 
m2/kg   

 45 32 21 11 1 0 نوع أي
 36 33 24 14 1 2 او بي سي

- 5 2 13 24 33 35 
 40 31 21 6 - 0 نوع بي
 34 25 18 8 1 2 او بي سي

- 5 1 10 20 24 30 
 60 45 36 23 4 0 نوع سي
 41 34 29 29 8 2 او بي سي

- 5 8 32 27 31 38 
 0 - 3 9 13 24 

 23 16 12 7 1 2 جفاء اإلسمنت
 5 2 5 8 13 17  

58 8 350 
.-- .- -- 
.- -. - 
56 8 330 
. . . 
. . . 

63 11 315 
. . . 
. . . 

53 4 . 
L 
 . . 

. . .   
إسمنت:  رمل ١:٣خليط   

٠٫٥نسبة الماء و اإلسمنت   
٤٥٥١إمتثال مع بي إس ،  ملمتر مكعب ٧٠٫٧القوة المكتسبة ممكن أن تقاسي في    

 

 
 العبـــــوات

 
 . آيلو جرام١٥آونبالست سبري سيت مجهز في أآياس عبوة 

 
 تـغـطيـة

 
 و من اإلسمنت٣ الى ١لوزن اإلسمنت، و نسبة  % ٢جرعة بنسبة 
 آيلو غرام من المسحوق لكل ١٠٠و يحتاج الى ، الرمل  لإلسمنت

 .   ميلمتر١٠٠ متر مربع بسماآة ١٠٠
 

 التـجـهيـز
 

 .الرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي لمزيد من المعلومات
 

 الدعم الفني
 

تزّود الشرآة الخدمة اإلستشارية التقنية مدعومة من قبل فنيون 
 .متخصصون

 
 فيةمعلومات إضا

 
توفر الشرآة نشرات ، في ما يخص المواد الخرسانية المرشوشة

 .فنية لكل من اللوآريت و الكونبالست إتش بي
 

و بإمكان فوسروك توفير منتجات ذات العالقة إلعمال التعدين و 
 .التفاصيل متوفرة عند الطلب. البناء و حفر األنفاق

  
 الجرعات الزائدة

 
 ٦ن أن يستعمل بسنبة مسحوق آونبالست سبري سيت يمك

الجرعة الزائدة قد تؤّدي إلى ،  آيلو غرام إسمنت١٠٠/آيلوغرام 
القّوة على المدى . الشك المبكر قبل أن تصل الخرسانة الى السطح

البعيد لمزيج معّجل قد ال يمكن السيطرة عليه عند إستعمال جرعة 
 . عالية

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
ي سيت يعتبر مسحوق قلوي محلول مشبع  بي إتشآونبالست سبر

و يجب تفادي، يجــــــــــــب لبس القفازات و النظارات الوقاية، ١٣
و في حالة حدث . اإلتصال مع الجلــــــــــد لفترة و يجب غسله فورًا

تعرض لتلوث العين بالمادة فيجب غسل العين بماء آافي و مراجعة 
 .الطبيب فورُا

 
اإلبتالع يجب شرب الكثير من الماء و يتبعه شرب الخل و في حالة 

و يتبعه بعد ذلك شرب الحليب او زيت . المخفف او عصير الليمون
 .و يتوجب مراجعة الطبيب للتأآد من السالمة. الزيتون

 
 .يجب غسله بالكثير من الماء : السكب

 
 اإلشتعال

 
 .مسحوق الكونبالست سبري سيت غير قابل لإلشتعال

 
 يـنالتخز

 
 أشهر في العبوات ٨يمكن تخزين الكونبالست سبري سيت لمدة 

 .الغير المفتوحة
 
  

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف  ت جدةمبيعا   
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف   الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. مونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مض: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

١٠آونبالست دبليو بي   
 

 

  
 

 خصــائـص
 

:محتويات الكلوريد  ال يوجد  
  

:آثافة الكتلة   آيلو غرام لكل لتر٠٫٨في حدود   
  

:صالحية التخزين  صالحية غير محدود في العبوات المقفلة  
  

، يمكن أن يستعمل مع آل أنوع إسمنت بورتلند
ت و و ذلك يشمل اإلسمنت المقاوم للكبريتا

و ايضًا متوافق مع المواد . اإلسمنت األبيض
.البديلة لإلسمنت  

:توافق مت اإلسمنت   

  
 ال يجب يخلط مسبقًا مع ١٠آونبالست دبليو بي 

و حين . إضافات أخرى قبل إضافته للخليط
إضافته منفصال إلى نفس الخليط آإضافة أخرى 

يجب . فقد يكون هناك بعض التأثير على األداء
قسم الخدمات الفنية في فوسروك قبل إستشارة 

.القيام بالعمليات التجريبية  
 

التوافق مع اإلضافات 
:األخرى   

 
 تـعلـيمـات اإلسـتعمـال

 
 آيلوغرام ٥٠ آيلوغرام لكّل ١٫٠في الطبيعي 

يجب ). للوزن % ٢: . وبمعنى آخر(إسمنت 
القيام بعمليات تجريبية لتقرير المتطلبات المعّينة 

.معّينلإلستعمال ال  

:الجـرعة   

  
 يجب أن يضاف ١٠آونبالست دبليو بي 

مباشرة إلى الخالطة في نفس الوقت آاإلسمنت، 
ال يجب إذابته في الماء . الرمل و الكتل األخرى

.مسبقًا  

:الضــخ   

  
يجب إستعمال طرق المعالجة الطبيعية مثل رذاذ 

الماء، الخيش المبلل أو غشاء معالجة إذا تم 
.وع آونكيورإستعمال ن  

:المعــالجة   

  
و في .  يجب آنس الزوائد المسكوبة حيث أمكن

حين إستعمال الماء للتنظيف يجب التأآد من 
.عدم ترك أسطح زلقة  

:التنـظـيف   

  
الجرعة المفرطة قد تؤّدي إلى تخفيض في القّوة 

.الخرسانية بسبب تزايد إضافة الهواء  
:الجرعة الزائد   

 
 
 
 

  
 اإلستخـدمات

 
 إضافة مسحوقة لعزل الماء و مخصصة ١٠آونبالست  دبليو بي 

لإلستعمال مع آل إنواع المؤونة اإلسمنتية و مؤونة لياسة 
.  اإلرضيات و الخرسانة  

 
 المــزايــا

 
يقّلل إختراق الرطوبة والماء المحتوي على مواد 

آيمياوية عدوانية إلى الموؤنة و مؤونة اللياسة و 
.الخرسانة  

اذية النف
 المخفضة

  
يمكن أن تستعمل مع اإلسمنت المسلح المسبق 

.اإلجهاد او مع اإلسمنت المقاوم للكبريتات  
خالي من 
 الكلوريد

  
.ال حاجة لألغشية أو عوازل ماء لإلسطح  عمل متكامل 

  
سوف لن يضيف ماء إضافي إلى الخليط الجاف أو 

.نصف الجاف  
 مادة مسحوقة

  
تعمال في إجواء الشرق األوسطمجهز خصيصًا لإلس  منتج محلي 

 
 يحّسن المتانة

 
.يخّفض التكون البلوري وترشيح الصبغة من مؤونة اإلسمنت  

 
 الـوصف

 
 مسحوق أبيض متدّفق مستند على أمالح ١٠آونبالست دبليو بي 

.حامضية عضوية دهنية  
 

آونبالست ، عند إضافتها إلى مؤونة اإلسمنت أو خليط الخرسانة
 يقفل المسامات الطبيعية في المزيج، و هكذا يخّفض ١٠بي دبليو 

يعطي أيضا إلى المزيج صفات المزيج . حرآة الرطوبة الداخلية
. الهيدروفوبية، التي تخّفض إختراق الرطوبة من البيئة المحيطة

و تخفض هذة العوامل تأثير المواد الكيمياوية العدوانية وتحّسن 
.المتانة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
   

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة 
 

و لكن اإلّتصال بالجلد أو .  مادة غير ساّمة١٠آونبالست دبليو بي 
يجب غسل الجلد. العيون قد يسّببان تأثيرات سلبية ويجب أن يتفاديا

.و يقترح مراجعة الطبيب بعد ذلك، و العين بالماء اذا تعرضا للمادة
 

 التخزيـن
 

  .التأآد من حفاظ و تخزين المادة في منطقة جافةيجب 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. فات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواص: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ا مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّم

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٢٠آونبالست دبليو بي   

 

 

  
 
 اإلستخـدام و الجرعات األخرى 
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه النشرة  قد 
تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة،  
 .إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالت

 
 الخـواص 

 
 المظهر  اللونسائل بني

 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١٫١٧عادة 
Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 

 في المئة إضافية من ٢ أقل من 
 إضافة الهواء للجرعة الطبيعية

 إضافة الهواء 

 جرام ٥٫٠في الطبيعي أقل من 
Na2O 

والمزيد . مساوية لكل لتر من اإلضافة
.ىمن المعلومات في نشرات أخر  

 المحتويات القلوية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 التــوافـق

 
 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى التي ٢٠آونبالست دبليو بي 

آّل اإلضافات يجب أن تضاف إلى . تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة
الخصائص . الخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل اإلضافة

 أآثر من إضافة واحدة يجب أن الناتجة للموؤنة التي تحتوي على
 .تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه التعليمات

 
 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ٢٠آونبالست دبليو بي 

والمواد البديلة لإلسمنت مثل بي إف أي و جي جي . بورتلند العادي
 .بي إف إس  و المايكرو سيلكا

 
 ضخ الجرعات

 
 يجب أن تكون مقاسة ٢٠نبالست دبليو بي الكمية الصحيحة لكو
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى . باإلدوات المحددة

إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة 

.وترآيباتها  
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

 قد ٢٠الكمية المقصودة لكونبالست دبليو بي جرعة زائدة آضعف 
تؤّدي إلى زيادة في نسبة تأخير اآبر مقارنة في النسبة الناتجة عن 

و لكن إذا آانت المعالجة صحيحة و فأن . إستعمال الجرعة الصحيحة
 .متانة الخرسانة لن تتأثر بسبب التأخير و من الممكن ان تزيد

 
المفرطة إذا تم إستعمال ستكون هناك تأثيرات إضافية للجرعة 

الجرعة المفرطة قد . إسمنت مقاوم للكبريتات أو مواد بديلة لإلسمنت
. تسّبب زيادة إضافة الهواء أيضا، الذي سيميل إلى تخفيض القّوة
درجة هذا التأثير سيعتمد على تصميم المزيج المعّين ومستوى 

 .الجرعة الزائدة

  
سانةإضـافة عـازلـة للمـاء و متداخلة للخر  

 
 اإلستخـدمات

 
  إلنتاج الخرسانة األآثر عزل للماء نتيجة خفض نسبة الماء مع -

.اإلسمنت و نسبة النفاذية  
  لتحسين عزل الماء في الخرسانة المستعملة في بناء الهياآل -

.الحافظة للماء  
 

 المــزايــا
 

  تحسن المتانة مع نفاذية اقل عند صنع الخرسانة مع آونبالست -
مما يقلل من .  لجعلها أآثر مقاومة إلختراق الماء٢٠بي دبليو 

.إختراق العوامل المؤثرة سلبيًا مثل الكلوريدات والكبريتات  
  يقّلل التماسك المحّسن خطر التشقق و اإلستنزاف مما يؤدي -

.إلى الوضع األسهل  
  المادة الخالية من الكلوريد تعتبر آمنة اإلستخدام مع الخرسانة -

.المسلحة  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

 آنوع ٤٩٤ يمتثل مع أي إس تي إم  سي ٢٠آونبالست دبليو بي 
.أي   

 
 الـوصف

 
 هي إضافة عازلة للماء خالية من ٢٠آونبالست دبليو بي 

،  الكلوريد و مستندة على إختيارات الينجسولفنيت المعدلة  
.وهي  مجّهزة  آمحلول بني، سريع الذوبان في الماء  

 
 يخّفض نفاذية الخرسانة عند عمله ٢٠يو بي آونبالست دبل

آإضافة مخفضة للماء محققة الوصول إلى إستعمال نسبة أقل من 
.الماء مع اإلسمنت  

 
 المساعدة التقنية

 
يزّود فوسروك للعمالء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة 
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

 .لتجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة بالتوزيعالعمليات ا
 

 الجــرعـات
 

 ١٠٠/ لتر ٠٫٥ هي ٢٠إّن الجرعة الطبيعية لكونبالست دبليو بي 
آيلوغرام من ماّدة اللياسة اإلسمنتية و يتضمن ذلك بي إف أي جي 

 .جي بي إف إس و المايكروسيلكا
 

 ١٠٠/ لتر ٠٫٨لألداء اإلضافي، الجرعة يمكن أن تزاد إلى 
 .آيلوغرام من ماّدة اللياسة اإلسمنتية

 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 ال يجب أن يبتلع أو أن يّتصل بالجلد ٢٠آونبالست دبليو بي 
 .والعيون

 
 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا

 
في حالة اإلصابة . ال بالماءإنسكاب المنتج على الجلد يجب أن تز

بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 
إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 

 .محاولة التقياء
 

للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  لهذا 
.المنتج  

 
 اإلشتعال

 
 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٢٠ت دبليو بي آونبالس

 
 التنظيف و التخلص

 
 في الرمل و نقله ٢٠يتوجب سكب الزوائد من آونبالست دبليو بي 

.البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الي الحاويات المناسبة
 .و التخلص منها بعد ذلك

 
 شريعات المحليّة رمي الزيادة أو الفضالت يجب أن تنّفذا بموجب الت
 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية

 
 

  
 العالقة بين النفاذية و معدل نسبة الماء لإلسمنت

 

 
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

.  متوفر في براميل و عبوات آبيرة٢٠آونبالست دبليو بي 
 .للمستعملين األآبر،ُ يمكن أن ُتجّهيز خزانات خاصة

 
 التخزيـن

 
 شهر اذا ١٢ لمدة اقصاها ٢٠كن تخزين آونبالست دبليو بي يم

و في حالة .  درجة مئوية٥٠ درجة مئوية و ٢تم تخزينه بين 
الخروج عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء 

.لشرآة فوسروك للنصيحة و التعليمات  
 

 درجة التجـمـد
 

. درجة مئوية تحت الصفر٢في حدود   
 
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف  لمنورةالمدينة ا   
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائ
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أّي   



 

 

٤٢١آونبالست إآس   

 

 

  
 
 اإلستخـدام و الجرعات األخرى 
 

جرعات خارج المجاميع المثالية المقترحة في هذه النشرة  قد 
تستعمل إذا آانت ضرورية ومناسبة لتلبية متطلبات مزيج معّينة،  
 .إّتصل بقسم فوسروك لخدمات العمالء للنصيحة في هذه الحاالت

 
 الخـواص 

 
للونمحلول زهري ا  المظهر 

 الكثـافة النـوعيـة  مئوية٢٠ في درجة ١٫٠٩عادة 
Nil to BS 5075 محتوى آلوريد 

 
 التــوافـق

 
 متوافق مع إضافات فوسروك األخرى التي ٤٢١آونبالست إآس 

آّل اإلضافات يجب أن تضاف إلى . تستخدم مع نفس مزيج الموؤنة
الخصائص . ضافةالخرسانة منفصلة وال يجب أن تخلط سوية قبل اإل

الناتجة للموؤنة التي تحتوي على أآثر من إضافة واحدة يجب أن 
 .تقّيم بإجراء مزيج تجريبي آما توصي عليه التعليمات

 
 مناسب لإلستعمال  مع آّل أنواع إسمنت ٤٢١آونبالست إآس 
والمواد البديلة لإلسمنت مثل بي إف أي و جي جي . بورتلند العادي

 .و سيلكابي إف إس  و المايكر
 

 ضخ الجرعات
 

 يجب أن تكون مقاسة ٤٢١الكمية الصحيحة لكونبالست إآس 
ومن ثّم يجب إضافة اإلضافة المحددة إلى . باإلدوات المحددة

إّتصل بقسم . الخرسانة مع ماء الخلط للحصول على أفضل النتائج
فوسروك للخدمة التقنية للنصيحة بخصوص األجهزة المناسبة 

.وترآيباتها  
 
 ير الجرعات الزائدةتأث
 

 قد ٤٢١جرعة زائدة آضعف الكمية المقصودة لكونبالست إآس 
 .تؤّدي إلى زيادة في نسبة التأخير و في ليونة الخرسانة

 
 المعــالجة

 
آما هو الحال مع آّل أنظمة تطبيق اإلسمنت، يجب التقيد بعملية 

و يجب  . معالجة جيدة و خاصة في حالة إستخدام جرعات مفرطة
 . خدم رش الماء او الخيش المبلل او رش الكونكيور المعالجإست

 
 إمثــلة لألداء المثــالي

 
العديد من المتغّيرات في المواد المستخدمة وشروط تصنيع الخرسانة

يجب . التي يمكن أن تؤّثرا على اختيار وإستعمال اإلضافة الصحيحة
 إفتراضية القيام بعمليات تجريبية للمزيج بإستخدام مواد و شروط

لتحديد افضل طريقة لمزج الخليط و الجرعة المناسبة من اإلضافة 
 .لتلبية اى متطلبات معينة

 

  
 إضـافة خرسانية متكاملة عـازلـة للمـاء

 
 اإلستخـدمات

 
  تستخدم آعازل للماء متداخل في هياآل البناء و مع الخرسانة -

.الجاهزة  
 

 المــزايــا
 

 المزيج بدون التأثير على   يسمح لخفض محتوى ماء في-
.صالحية العمل مع خفض النفاذية  

  يزّود حماية متكاملة، و يضمن نفاذية مخّفضة في آافة أنحاء -
.الخرسانة  

  يبقي على الحماية المتكاملة حتى في حدوث أضرار على -
.األسطح، على خالف الطالءات السطحّية  و التطبيقية  

حسن من قوة الضغط مع نفس   نسبة الماء لإلسمنت المخفضة ت-
.نسبة صالحية العمل  

.  صنعت خصيصًا لإلستعمال في أجواء الشرق األوسط-  
 

 الـوصف
 

 هي إضافة عازلة للماء خالية من الكلوريد ٤٢١آونبالست إآس 
وهي  مجّهزة  ،  و مستندة على إعداد مخلط من مؤونة اللياسة
.آمحلول زهري اللون، سريع الذوبان في الماء  

 
 يحّسن فعالية الماء في ٤٢١ن الملــدن في الكونبالست إآس أ

المزيج الخرساني، و يمّكن الحصول على المستويات المطلوبة 
و ذلك سينتج مزيجا بنسبة أقل . لصالحية العمل بمحوتيات ماء أقل

.من الماء مع إلسمنت وبالتالي يعطي نفاذية مخّفضة  
 

 المساعدة التقنية
 

ء الكرام خدمة إستشارية تقنية للمساعدة يزّود فوسروك للعمال
والنصيحة في موقع العمل  لعملية الخلط و تحديد اإلضافة، و 

و بإمكان فوسروك . العمليات التجريبية التقيمية و االجهزة الخاصة
توفير خدمات الدعم الفني لإلضافات و المنتجات األخرى إلنتاج 

 .الخرسانة الجديدة و المتصلبة
 

 لمثاليةالجــرعـات ا
 

 الجرعة النموذجية
 

 لتلبية متطلبات معّينة يجب ٤٢١الجرعة األمثل لكونبالست إآس 
دائما أن تكون محّددة بطرق تجريبية مع إستعمال المواد والشروط 

هذا يسمح لتحديد جرعة . التي ستكونان قيد اإلستعمال و التطبيق
و . زيجالخليط المثالية والتصميم و الحصول على تقييم آامل للم

 . لتر لكل متر مكعب٦الجرعة الطبيعية المقترحة هي 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 مادة قلوية نوعًا ما و ال يجب أن تبتلع أو أن ٤٢١آونبالست إآس 
 .تّتصل بالجلد والعيون

 
 .القفازات الوقائية المناسبة والنظارات الوقاية يجب أن يلبسا

 
في حالة اإلصابة . سكاب المنتج على الجلد يجب أن تزال بالماءإن

بالعين قم بتشطيف العيون فورا بالكثير من الماء ويتوجب إشارة 
إذا تم إبتالع المنتج يحب مراجعة الطبيب فورًا و ال يجب . الطبيب 

 .محاولة التقياء
 

لهذا للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لبيانات األمان المتوفرة  
.المنتج  

 
 اإلشتعال

 
 . منتج مائي وغير قابل لإلشتعال٤٢١آونبالست إآس 

 
 التنظيف و التخلص

 
 في الرمل و نقله الي ٤٢١يتوجب سكب الزوائد من آونبالست إآس 

و . البقايا يجب أن ترش بكميات آبيرة من الماء. الحاويات المناسبة
 .التخلص منها بعد ذلك

 
 يجب أن تنّفذا بموجب التشريعات المحليّة رمي الزيادة أو الفضالت 

 .تحت توجيه األدارة المحلّية و السلطة التنظيمية
 

 معـلومات إضافية 
 

 ٤٢١ آان معروفًا سابقًا بكونبالست برولبن ٤٢١آونبالست إآس 
 
 .الرجوع لنشرة فنية أخرى* 
 
 

  
 ٤٢١أمثلة األداء المثالية من دراسات لتقييم آونبالست إآس 

إّن المقاييس المحددة تمثل النتائج . ها ورقة البيانات هذةتتضّمن
.المحصل عليها و موفرة لكم آإيضاحات األداء في الحاالت المختلفة

 
و  بسبب التغّير مواد الخرسانة، فأن النتائج يجب أن تؤخذ آمثال 

النتائج التي إستخدمت في األمثلة الفردية ال يجب . لألداء المتوقع
ورة آمقارنة باألمثلة األخرى أو اي نتائج تم أن تأخذ بالضر

 أو ٤٢١التحصل عليها من مكان آخر للمنتج آونبالست إآس 
 .منتجات أخرى

 
:  رمل١:٥ على ٥ جزء ١٨٨١اإلمتصاص السطحي األولي لـ بي إس  : ١مثال 

  يوم٢٨مؤونة أسمنت بعد 
 

 الخليط
 

 ISAT value, ml/m2/s نسبة الماء الجرعة
   دقائق١٠إختبار  و اإلسمنت %

 0.48 0.60 - آونترول
آونبالست إآس 

٤٢١ 2.0 0.56 0.13 

 
 التـقيـيدات

 
 سوف لن يصنع نوعية رديئة من ٤٢١إستعمال آونبالست إآس 
يجب إتباع عملية ممارسة صنــــــــــع . الخرسانة العازلة للماء

د الرآام المدّرجة بشكل جي. الخرسانة الجيدة في جميع األوقات
متر /  آيلوغرام ٣٠٠يجب أن تستعمل ومحتوى إسمنت آحد أدنى 

للمزيد من المعلومات إستشر نشرة الفنية . مكعب آما موّصى به
المتوفر عن إستعمال مؤونة اللياثة آونبالست في الهياآل الحافظ 

يجب إستعمال موانع الماء الكافية بين طبقات الخرسانة و . للماء
.مستوى األرض  

 
العازل للماء و مؤونة الرمل و إعادة التطبيق و مؤونة لإلسمنت 

.٠٣١لياسة اإلرضيات فيوصي بإستعمال آونبالست   
 
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

 . متوفر في براميل و عبوات آبيرة٤٢١آونبالست إآس 
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم ١٢ لمدة اقصاها ٤٢١يمكن تخزين آونبالست إآس 
و في حالة .  درجة مئوية٥٠ و  درجة مئوية٢تخزينه بين 

الخروج عن الدرجات المحددة يجب الرجوع لقسم خدمات العمالء 
.لشرآة فوسروك للنصيحة و التعليمات  

  

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

دودةشرآة فوسام المح   

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف  لالجبي    

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف  دارة العامةالمصنع و اإل    

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

حة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الص
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 برش بوند
 

 

  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعية 
و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية 
في مواقع العمل من قبل موّظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبرة 

 . في مجال صــــــــناعة البناءالعالية  الالنظير لها
 

 معـايـير التـصمـيم
 

يجب طالء طبقتين من المنتج للحصول على طبقة جافة بســــماآة ال 
المناطق الخاضعة لإلضاءة و مرور القدم يجب أن.  ميلمتر٢تقل عن 

 ميلمتر و المناطق الخاضعة لنسبة أعلـــــــى للحرآة٢تطلى بسماآة 
للحصــول على.  ميلمتر٢طبقة أخرى بسماآة يجب أن تضاف عليها 

الخواص المناسبة يجب تطبيق برش بوند حسب التعليمات المــوصى
 .بها
 

 الخصــــــائــص
 
  مئوية٣٥ دقيقة في ٢٠       مئوية٢٠ ساعة في ١          مدة الصالحية 
      )     الدهن المستقيم (٢ جرام لكل سنتمتر١٫٦٥         آثافة الخليط 
ألوان خاصة عند الطلب، رصاصي و أبيض  األلــوان  
  مئوية٥ليس أقل من  درجة حرارة التطبيق
 تأثير - إختبار غمر ٤٫٢٫٨ قّسم ٦٩٢٠إلى بي إس  تــلوث

.خفيف على الماء الصالح للشرب   
)بعد المعالجة(الخصائص   طالء رقيق برش بوند 

 N/mm2 2.0 N/mm2 5.0  قوة الشد
لضغطقوة ا   39 N/mm2 18 N/mm2 

 N/mm2 4 N/mm2 11 مقاومة الثني
 N/mm2 0.5 N/mm2 3.5 قــوة الربط

 غير مطلية مطلية مقاومة الكلوريد و االيون
 ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٠٤  (Cl detected %) شهر واحد
 ٠٫٠٣٤٤ ٠٫٠٠٠٤  (Cl detected %) ستة أشهر
:(g/m2/day) نفاذية سيالن تبخر الماء
  ٨٤٤٫٣ ٢٠٤٫١ 
مقاومة الكربون حسب العمق المخترق 

)بلميلمتر(  ٧ ١  
 

إنخفاض :  أيام ٧مثال إلخـــــــــتبار لمدة ثمان ساعات لعينة عمرها 
يقوم البرش بوند بدور هام في إعاقة %. ٨٦مستوي الكربنة بنسبة 

على األقل عند مقارنتها% ٩٢و تتـــــــــــم اإلعاقة بنسبة ، الكلوريد
 .سطح الغير مطليةباأل
 
إسمنت للطالء السائل المعدل بالماء لصالحية /   رمل ٣:١نسبة  *

 .عمل مماثلة لخليط البرش بوند للتطبيق بإستخدام الفرشاة
 

  
طالء البوليمر األآريليك المعدل للوقاية و التزيين للخرسانة و 

.هياآل البناء  
 

 األسـتخـدام
 

عرضة جويا لتاثيرات الغازات لحماية هياآل الخرسانة المسلحة الم
المـــنتج . الحامضية و اآليونات و الكلوريد و األوآسجين و الماء

و . مناسب أيضا لحماية الرآائز و هياآل البناء اإلسمنتية األخـرى
 مناسب لإلستعمال مع آّل أنواع الهياآل، بما في ذلك الواقعة فــي 

واء للهياآل الجديدة و و مناسب على حد س. البيئات الــــــــساحلية
إّن المنتج مصمم لترميم التغييرات في أســــــــطح . األبنية القائمة

يــــقوم . الخرسانة والبناء و تصدعات الجسور بسبب اإلنكماشات
بالتزوّيد بطبقة طالء مرنة و عازلة و مناسبة لخزانات الــــمـاء و 

وم للبالء و قـوة يزّود المنتج طالء متين و مقا. السدود و األسقف
إحتمال معتدلة و مناسبة لتحمل حرآة مرور منخفضة آـــما يوفـر 
.مقاومة ممتازة لتغييرات المناخ و يقوم أيضًا بوظيفة تزييــــــنـية  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
  عازل ممتاز ضد ثاني أآسيد الكربون و اآليونات و الكلوريد و -

.الماء  
.ء من هياآل البناء  يسمح بتهريب بخار الما-  
.  مضاد للماء و مناسب ليهاآل البناء الحافظة للماء-  
  مقاومة عالية ضد التأثيرات المناخية للمدى البعيد، مقاوم لكل -

.األجواء المناخية بما ذلك األشعة الفوق بنفسجية  
  ال تحتاج األسطح للتجهيز العالي مما سيخفض من تكلفة -

.العمالة  
.الي لخزانات الماء الصالحة للشربمث،   غير سام -  
.   مرن مع التمدد الحراري و مشابه لخرسانة-  
  يقوم بتغطية فعالة لألسطح المنخربة و الخرسانة المنقرة -

. المصبوبة  
 

 مطــــابق للمــــواصفـــات
 

 قســــــم ٦٩٢٠دبي إلى بي إس ، مجّرب من قبل الفطـــيم ويمبي
. ير خفيف على الماء الصالح للشرب مع تأث- إختبار غمر ٤٫٢٫٨

، ٣٤٨-، أي إس تي إم سي ١٩٠-أي إس تي إم سي : مجّرب إلى
.٣٢١-أي إس تي إم سي   

 
 الـــوصــــــــــف

 
يتكون طالء برش بوند من مكونان البوليمر األآريليك من مــواد 

يتطّلب فقط إضــافة .  اللياسة المعدلة و يتوفر بعبوة جاهزة للخلط
للحصول . لنظيف في موقع العمل إلنتاج طالء سهل الدهنالماء ا

على القوام المطلوب، يمكن دهن برش بوند بـــبساطة بالفرشاة 
.المتصلبة أو الدحروجة أو بالرش أو يملج  

 
 
 
 

  

 

 



 
 

  

 

  
 

 الـــتــــطبـــــيـق
 

و للحصول على . ألفضل النتائج، يجب أن تكون األســـــــطح رطبة
ائص الوقائية للبرش بوند، فمن المـــهم مالحظة و التأآد من الخص

من المفضل إستعمال فرشاة قاسية . إتباع النسب الصحيحة للتطبيق
 مليمتر و قم بوضع طبقة أو إثنان آما ٢٠٠ - ١٢٠قصيرة بعرض 
للحصول على إتساق متقن يجب رّش أو ملج التطبيقات . هو مطلوب

في الشروط المناخية الحارة، فقد . قبإتباع النسب الصحيحة للتطبي
يكون إتباع عملية الرش للتطبيق هي األحسن للحصول على أفضل 

 مليمتر و ٤-٣يجب أن يكون حجم الخرطوم . شكل أو مظهر خارجي
 . بارز لقوة الضغط٨-٦و إستعمال 

 
يجب عدم الشروع في عمـــــــــلية التطبيق أذا آانت درجة الحرارة 

و للتطبيق لدرجات الحرارة . س درجات مــــئويةلألسطح دون الخم
 درجة مئوية فيجب وضع طبقة من الطالء البرايمر ٤٠مثل ، العالية

المكون من خليط من البرش بوند و الماء بدرجة سائلة متسقة و من 
.طـــــبقة البرايمر الرطبة قبل جفافها ثم طالء طبقة البرش بوند على
 ١أن تكون ســــــــماآة آل طالء بحدود آما يوصي للتطبقات العامة ب

المناطق الخاضعة لحرآة مرور معــــــــــتدلة يجب أن تطلى . مليمتر
 ميلمتر و للمناطق الخاضعة لـــــــحرآة مرور عالية يجب ٢بسماآة 

 . ميلمتر أخرى٢إضافة طبقة أخرى بسماآة 
 

قسم الرجاء اإلتصال ب، و في حالة عدم التأآد من حالة األسطح
 .الخدمات التقنية لمكتب فوسروك

 
 التـــــنـــــظيـــــــف

 
يجب إزالة البرش بوند من األدوات واألجهزة بالماء النظيف فورا 

 .الماّدة المتصّلبة يمكن أن تزال ميكانيكيا. بعد اإلستعمال
 

 التقـــــــــيـــــدات
 

صحيـــحة وبرش بوند معّد للتطبيق على الخرسانة أو هياآل البناء ال
في حين الحاج لتطبيق عدة طبقات من الطالء، فيجب إجراء . النظيفة

برش بوند متوافــــــق مع. عمليات تجريبية للتأآد من عملية التوافق
يجب تقييم التوافق والصــــــالبة. معظم أنواع أشكال الطالأت الالحقة
لرجاء اإلتصاللمزيد من المعلومات ا. حين القيام بالعمليات التجريبية

 .بقـــــــسم الخدمات التقنية في فوسروك
 

يجب عدم الشروع في عمـــــــــلية التطبيق أذا آانت درجة الحرارة 
 .لألسطح دون الخمس درجات مــــئوية

 
ال يجب تطبيق البرش بوند في حالة إحتمال التعرض لمناخ مثلج لمدة

ـتج في األجواء العاصفةال يجب تطبيق المنـــــ.  ساعة الالحقة٤٨ال 
او فـــي حالة إحتمال سقوط ، إلحتمال تطاير و إلتصاق الغبار بالطالء

 ٢٠ مـــئوية أو خالل ٢٠األمطار في خالل ساعتان في درجة حرارة 
آما ). آر إتش % ٨٠لحد أقصى (  مئوية ٥ساعة في درجة حرارة 

ة السائدة عن ال يجب تطبيق المنتج عندما تتجاوز الرطوبة النسبـــــي
٩٠.%  

 
 

  
 بنود المواصفات

 
 طالء البوليمر األآريليك المعدل للوقاية و التزيين

 
بحصة متينة، الطالء الوقائي سيــشمل إختيارات إسمنتية مخصصة

مصنفة و إضافات محضرة بشكل مساحيق سوياًَ مع  مكون سائـــل 
يجب. رطبةمن مرآبات األآريليك الكيميائية الممزوجة والعوامل الم

 ميلمتر و  يـــــــمتلك خصائص٢أن ال يقل سمك الطالء الجاف عن 
المقاومة الجيدة ضد التأآل الزمني و التأثيرات المناخــية و المـواد 
الكيميائية و خاصـــــة للمحاليل الحامضية الال عضوية، و الزيــوت

ويب الثلوج وو الديزل و الغازولين و الكــلوريدات و أمالح تـــــــــذ
آما سيظــــهر مقاومة لضغـــط الـماء. المذيبات العضوية و المشعة

 . متر ، معتمد على سمك الطالء٧إيجابية بحدود عمق 
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التجـــهـيــــــز
 

يجب أن تكون جميع األسطح جافة وخالية من التلّوثات مثل النفط، 
ة و الخوبانات و أي بقايا خرسـانية و و الشحوم و الجزيئات الطليق

و يكمن األسلوب األفضل . من آل أثار المرآبات المعالجة و الزيتية
و في حالة نمو . للحصول على هذة النتيجة بكشطها بفرشاة خشنة

الفطريات و الخوبانات على األسطح فيجــب معـــــــــالجتها بمقاوم 
يجـــــــــــب إزالة التشققات و . اليكروني بعد القيام بعـــملية الكشط

التكسرات الخرســانية و معالـــجتها بنـــــظام الترميم من فوسروك 
للمزيد من المعلومات . للحصول على سطـــــــــــح مستوي و متقن

 .الرجاء اإلتصال بقـــــــــسم الخدمات التقنية في فوسروك
 

سطح بالماء و للمعالجة الكاملة فمن الضروري نقع و غمر األ
 .النظيف قبل تطبيق البرش بوند

 
 الخلـــــــــــــط

 
مرآز برش بوند السائل يجب أن يصب من الحاوية البالستيكية إلى 

)  لتر٤(و إضــــــــافة حجم مسـاوي من المــــاء . وعـاء الخلـــــط
و يجب خلطها بإستعمال ، العذب النظيف للحصول على دهن متسق

و مـن ).  أر بي إم٥٠٠(ذاف خلط بسرعة بطئية مثقاب مجهز بمج
ثم إضافة المكّون بشكل تدريجي إلى السائل لتجّنب تكتــــل المزيج 

يجب إستعـــــــمال برش بوند فورا بعد .  دقائق٤ إلى ٢ويخلط لمد 
ال يجب خلط آمية أآبر من الممكن إستخـــــدامها خالل فترة . الخلط

قم بعملية المزيد من الخــلط أثناء . طةصالحية العمل للمادة المخلو
 .التطبيق

 
 . . . نسب الخليط
 ملج رش فرشاة التطبيق

 . . . المرآب

 ٢٣ ٢٣ ٢٣ مسحوق
 ٤ ٤ ٤ سائل
٧ - ٦ ٤ ماء  ٢ 

 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

عند يحتوي برش بوند على مساحيق إسمنت التي تطلق مادة قولية 
فيجب تفادي ، الخلط أو الترطيب و ألتي بدورها قد تــــــــكون ضارة

و آما . إستـنشاق الغبار و اإلتصال بالجلد و العـــــين عند اإلستعمال
يوصى بلبس لباس وقائي مناسب مثل القـــــفازات و االقنعة لحماية 

توفر آما إن إستعمـال الدهون العازلة . العين وأجهزة وقائية للتنفس
في حالة اإلتصال بالجلـد، فيجب الشطف بالكثير. حماية إضافية للجلد

في حالة اإلتصال. من الماء النظيف، ثّم التطهّير بالصابون والـــــماء
بالعيون، فتشطف فورا بالكثير من الماء النظيف و من ثم البحث عن 

ورًا وال المنتج فيجب مراجعة الطبيب ف إذا تم إبتالع. المشورة الطبّية
 .يجب محاولة التقّيأ

 
 اإلشــــتعـــال

 
 .مكونات البرش بوند ليست قابلة لإلشتعال

الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة باألمن ، للمزيد من المعلومات
 .و السالمة

 
 معــــلومـــات إضـــافيـــة

 
 .بروش بوند آان معروف سابقًا برندروك سي

 
واسعة من المنتجات المصّممة بشكل يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة 

هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش
باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي

و ألتـــــــي تشمل عازل .  المنجات المساندةلتوفير رزمة متكاملة من
التسرب للمفاصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 

 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات
 

آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
تفصيل أآثر حول اآلليات التي التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود 

تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 
و يوفر فوســــروك المعلومات . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لترميم و
 .لسبع لغات

 
لحصول على أشرطة الفيديو الخاصة للمزيد من المعلومات أو ل

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 
 
 

  
 التــــقــــديــرات

 
 العبــــوات

 
  آيلو تشتمل على التالي٢٧عبوة  العبوة الصناعية

  آيلو٢٣آيس بعبوة  مسحوق

  لتر٤عبوة  سـائل

) ميلمتر١سماآة (التغطية   . 

  متر مربع لكل عبوة٢٠ى  إل١٨ التطبيق بالفرشاة

  متر مربع لكل عبوة٢٤ إلى ٢٢ التطبيق بالرش

  متر مربع لكل عبوة١٦ إلى ١٤ التطبيق بالملج

 
و بسبب عوامل الخسارة ، األرقام أعاله هي للتغطية المثالية

التشكيل المختلف و طبيعة الرآائز المحتملة، فأرقام التغطية 
.العملية ستكون مخّفضة  

 
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. لإلمتثال إلى التعليمات الحالية  لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتها
يشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 

.المنتج عبر طريق البحر  
  

عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّهز المنتج في تغليف 
 حالة توجب فوسروك فقط للتسليم و في. األمم المّتحدة المشترط 

فعلى ، على األرض، لكن المشتري يــــــنوى الــــشحن في الــبحر
المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المّتحدة عند تقديم 

و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع .  طلب الشراء
قد يؤّثر على سعر استعمال تغليف األمم المّتــــحدة . على المشتري
الرجاء الرجوع إلى مـــــــكتب أو ممثل فوسروك . بيع المـــنتجات

.المحلّي   
 

 التـــخــزيـن
 

 شهر في الحاويات األصلية أذا خزنت ١٢يمكن تخزين المنتج لمدة 
 .في أجواء جافة

 
 شروط التخزين

 
قم بتخزين المنتج في مخزن بارد و جاف، بعيـــــــــدا عن مصادر 

إذا . لحرارة والنيران المكشوفة، في العلب الغير مفتوحة األصليةا
أو  التعرض للــرطوبة العالية / خزن في درجات الحرارة العالية و

يجــــــب حماية . فقد يرثر أو يخفض ذلك من فترة صالحية المنتج
 .مكون البرش بوند السائل من األجواء الصاقعة

 
 
 
 
 

 
 

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف  طخميس مشي   
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند : مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
عمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إست

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 ديكجارد إيالستك

 

 

  
 

 مطــــابق للمــــواصفـــات
 

ديكجارد إيالستك المطاطي مصّدق من المجلس البريطاني لمطابقة 
 .٩٢/٢٨٢٤المواصفات بموجب الشهادة رقم 

 
 مع إنتشار ١٩٨٧: ٧بي تي ، ٤٧٦مختبر مع النار لـ بي إس 

 .١ صنف -اللهيب 
 

 فهرس ٦،١٩٨٩ بي تي، ٤٧٦مختبر مع النار لـ بي إس 
 .٠٫٠-١١فهرس متفرع . ٠٫٠-١بروبوجيشن 

 
 . صنف صفر= تصنيف قانون البناء 

 
 الـــوصــــــــــف

 
يشتمل نظام ديكجارد إيالسـتك من مكون واحد للتعامل مع البرايمر 
سيالنات السيلوآسين و مكــــــــون واحد من طالء ملون مطاطي و 

 . موقع العملآالهما جاهزان لإلستعمال الفوري في
 

) نايتوبرايم دي جي(طبقة الطالء المشكلة للطبقة الرقيقة األساسية 
متوفرة آسائل شفافي و مستندة على راتنج األآريــــليك و سيالنات 

طالء الــــــــبرايمر . السيلوآسين  مذّوبان في ناقل عضوي متغلفان
يا، ولكن متفاعل وقادر على إنتاج مانع هيدروفوبي محدود آيمـــياو

و يـــقوم بإنتاج . يقوم بإعاقة مرور الماء والتلوث المنتقل مع الماء
 .طبقة رقيقة على األسطح لدعم وتثبيت الرآائز متغلفة

 
ديكجارد إيالستك هو طبقة واقـــــــية مطاطية و مائية و مستند على 

و آما يتميز بخاصة اإلستطالة و اإلستعادة و ال . البولمير األآريليكي
يلتقط األوساخ و مقاوم للعناصر الضــــــــارة و لإلشعة البنفسجية و 

و آما أنه متوفـر في تشكيلة واسعة من . األضرار الناتجة من المطر
 .األلوان

 
 مـعـايـير التصــميـم

 
يجب تطبيق الطالء مـــرتين للحصول على سمك إجمالي جاف ال يقل 

عامل مع تشققات الرآائز  ميكرون ليتمكن من التكييف و الت٤٠٠عن 
للحصول على .  ميلمتر١ ميلمتر و مع حـــــــرآة دورية حتى ٦حتى 

خصائص الوقاية الصحيحة فــــيجب تطبيق الديكجارد إيالستك حسب
 .الطرق الموصى بها

 

  
طالء األآريليك المطاطي المتميز باإلداء و الحماية العالية و 

.رسانة و البناءبالمنظر و الشكل المتقن لهياآل الخ  
 

 األسـتخـدام
 

لحماية تراآيب اإلسمنت المسلح المعرضة للتغيرات الجويـة و من 
التأثير بالغازات الحامضية واآليونات و الكلوريد و األوآسجين و 
الماء، خصوصا في حالة توقع أخطار الحقة قد تـظهر على رآائز 

. ـمنتية األخرىو مناسب أيضًا لحماية رآائز البناء و اإلسـ. البناء
ديكجارد إيالستك مناسب لإلستعمال مع آّل أنواع الهيـــــــاآل، و 

و هو مناســـــب على حد . تشمل تلك األبنية في البيئات الساحلية
ديكجارد إيالســــــــــــتك هو أحد . سواء لألبنية الجديدة و القائمة

ــــــــح المكّونات لنظام ريندروك من فوسروك المخصـصة لتسـليـ
.الخرسانة  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
 ميلمتر و مع ٦  إمكانية التكييف مع تشققات الرآائز حتى -

. مليمتر١الحرآة الدورية بحدود   
  يتميز بكونه طالء مطاطي حقيقي و باإلطالة الممتازة مع -

إمتالك خضائص التحّسن المبقية في درجات الحرارة التحت 
.الصفر  

 لثاني أآسيد الكربون و اآليونات و الكلوريد و   مانع ممتاز-
.األوآسجين و الماء  

.  و خاصة يقّلل البولمير األآريليكي من نسبة اإلحتفاظ باألوساخ-  
.  يسمح لتبخرات الماء من التسرب من هياآل الماء-  
  مقاوم جيد لإلشعة الفوق بنفسجية مع مقاومة جيدة للتغييرات -

.المناخية  
. يًا  مستند مائ-  
.  متوفر بتشكيلة واسعة من األلوان لألهداف التزينية-  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعية
و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية

ك اصــحاب الخبرة في مواقع العمل من قبل موّظـــــــــــفين فوسرو
 .العالية  الالنظير لها في مجال صــــــــناعة البناء

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 



 
 

  

 

  
 

 ميكرون و يجب أن ٤٠٠يجب أن ال تقل سماآة طبقة الطــالء عن 
تكون قادرة على مقاومة إنتشار ثاني أآسيد الكاربون بنسبة ليست 

ــيمتر من الغطاء خرساني ملــــ/  نيوتن ٣٠ مليمتر لل١٢٥أقل من 
و تخفيض في إخـــــتراق آيون الكلوريد ) بإسلوب تايوود ميت نود(

بإسلوب جامعة أستــــــــــون إلنتشار  % (٩٩بنسبة ليست أقل من 
) إس دي(آما يجب أن تظهر مقاومة إلنتاج بخار الـــــماء ). الخاليا

ـــسماآة طبقة ب) بطريقة آلوبفير( متر ٠٫١١بنسبة ليست أآثر من 
 . ميكرون٤٠٠جافة بمقاس 

 
 ١- مليمتر ٠ ، ٢٠،٠٠٠الطالء يجب أن يكون قادر علــــى مقاومة 

و .  مئوية بدون فشل٢٠ ميلمتر دورة  في درجـــة حرارة ٠-مليمتر 
 مليمتر٨في اإلختبار األستاتيكي فيجب أن يــــكون قادر على تجسير 

 مليمتر٤ــــوية قبل الفــــــشل و مئ٢٠من التشقّق األّولي  في درجة 
و عند إختباره مع الـ بي . التشقّق األّولي في درجة الصفر قبل الفشل

 فيجب أعطاء نتيجة من التصنيف األول١٩٨٧: ٧بي تي ، ٤٧٦إس 
إلنتشار النيران و إيضًا إعطاء نتيجة التصنيف صــــــــــفر من  تقييم

 و١٩٨٩: ٦بي تي ،  ٤٧٦بي إس قوانين البناء عند إختباره مع الـ 
 .١٩٨٧ : ٧بي تي 

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التجـــهـيــــــز

 
يجب أن تكون جميع األسطح جافة وخالية من التلّوثات مثل النفط، و 
الشحوم و الجزيئات الطليقة و الخوبانات و أي بقايا خرسانية و من 

ن األسلــــــــوب األفضل و يكم. آل أثار المرآبات المعالجة و الزيتية
و في حـــالة نمو . للحصول على هذة النتيجة بكشطها بفرشاة خشنة

الفطريات و الخوبانات على األسطح فيجب معالجتها بالبايوسيد بعد 
يجب إزالة التشققات و التكسرات الخرسانية و . القيام بعملية الكشط

 مستوي و معالجتها بنظام الترميم من فوسروك للحصول على سطح
للمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بقـــــــسم الخدــــــمات . متقن

 .التقنية في فوسروك
 

ليس ضروري إزالة غشاء المعالجة النايتوبوند أي آر قبل : مالحظة
 .تطبيق الديكجارد إيالستك

 
فيجب ، عند التطبيق على أسطح مطلية بطبقة صحيحة من الطالءات

 التجريبية للتأآد من توافق و قوة الربط بين طبقتين القيام بالتطبيقات
للمزيد من التعليمات الرجاء اإلتصال . الطالء و سطح رآيزة الــــبناء

 .بمكتب فوسروك المحلي
 

و من الضروري الحصول على طبــــــــــقة غير متشققة من طالء 
 حشو و للتأآد من ذلــــــك، فيجب اوًال. الديكجارد إيالستك المطاطي

الثقوب و المسامات في األسطح بإستعمال الطالء اإلنسيابي اإلسمنتي
للمزيد من التفاصيل، الرجاء اتباع التعليمات في (رينردوك إف سي 
ديكجارد إيالستـــــــــك يجب معالجة  قبل تطبيق). نشرة فنية أخرى

 ساعة، و ذلك إعتــــماد على األحوال ٤٨ريندروك إف سي لتقريبا 
 .ئيةالبي
 

 الـــتــــطبـــــيـق
 

و للحصول على الخصائص الوقائية ديكجارد إيالستك ، فمن المـــهم 
. مالحظة و التأآد من إتباع النسب و التواقـــــــيت الصحيحة للتطبيق

 

  
 الخصــــــائـص

 
إّن القيم و المعايير المكتسبة لديكجارد إيالستك المستخدمة هي 

 .صى بهاأدنى نسب التطبيق المو
 

    حجم التصلب في
%٤٩ ديكجارد إيالستك  

طريقة (مقاومة إنتشار ثاني أآسيد الكربون 
بسمك متكافئ من الهواء) بي آر إي  

   

المبدئي:     متر٥٠ < 
   متر٥٠ < :  ساعة آيو يو في ٢٠٠بعد 

للميلمترالمربع/ إن٣٠نسبة سماآة مماثلة      
    لتغطية الخرسانة

) يوودإسلوب تا: (    ميلمتر١٢٥ < 
    مقاومة إنتشار تبخرالماء

  متر في ٠٫١١إس دي  :(إسلوب آولبفر)
     ميكرون دي إف تي٤٠٠   

 خفض إختراق آلوريد االيونات
< :(إسلوب جامعة أستون إلنتشار الخاليا)     ٩٩%  
    مدى قابلية التشقّق األّولي

اتيكي ميكرون دي إف تي اإلختبار األست٤٠٠في      
) المـعدل٨٤-٨٣٦أي إس تي إم  سي (     

   ميلمتر٨  مئوية٢٠
  ميلمتر٤ درجة صفر

  ميلمتر١٫٣  تحت الصقر١٥
١- مليمتر ٠قابلية تجسير التشقّق الديناميكي      

  دورة٢٠٠٠٠  مئوية٢٠ ميلمتر دورية  في٠-مليمتر 
 (بنجاح)   

  دورة١٥٠٠٠ درجة صفر
 (بنجاح)   

  دورة٤٠٠٠  الصفر تحت٥
 (بنجاح)   

)٨٤-٦٢٤أي إس تي إم  دي (مقاومة التمزق  للميلمتر /  إن ١٢ 
   المربع

) ١٩٨٧: ٧بي تي ، ٤٧٦بي إس (إختبار اإلشتعال 
 إنتشار النار

     
١تصنيف  إنتشار النار    

)١٩٨٩ : ٦بي تي ، ٤٧٦بي إس (إختبار اإلشتعال   
 0.0 فهرس التوليد أي

١اطني أي فهرس الب  0.0 
 Class 0        تقييم قوانين البناء

 
 

 بنود المواصفات
 

 طالء األسطح البوليمر األآريليك للوقاية و التزيين
 

نظام الطالء الوقائي سيــشمل ناتيوبرايم دي جي، و طالء البرايمر 
، لتشكيل طبقة مخترقة لسيالنات السيلوآسين و الديكجارد إيالستك

بة للتطبيق بإستعمال الفرشـــاة او الردحروجة و طبقة واحدة مناس
 . بطريقة الرش

 
 
 

 
 

 



 
 

  

 

  
 

 التــنـــظــــــيف
 

يجب إزالة ريندروك إف سي و ديكجارد إيالســـــــــــتك من األدوات 
ناتيوبرايم دي جي يجب. واألجهزة بالماء النظيف فورا بعد اإلستعمال

 . بإستعمال أحد مذيبات فوسروكأن يزال من األدوات واألجهزة
 

 التـــــقـــــيــــدات
 

إّن نظام ديكجارد إيالستك معّد للتطبيق على الخرسانة و األسطح 
و في حين الحاجة لطالء المادة على أسطح . النظيفة و الصحيحة

مطلية سابقًا فيجب القيام بعمليات تجربية للتأآد من التوافق و قدرة 
أن ينّظف، خرسانة أو بناء .  مع األســــطحإالتصاق طبقات الطالء

و في حين الحاجة لطالء المادة على أسطح مطلية سابقا . صحيحة
فمن الممكن الحصول خصائص أضعف للديكجارد إيالستك و إبطال 

يجــــــــب تقييم توافق و صحية المنتج في . نسبة مقاومة اإلشتعال
 للمزيد من المعلومات .المناطق المستخدمة في العمليات التجريبية
 .الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي

 
يجب عدم الشروع في تطبيق الناتيوبرايم دي جي للرآائز ذات درجة 

ويجب عدم الشروع في تطـــــــبيق ديكجارد.  مئوية٢حرارة أقل من 
 . مئوية٥إيالستك للرآائز ذات درجة حرارة أقل من 

 
تك في حالة إحــتمال التعرض لمناخ ال يجب تطبيق ال ديكجارد إيالس

ال يجـب تطبيق المنـتج في األجواء .  ساعة الالحقة٤٨مثلج لمدة ال 
او فـــــــــــي حالة ، العاصفة إلحتمال تطاير و إلتصاق الغبار بالطالء

 ٢٠إحتمال سقوط األمطار في خالل ساعـــــــــــتان في درجة حرارة 
لحد أقصى (  مئوية ٥درجــة حرارة  ساعة في ٢٠مـــئوية أو خالل 

آما ال يجب تطبيق المنتج عندما تتجاوز الرطوبة ). آر إتش % ٨٠
  %.٩٠النسبـــــية السائدة عن 

 
ال يجب إستعمال مادة الديكجارد إيالستك في المناطق المعرضة 

يجب إستعمال ديكجارد إس للمناطق المتوقع . لمستنقعات الماء
 .ائيةتعرضها للمستنقعات الم

 
 التـــــقــــديــرات

 
 العبــــوات

 
 الت 
  آيلو٢٥آيس عبوة  ريندروك إف سي
  لتر٢٥برميل عبوة  نايتوبرايم دي جي
  لتر١٥برميل عبوة  ديكجارد إيالستك

١٠٢مذيب فوسروك    لتر٥برميل عبوة  

 . التغطية

) ميملمتر٣متر مربع في سماآة ٥( لتر ١٥ ريندروك إف سي  
ايم دي جينايتوبر   متر مربع لكل لتر٢٫٥ 

  متر مربع لكل لتر١٫٥ ديكجارد إيالستك
 

و بسبب عوامل الخسارة التشكيل ، األرقام أعاله هي للتغطية المثالية
المختلف و طبيعة الرآائز المحــتملة، فأرقام التغطية العملية ستكون 

 .مخّفضة
 

  
 ديكجارد إيالستك ناتيوبرايم دي جي .

 ٢ طبقة فائضة  الطالءعدد طبقات
النسبة المثالية للتغطية لكل 

  لتر للمتر المربع٠٫٤  لتر للمتر المربع٠٫٤ طبقة طالء
السماآة المثالية لطبقة الطالء 

  ميكرون٤٠٠ غير متوفر الرطبة
الزمن قبل طالء الطبقة 

 قاسي عند اللمس  مئوية٢٠ ساعة في ٢ الثانية

 
تيوبرايم دي جي للرآائز ذات يجب عدم الشروع في تطبيق النا

ويجب عدم الشروع في تطبيق .  مئوية٢درجة حرارة أقل من 
. مئوية٥ديكجارد إيالستك للرآائز ذات درجة حرارة أقل من   

 
و آما يجب حماية .  عند التطبيق يجب تغطية أّي مناطق زجاجية

النباتات و العشب، و المفاصل الـــــــــمعزولة و القير و المناطق 
.المدهونة بالقير خالل التطبيق  

 
يجب أن تطبيق عدة طبقات . نايتوبرايم دي جي يجب أن يطّبق أوال

 ٠٫٤من الطالء حتى الحصول على نسبة التطبيق الموصــــّى بها 
و أفضل طريقة للحـــــــــــصول على ذلك هي . لتر لكّل متر مرّبع 

 على نتيجة جيدة آما يجب الحصول. إستعمال أجهزة الرذاذ النّقالة
آما يجب طالء طبقة أخرى من البرايمر إذا . و متقنة لشكل السطح

.لم يزل هناك أّي مناطق مثّقبة  
 

 ٢٠في (يجب السماح لطالء البرايمر بأن يجف لمدة ساعتــــــــين 
و مهما آانت الظروف فيجب عدم . قبل اإلستمرار بالتطبيق) مئوية

ك قبل جفاف طبـــــــقة البرايمر الشروع بتطبيق الديكجارد إيالست
.بشكل جيد  

 
يمكن تطبيق الديكجارد إيالستك بإستعمال فرش الدهن المناسبة أو 

للمزيد من المــعــلومات حول تقنيات . أجهزة الرذاذ أو الدحروجات
.التطبيق، الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي  

 
ن من طالء يجب طالء جميع األسطح المعالجة بالبرايمر بطبقتي

و من المهم عدم الحصول على أي فجوات أو . الديكجارد إيالستك
يجب األخذ . حافات غير مطلية عند اإلنتهاء من عملية الطــــــالء

بالعناية الخاّصة للحصول على طالء غير متكــــــسر عند الزوايا 
الطبقة األولى من الطالء . الخارجية والنتوءات المكشوفة المماثلة

أن تطبق على آل المناطق بإستـــعمال الفرش أو الدحروجات يجب 
المناسبة و للحصول على طالء موّحد رطب بسماآة ليست أقل من 

يجب السماح هذة الطبـقة لتجف بالــــكامل و حتي .  ميكرون٤٠٠
 ساعة في الطقس الجاف و في ١٦تصبح قاسية الملمس و لمدة 

. مئوية٢٠درجة حرارة   
 

قة الثانية من الديكجارد إيالستك و لسماآة ال تقل يجب طالء الطب
. ميكرون بإتباع تعليمات التطبيق أعاله٤٠٠عن   

 
فمن ، في األحوال المناخية الغير منـــــــاسبة لجفاف طبقة الطالء

 ٢٧٠ طبقات من طالء ديكجارد إيالستك بسماآة ٣الممكن تطبيق 
بإتباع . تجفيفميكرون لكل طبقة للحصول على نتيجة جيدة عند ال

هذة التعليمات يمكن الحــصول على طبقة طالء جافة بالمواصفات 
.الموصى بها  

 
 
 

 



  

 
 

  

 

  
 

 اإلشــــتعـــال
 

 .ريندروك إف سي و ديكجارد إيالستك غير قابالن لإلشتعال
 

أبعد عن .  قابالن لإلشتعال١٠٢نايتوبرايم دي جي و مذيب فوسروك 
و في حالة حدوث . يمنع التدخين في مواقع العملآما . مصادر اإليقاد

ال يجب إستعمال الماء.  أو الرغوة٠٢حريق، فيجب إستعمال الـ سي 
 .المضخوخ

 
 نقطة اإلشتعال

 
  درجة مئوية٣٨نايتوبرايم دي جي          

  درجة مئوية٣٣      ١٠٢مذيب فوسروك 
 

لخاصة باألمن الرجاء الرجوع للنشرة الفنية ا، للمزيد من المعلومات
 .و السالمة

 
 معــــلومـــات إضـــافيـــة

 
 .ديكجارد إيالستك آان معروف سابقًا بناتيوآوت ديكجارد إيالستك

 
 

  
 التـــخــزيـن

 
 شهر في الحاويات األصلية أذا خزنت ١٢يمكن تخزين المنتج لمدة 

 .في أجواء جافة
 

 شروط التخزين
 

ف، بعيـــــــــدا عن مصادر قم بتخزين المنتج في مخزن بارد و جا
إذا . الحرارة والنيران المكشوفة، في العلب الغير مفتوحة األصلية

أو  التعرض للــرطوبة العالية / خزن في درجات الحرارة العالية و
يجــــــب حماية . فقد يرثر أو يخفض ذلك من فترة صالحية المنتج
 .مكون البرش بوند السائل من األجواء الصاقعة

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
يحتوي ايتدرول إف سي عــــلى مساحيق إسمنت التي تطلق مادة 

فيجب ، قولية عند الخلط أو الترطيب وألتي بدورها قد تكون ضارة
. تفادي إستـنشاق الغبار و اإلتصال بالجلد و العـين عند اإلستعمال

ـفازات و االقنعة و آما يوصى بلبس لباس وقائي مناسب مثل القــــ
آما إن إستعمــــــال الدهون . لحماية العين وأجهزة وقائية للتنفس
في حالة اإلتصال بالجلـد، فيجب . العازلة توفر حماية إضافية للجلد

الشطف بالكثير من الماء النــــــظيف، ثّم التطـــــهّير بالــــصابون 
ورا بالكثير مــــن في حالة اإلتصال بالعيون، فتشطف ف. والـــــماء

إذا تم إبتـــالع. الماء النظيف و من ثم البحث عن المشورة الطبّية  
.المنتج فيجب مراجعة الطبيب فورًا وال يجب محاولة التقّيأ  

 
 
 

 
 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : اتف ه  مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف   الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187  معرض جدة  : هاتف
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. ات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتج: مالحظات هامة

مرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مست
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 



.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 ديكجارد إس

 

 

  
 

 مطــــابق للمــــواصفـــات
 

ديكجارد إس مصّدق من المجلس البريطاني لمطابقة المواصفات 
 .٩٢/٢٨٢٤بموجب الشهادة رقم 

 
 مع إنتشار ١٩٨٧: ٧بي تي ، ٤٧٦مختبر مع النار لـ بي إس 

 .١ صنف -اللهيب 
 

 فهرس ٦،١٩٨٩بي تي ، ٤٧٦مختبر مع النار لـ بي إس 
 و تصنيف قانون ٠٫٠-١١فهرس متفرع . ٠٫٠-١جيشن بروبو
 . صنف صفر= البناء 

 
 الـــوصــــــــــف

 
يشتمل نظام ديكجارد إس من مكون واحـــــــد للتعامل مع البرايمر 
سيالنات السيلوآسين و مكـــــــون واحد من طالء ملون و آـالهما 

 .جاهزان لإلستعمال الفوري في موقع العمل
 

) نايتوبرايم دي جي(ء المشكلة للطبقة الرقيقة األساسية طبقة الطال
متوفرة آسائل شفافي و مستندة على راتنج األآريــــليك و سيالنات 

طالء اـبرايمر متفاعل . السيلوآسين  مذّوبان في ناقل عضوي ثاقب
وقادر على إنتاج مانع هيدروفوبي محدود آيمـــــــياويا، ولكن يقوم 

و يـــقوم بإنتاج طبقة . ء والتلوث المنتقل مع الماءبإعاقة مرور الما
 .رقيقة على األسطح لدعم وتثبيت الرآائز مثّقبة

 
. ديكجارد إس هو طالء أآرليكي ألفي  واقي  و مستند على المذيبات

و آما يتميز بمقاومة جيدة  للعــــــــــــناصر الضــــــــارة و لإلشعة 
و آما أنه متوفـر في . ــــجة من المطرالبنفسجية و األضرار الناتــــ
 .تشكيلة واسعة من األلوان

 
 

  
طالء األآريليك األلفي العالي األداء الوقائي والتزييني للخرسانة و 

.هياآل البناء  
 

 األسـتخـدام
 

لحماية تراآيب اإلسمنت المسلح العـرضة للتغيرات الجويـة و من 
الكلوريد و األوآسجين و التأثير بالغازات الحامضية واآليونات و 

الماء، خصوصا في حالة توقع أخطار الحقة قد تـظهر على رآائز 
. و مناسب أيضًا لحماية رآائز البناء و اإلســمنتية األخرى. البناء

ديكجارد إس مناسب لإلستعـــــــمال مع آّل أنواع الهيـــــــاآل، و 
ـــــب على حد و هو مناس. تشمل تلك األبنية في البيئات الساحلية

ديكجارد إس هو أحد المــكّونات . سواء لألبنية الجديدة و القائمة
.لـــنظام ريندروك من فوسروك المخصــــــصة لتسليـح الخرسانة  

 
 الــمـزايــــــــــا

  
  مانع ممتاز لثاني أآسيد الكربون و اآليونات و الكلوريد و -

.األوآسجين و الماء  
..ء التسرب من هياآل البناء  يسمح لتبخرات الما-  
  مقاوم جيد لإلشعة الفوق بنفسجية مع مقاومة جيدة للتغييرات -

.المناخية  
.  متانة عالية لمقاومة أضرار األجواء المناخية المختلفة-  
.  متوفر بتشكيلة واسعة من األلوان لألهداف التزينية-  
.  يتميز بعدم القابلية إللتقاط األوساخ-  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 



 
 

  

 

  
 

 بنود المواصفات
 

 طالء األسطح البوليمر األآريليك للوقاية و التزيين
 

الطالء الوقائي يشتمل على طالء البرايمر المخترق لســـــــــيالنات 
الطالء األآرليكي األلفي المكّون من ، السيلوآسين و الديكجارد إس

 ١٥٠طالء ليست أقل من سمك الطبقة الجافة الكلـــيّة لل. جزء واحد
ميكرون وسيكون قادر على تزويد مقـــــاومة متكافئة إلنتشار ثاني 

مليمتر للغطاء /  إن ٣٠ مليمتر ٥٠٠من  أآسيد الكربون ليست أقل
آما سيزّود خفـــض في إختراق آيونات ). أسلوب تايوود(الخرساني 

ا لجامعة بطريقة إنتـــــــشار الخالي % (٩٩الكلوريد ليست أقل من 
اسلوب ( يوم ٦٠٠و لن هناك إنتشار آليونات الكلوريد بعد ) أستون
) إس دي(آما يجب أن تظهر مقاومة إلنتاج بـــــخار الماء ). تايوود

بسماآة طبقة ) بطريقة آلوبـــفير( متر ٠٫٩٨بنسبة ليست أآثر من 
، ٤٧٦و عند إختـباره مع الـ بي إس . .  ميكرون٤٠٠جافة بمقاس 

 فيجب أعطاء نتيجة من التـــصنيف األول إلنتشار ١٩٨٧: ٧بي تي 
النيران و إيضًا إعطاء نتيجة التصنيف صـفر من  تقييم قوانين البناء 

 : ٧ و بي تي ١٩٨٩: ٦بي تي ،  ٤٧٦عند إختـباره مع الـ بي إس 
١٩٨٧. 

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التجـــهـيــــــز

 
 وخالية من التلّوثات مثل النفط، و يجب أن تكون جميع األسطح جافة

الشحوم و الجزيئات الطليقة و الخوبانات و أي بقايا خرسانية و من 
و يكمن األسلــــــــوب األفضل . آل أثار المرآبات المعالجة و الزيتية

و في حـــالة نمو . للحصول على هذة النتيجة بكشطها بفرشاة خشنة
يجب معالجتها بالبايوسيد بعد الفطريات و الخوبانات على األسطح ف

يجب إزالة التشققات و التكسرات الخرسانية و . القيام بعملية الكشط
معالجتها بنظام الترميم من فوسروك للحصول على سطح مستوي و 

للمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بقـــــــسم الخــــــدمات . متقن
 .التقنية في فوسروك

 
ة غشاء المعالجة النايتوبوند أي آر قبل ليس ضروري إزال: مالحظة

 .تطبيق الديكجارد إس
 

فيجـب ، عند التطبيق على أسطح مطلية بطبقة صحيحة من الطالءات
القيام بالتطبيقات التجريبية للتأآد من توافق و قوة الربط بين طبقتين 

للمزيد من التعليمات الرجاء اإلتصال . الطالء و سطح رآيزة الــــبناء
 .فوسروك المحليبمكتب 

 
و من الضروري الحصول على طبــــــــــقة غير متشـــققة من طالء 

و للتأآد من ذلــــــك، فيجب اوًال حـــــــشو الثقــوب و. الديكجارد إس
المسامات في األسطح بإستعمال الطالء اإلنسيابي اإلسمنتي رينردوك

ات في نشرة فنية للمزيد من التفاصيل، الرجاء اتباع التعليم(إف سي 
ديكجارد إس يجب مـــــــعالجة ريندروك إف سي  قبل تطبيق). أخرى

 . ساعة، و ذلك إعتــــماد على األحوال البيئية٤٨لتقريبا 
 

 الـــتــــطبـــــيـق
 

و للحصول على الخصائص الوقائية ديكجارد إس ، فمـــــن المـــهم 
. ـــــيت الصحيحة للتطبيقمالحظة و التأآد من إتباع النسب و التواقــ

 

  
 الــدعــم التـقـنـي

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعية
و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية
في مواقع العمل من قبل موّظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبرة 

 .نظير لها في مجال صــــــــناعة البناءالعالية  الال
 

 مـعـايـير التصــميـم
 

يجب تطبيق الطالء مـــرتين للحــــصول على سمك إجمالي جاف ال 
للحـــــــــــــصول على خصائص الوقاية .   ميــكرون١٥٠يقل عن 

الصحيحة فــــيجب تطبيق الديكجارد إس حسب التعليمات الموصى 
 .بها
 

 ـصالخصــــــائ
 

إّن القيم و المعايير المكتسبة لديكجارد إيالستك المستخدمة هي 
 .أدنى نسب التطبيق الموصى بها

 
 . األحجام الصلبة
%٣٤ ديكجارد إس  

طريقة بي (مقاومة إنتشار ثاني أآسيد الكربون 
بسمك متكافئ من الهواء) آر إي   

المبدئي:   >   متر٢٠٠
<  ساعة تعرض للتغيرات المناخية٢٠٠٠   متر٢٠٠

للميلمتر /  نيوتن ٣٠نسبة سماآة مماثلة   
 المربع لتغطية الخرسانة

)إسلوب تايوود: (   >   متر٥٠٠
 مقاومة إنتشار تبخرالماء

  :(إسلوب آولبفر)
 ١٥٠ متر في ٠٫٩٨إس دي 

 ميكرون دي إف تي
 خفض إختراق آلوريد االيونات

%٩٩ <  :إسلوب جامعة أستون إلنتشار الخاليا   
) : طريقة تيوود(معامل إنتشار آيون الكلوريد 

  ساعة آيو يو في من التجاوز٢٠٠٠
ال إنتشار آليون لكلوريد بعد 

  يوم من الغمر٦٠٠
 ٥٠(الذوبان / تقشرات األمالح في التجميد 

٨٤-٦٧٢أي إس تي إم سي ) (دراجة  غير متؤثرة 
 تشقق عالي خرسانة جيدة مسيطرة

: ٧بي تي ، ٤٧٦بي إس (إختبار اإلشتعال 
إنتشار النار) ١٩٨٧ ١صنف    

 : ٦بي تي ، ٤٧٦بي إس (إختبار اإلشتعال 
١٩٨٩(   

 ١٫٥ فهرس التوليد أي
١فهرس الباطني أي   ١٫٣ 
٠صنف  تقييم قوانين البناء  

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

  

 

  
 

 التــنـــظــــــيف
 

األدوات يجب إزالة ريندروك إف سي وحشوة الديـــــــــــــكجارد من 
اما البرايمر ديكجارد و . واألجهزة بالماء النظيف فورا بعد اإلستعمال

الناتيوبرايم دي جي  و الديكجارد إس يجب إزالتــــــــهم من األدوات 
 .واألجهزة بإستعمال أحد مذيبات فوسروك

 
 التـــــقـــــيــــدات

 
 األسطـــح إّن نظام ديكجارد إس معّد للتطبـــــــيق على الخرسانة و

و في حين الحاجة لطالء المادة على أســــطح . النظيفة و الصحيحة
مطلية سابقًا فيجب القيام بعمليات تجربية للتأآد من التوافق و قدرة 

أن ينّظف، خرسانـــة أو بناء . إالتصاق طبقات الطالء مع األســــطح
سابقا و في حين الحاجة لطالء المادة على أسطح مــــطلية . صحيحة

فمن الممكن الحصول خصائص أضعف للديكجارد إس و إبطال نسبـة 
يجــــــــب تقييم توافق و صحية المنتج في المناطق. مقاومة اإلشتعال

للمزيد من المعلومات الرجاء . المســـــتخدمة في العمليات التجريبية
آما يجب عدم الشروع في تطبيق . إستــشارة مكتب فوسروك المحلي

 مئوية ٢يوبرايم دي جي أذا آانت  درجة حرارة الرآائز أقل من النات
 . مئوية٦٠أو أآثر من 

 
 التـــــقــــديــرات

 
 العبــــوات

 الت 
  آيلو٢٥آيس عبوة  ريندروك إف سي
  لتر٢٥ و ٢٠ و ٥براميل بعبوة  ديكجارد برايمر
  لتر٢٥ و ٢٠ و ٥براميل بعبوة  نايتوبرايم دي جي
  لتر٢٥ و ٢٠رميل عبوة ب ديكجارد إس

١٠٢مذيب فوسروك    لتر٥برميل عبوة  

 . التغطية

) ميملمتر٣متر مربع في سماآة ٥( لتر ١٥ ريندروك إف سي  
  متر مربع لكل لتر٢٫٥ ديكجارد برايمر
  متر مربع لكل لتر٢٫٥ نايتوبرايم دي جي
  متر مربع لكل لتر٢٫٨ ديكجارد إس

 
و بسبب عوامل الخسارة التشكيل ، المثاليةاألرقام أعاله هي للتغطية 

المختلف و طبيعة الرآائز المحــتملة، فأرقام التغطية العملية ستكون 
 .مخّفضة

 
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. لإلمتثال إلى التعليمات الحالية  لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتها

ري عند شحن يشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البح
.المنتج عبر طريق البحر  

  
عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّهز المنتج في تغليف 

و في حالة توجب فوسروك فقط للتسليم . األمم المّتحدة المشترط 
فعلى ، على األرض، لكن المشتري يــــــنوى الــــشحن في الــبحر

مّتحدة عند تقديم المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم ال
و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع .  طلب الشراء
استعمال تغليف األمم المّتــــحدة قد يؤّثر على سعر . على المشتري
الرجاء الرجوع إلى مـــــــكتب أو ممثل فوسروك . بيع المـــنتجات

 .المحلّي 

 يييي 
 ديكجارد إس ديكجارد برايمر ..

الطالءعدد طبقات   Flood coat 2 
النسبة المثالية للتغطية لكل طبقة 

 طالء
 لتر لكل ٠٫٤

 مترمربع
 لتر لكل ٠٫١٧٥

 مترمربع
السماآة المثالية لطبقة الطالء 

  ميكرون١٧٥ غير متوفر الرطبة

   الزمن قبل طالء الطبقة الثانية
  ساعة١٢  ساعات٤  درجة مئوية٢في 
ات ساع٦  ساعة٢  درجة مئوية٢٠في   
  ساعات٤  دقيقة٨٠  درجة مئوية٣٥في 

 
يجب عدم الشروع في تطبيق الناتيوبرايم دي جي أذا آانت  درجة 

.  مئوية٦٠ مئوية أو أآثر من ٢حرارة الرآائز أقل من   
 

و آما يجب حماية .  عند التطبيق يجب تغطية أي مناطق زجاجية
قير و المناطق النباتات و العشب، و المفاصل الـــــــــمعزولة و ال

.المدهونة بالقير خالل التطبيق  
 

يجب أن تطبيق عدة طبقات من طالء البرايمر حتى الحصول على 
و أفضل .  لتر لكــــــل متر مرّبع ٠٫٤نسبة التطبيق الموصى بها 

طريقة للحــصول على ذلك هي إستعمال أجــــــــهزة الرذاذ النقالة 
اتيوبرايم دي جي آطالء أساسي األسطح المثقبة قد تتطّلب تطبيق ن

يجب تطبيق النايتوبرايم . بديل، أو قد تتطّلب معالجة خاصة أخرى
دي جي بنفس نسبة التغطية لطالء ديكجارد البرايمر لكن بطبـقات 

و للـــــــــتأآد من حالة أسطح . متعّددة و مستمرة حسب الضرورة
.الرآائز الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلّي  

 
 ٢٠في ( السماح لطالء البرايمر بأن يجف لمدة ساعتــــــــين يجب
قبل اإلستــــــــمرار )  مئوية٣٥في (أو لمدة ساعة واحدة ) مئوية

و مهما آانت الظــروف فيجب عدم الشروع بتطبـــــــيق . بالتطبيق
.الديكجارد إيالستك قبل جفاف طبـــــــقة البرايمر بشكل جيد  

 
جارد إس بإستـــــعمال فرش الدهن المناسبة أو يمكن تطبيق الديك

للمزيد من المــعــلومات حول تقنيات . أجهزة الرذاذ أو الدحروجات
.التطبيق، الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي  

 
يجب طالء جميع األسطح المعالجة بالبرايمر بطبقتين من طالء 

. بل اإلستعماليجب خالط الماّدة آلّيا و بشكل جيد ق. الديكجارد إس
الطبقة األولى من الطالء يجب أن تطـــــــــــــبق على آل المناطق 
بإستعمال الفرش أو الدحروجات المناسبة و للحصول على طالء 

. يجب خالط الماّدة آلّيا و بشكل جيد قبل اإلستعمال. موّحد و متقن
ش أو يجب دهن الطالء األول لكّل المناطق بإستـــــــــــــعمال الفر

الدحروجات المناسبة إلنجاز طالء موّحد و متقن لطبـــــــقة رطبه 
 ٢٢٥ ميكرون و ليــــــــست أآثر من ١٧٥بسمك ليست أقل من 

. آما يجب السماح لطبقة الطالء أن تجف قبل اإلستمرار. ميكرون  
 

و من المهم عدم الحصول على أي فجوات أو حافات غير مطلية 
يجب األخذ بالعناية الخاصـة . ة الطــــــالءعند اإلنتهاء من عملي

للحصول على طالء غير متكـــسر عند الـــــــــزوايا الخارجية و 
.النتوءات المكشوفة المماثلة  

 
يجب طالء الطبقة الثانية من الديكجارد إس و لسماآة ال تقل عن 

 ميكرون بإتـــبـــــــاع تعليمات ٢٢٥ ميكرون و ال تزيد عن ١٧٥
.بيق أعالهالتط   

 



 
 

  

 

  
 

 اإلشــــتعـــال
 

 .ريندروك إف سي و حشوة ديكجارد غير قابالن لإلشتعال
 

 و الديكجارد إس و ١٠٢نايتوبرايم دي جي و مــــــذيب فوسروك 
. أبعد عن مصادر اإليقاد. الديكاجارد برايمر  فهــم قابلين لإلشتعال

ي حـــــــــالة حدوث حريق، و ف. آما يمنع التدخين في مواقع العمل
ال يجب إستعمال الماء .  أو الرغوة٠٢فيجب إستعمال الـ سي 

 .المضخوخ
 

 نقطة اإلشتعال
 

  درجة مئوية٣٨ديكجارد برايمر             
  درجة مئوية ٤٢ديكجارد إس                 
  درجة مئوية٣٨نايتوبرايم دي جي          

 جة مئوية در٣٣      ١٠٢مذيب فوسروك 
 

الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة باألمن ، للمزيد من المعلومات
 .و السالمة

 
 معــــلومـــات إضـــافيـــة

 
 .ديكجارد إس  آان معروف سابقًا بنايتوآوت ديكجارد إس

 
يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 

هذا يتضمن . ـــــــــــسلح المتضّررمحّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المـ
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش
باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي

و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة
الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و التسرب للمفاصل و مادة 

 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات
 

آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي 

المسلح والحلول التي  توفرة تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت 
و يوفر فوســــروك المعلومات . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لترميم و
 .لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .وك المحليةالرجاء اإلتصل بمكاتب فوسر، للتمرين
 

  
 التـــخــزيـن

 
 شهر في الحاويات األصلية أذا خزنت ١٢يمكن تخزين المنتج لمدة 

 .في أجواء جافة
 

 شروط التخزين
 

 و٢٠قم بتخزين المنتج في مخزن بارد و جاف، بدرجة حرارة بين 
 مئوية و بعيـــــــــدا عن مصادر الحرارة والنيران المكشوفة، ٢٥

إذا خزن في درجات الحرارة . ــير مفتوحة األصليةفي العلب الغـــــ
أو  التــــعرض للــرطوبة العالية فقد يرثر أو يخفض ذلك / العالية و

 . من فترة صالحية المنتج
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

يحتوي ريندروك إف سي على مساحيق إسمنت التي تطلق مــــادة 
فيجب ، ألتي بدورها قد تكون ضارةقولية عند الخلط أو الترطيب و

. تفادي إستـنشاق الغبار و اإلتصال بالجلد و العـين عند اإلستعمال
و آما يوصى بلبس لباس وقائي مناسب مثل القفازات و االقـــنعة 

آما إن إستعمــــــال الدهون . لحماية العين وأجهزة وقائية للتنفس
 اإلتصال بالجلـد، فيجب في حالة. العازلة توفر حماية إضافية للجلد

الشطف بالكثير من الماء النــــــظيف، ثّم التطـــــهّير بالـصابون و 
في حالة اإلتصال بالعيون، فتشطف فورا بالكثير من الماء . الــماء

إذا تم إبتالع. النظيف و من ثم البحث عن المشورة الطبّية المنتج  
.محاولة التقيأفيجب مراجعة الطبيب فورًا وال يجـــــــــب   

 
حشــوة الديكجارد و الديكجارد البرايمر و الــنايتوبرايم دي جي و 

 يجب عدم إتصالهم بالجــلد ١٠٢الديكجارد إس و مذيب فوسورك 
آما يجب التأآد من توفــير . او الـــعيون و آما يجب عدم إبتالعهم

. ــالالتهوية الكافية مع تفاد إستنشاق األبخرة الناتجة عن اإلستعم
و يوجد عند بعض األشـــــــخاص الحساسية المفرطة من الــمواد 

آما يوصى بلــبس . المستندة من الراتنج و المتصلبات و المذيبات
وعند التطبيق فـي . القفازات و لباس وقائي مناسـب لحماية العين

المناطق المحصورة، فيجب إســــــــــتعمال أجهزة وقائية تنفســية 
في . و يزّود إستعمال الدهون العازلة حماية إضافية للجلد. مناسبة

حالة اإلتصال بالجلد، يشطف بالكـــثير من الماء النظيف، ثم يطهر 
.و يجب عدم إستعمال المذيبات للتنظيف. بالصابون والماء  

 
في حالة اإلتصال بالعيون، فتشطف فورا بالكثير من الماء النظيف 

 تم إبتالعه مبتلع فيـــــــــجب مراجعة إذا. و مراجعة الطبيب فورًا
.الطبيب فورًا و يجب عدم محاولة التقّيأ  

 
 
 

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : اتف ه  مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187  معرض جدة  : هاتف
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. ات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتج: مالحظات هامة

مرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مست
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٥٠٠فليكس جارد   

 

 

  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعية 
و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية 
في مواقع العمل من قبل موّظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبــرة 

 .نظير لها في مجال صــــــــناعة البناءالعالية  الال
 

 مـعـايـير التصــميـم
 

للحصول على الخصائص الوقائية الصحيحة للمنتج، يجب تطبيق 
 . ميكرون٥٠٠) دي إف تي ( فليكس جارد في الحد األدني بسمك 

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التجـــهـيــــــز

 
 األسطح الخرسانية

 
لمعدة للطالء جافة و مصقولة و خالية من يجب أن تكون األسطح ا
 .األوساخ و التلوثات

 
يجب أن تكون األسطح خالية من التلّوث مثل النفط، و الشحوم، و 
الشمع، و األوساخ أو أّي تلوث آخر و الذي قد يؤثـــــــر على قوة 

 .التصاق الطالء
 

آما يجب إستعمال النايتومورتر إف سي لترميم فرغات الهواء و 
 ).الرجوع للنشرة الفنية الخاصة بالمنتج(، مسامات في األسطحال
 

 األسـطح الفوالذيـة
 

يجب آشط األسطح لإلمتثال مع المتطلبات الخاصة بمعايير بي إس 
 .، النوعية األولى٤٢٣٢

 
يجب برمجة عمل التبطين لألسطح الفوالذية النظيفة بأسرع  وقت 

 .قبل تكوين أي صداء و التقشرات على األسطح
 

 طــالء البرايمر
 

ليس من الضروري طالء األسطح النظيفة و المجـــــــــــهزة بطريقة 
و. ٥٠٠صـــــــحيحة بطالء البرايمر قبل تطبيق طالء الفليكس جارد 

.لألسطح الخرسانية القديمة الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي
بأسرع وقت بعدالرآائز الفوالذية يجب أن يطبق عليها طالء البرايمر 

الرجاء الرجوع للنشرة الفنية  (٢٨تجهيزها بإستعمال النايتوبرايم 
 ).الخاصة بالمنتج

 
 الخــــــلـــط

 
يجب إضافة آامل محتويات عبوة التصلب إلى حاوية المادة األساسية

مع التأآد من، و خلطعا جيدًا حتى إآتساب اللون و اإلتساق المــــحدد
و يوصي عند الخلط الميكانيكي .  وقاع الحاويةخلط المادة في جوانب

 .بإستعمال مثقاب آهربائي بسرعة بطئية و مزود بخالط جيفي
 

  
.طالء مرن و واقي مستند من األيبوآسي  

 
 األسـتخـدام

 
طالء مطاطي مستند على األيبوآسي و يدعم ، ٥٠٠فليكس جارد 

جـــــاري الهياآل الخرسانية و الفوالذية مثل السدود و قنوات و م
 .الماء و األساسات بخصائص الحماية و العزل للماء

 
تتميز المادة بخاصية تجسير التشققات بشكل جيد حتى لو آانت 

.مغمورة في الماء لمدة طويلة  
 

 الــمـزايــــــــــا
  

.  مقاومة جيدة ضد التأآل و المواد الكيمياوية-  
.  يتكيف مع تشققات األسطح-  
. و سهل التنظيف  شكل نهائي متقن-  
   سهل التطبيق بواسطة الفرشاة  و الدحروجة و الرش الالهواي-
 

 الـــوصــــــــــف
 

طالء مستند على األيبوآسي المرن الــخالــي ، ٥٠٠فليكس جارد 
و مجّهز آمادة في علبتين بكميات موزونة ، من المذيبات و المرنة

فليكس جارد متوفر آما أن . مسبقًا و جاهزة للخلط في موقع العمل
.عادة بلون رمادي  

 
 الخصائــــص

 
%١٠٠ الحجم المتصلب  
 ١٫٦٠ الجاذبية الخاصة

  دقيقة٦٠  مئوية٢٠ @ صالحية الخليط
  دقيقة٢٥  مئوية٣٥ @

  ساعات١٠ إلى ٨  مئوية٢٠ @ زمن التخلص من اللزوجة
  ساعات٦ إلى ٣  مئوية٣٥ @

  أيام٧  مئوية٢٠ @ إآتمال امعالجة
  أيام٥  مئوية٣٥ @

  ساعة١٥ إلى ١٠  مئوية٢٠ @ زمن بين الطالء الثاني
  ساعة١٢ إلى ٦  مئوية٣٥ @

)٤١٢أي إس تي إم  دي (القّوة القابلة للشّد  مليمتر مربع/ إن٤٫٥   
)٤١٢أي إس تي إم  دي (اإلطالة   ٩٠%  

)١٠٠٤أي إس تي إم  دي (قّوة التمزق  ميلمتر/ إن٨٫٠   
)٢٢٤٠ي إم أي إس ت(التصلب    شور أي٨٠ 

سي ، ٤٠٦٠أي إس تي إم  دي (مقاومة التأآل 
) ويل١٧-إس  دورة/ جرام٠٫٣٠   

معّدل أي إس تي إم  سي (إمكانية تجسير التشقق 
٨٣٦(   ميلمتر١٫٥ 

  الطالء المعالج آامًال مقاوم لــ
 مياة المجاري 
 مياة البحر 

الحامضيات والقلويات  
 المعدنية المخّففة

حاليل األمالحم .   
 

 



 
 

  

 

  
 

 شروط التخزين
 

 و٥قم بتخزين المنتج في مخزن بارد و جــــــاف، بدرجة حرارة بين 
إذا خزن في درجات.  مئوية  في العلب الغـــــــير مفتوحة األصلية٣٠

 . حرارة عالية فقد يرثر أو يخفض ذلك من فترة صالحية المنتج
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 حة والسالمةالص
 

يجب عدم إتصال الفليكس جارد بالجلد او الـــعيون و آما يجب عدم 
آما يجب التأآد من توفير التهوية الكافية و عدم إستنشاق . إبتالعهم

و يوجد عند بعض األشـــــــــــخاص . األبخرة الناتجة عن اإلستعمال
لبات و الحساسية المفرطة من المواد المستندة من الراتنج و المتص

آما يوصى بلبس القفازات و لباس وقائي مناسـب لحماية . المذيبات
وعند التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إســــــــــتعمال . العين

و يزّود إستـــــــعمال الدهون العازلة . أجهزة وقائية تنفسية مناسبة
 من في حالة اإلتصال بالجلد، يشطف بالكـــثير. حماية إضافية للجلد

و يــــــجب عدم إستعمال . الماء النظيف، ثّم يطّهر بالصابون والماء
في حالة اإلتصال بالعيون، فتشطف فورا بالكثير . المذيبات للتنظيف

إذا تم إبتالعه فيجب . من الماء النـــــــظيف و مراجعة الطبيب فورًا
.مراجعة الطبيب فورًا و يجب عدم محاولة التقّيأ  

 
 عالاإلشـــــتــ

 
آما. أبعد عن مصادر اإليقاد.  قابل لإلشتعال١٠٢مــــــذيب فوسروك 

و في حـــــــــالة حدوث حريق، فيجب. يمنع التدخين في مواقع العمل
 .ال يجب إستعمال الماء المضخوخ.  أو الرغوة٠٢إستعمال الـ سي 

 
 نقطة اإلشتعال

 
  درجة مئوية٣٨:                فليكس جارد 

  درجة مئوية٣٣ :     ١٠٢وسروك مذيب ف
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 
هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش

باإلضافة . ة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسيالدقيق
و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة

التسرب للمفاصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 
 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات

 
 
 
 
 
 

  
 التـــــطبـــــيـق

 
يجب إستعمال فليكس جارد بعد الخلط مباشرة على األســــــــــطح 
.المجهزة و التأآد من إآتساب تطبيق و سماآة متساوية و موحدة  

  
و يوصى بإستخدام فرشاة من النايلون الصّلب أو دحروجة قصيرة 

.عند التطبيق  
 

و يمكن تطبيق المادة بشكل أسرع بإستعمال جهاز رش من غير 
).إستشارة مكتب فوسروك للمزيد من التفاصيل(هواء   

 
 التــنـــظــــــيف

 
 ٥٠٠يجب إزالة و تنظيف األجهزة المستخدمة مع الفليكس جارد 

المواد .  فورًا بعد اإلستـــــــــــخدام١٠٢بإستعمال مذيب فوسروك 
.المعالجة و المتصلبة يمكن إزالتها ميكانيكيًا  

 
 التــــقــــيـــدات

 
 ٥ يجب الشروع بتطبيق المنتج إذا آانت درجة الحرارة أقل من ال

  %.٩٠درجات مئوية أو عندما الرطوبة النسبية السائدة تتجاوز 
 

 التـــــقــــديــرات
 

 العبــــوات
 

  آيلو غرام٥ترآيبة عبوة      :      ٥٠٠فليكس جارد 
  لتر٥علبة عبوة  :       ١٠٢مذيب فوسروك 

 
 التغــــطيـــة

 
 ٥٠٠آيلو غرام لسماآة / متر مربع١٫٢٥ : ٥٠٠فليكس جارد 

.ميكرون دي إف تي  
 

.تعتبر معايير التغطية أعاله مثالية و لم تحتسب الكميات التالفة  
 

 التـــخــزيـن
 

 شهر في الحاويات األصلية أذا خزنت ١٢يمكن تخزين المنتج لمدة 
 .ئوية  درجة م٣٠ و ٥في أجواء جافة و بدرجة حرارة بين 

 
 
 
 
 

 

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : اآس ف  (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. لقياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات ا: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
اشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مب

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 جالفا فروايد

 

 

  
 

 بـــنــود المواصفــات
 

، عند الحاجة للطالء المضاد للتأآل فيجب إستــــــعمال جالفا فروايد
المتكون من مادة غنية بالزنك و المصممة للحماية المعادن الحديدة 

 . من الصداء
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التجـــهـيــــــز
 

 أن تكون نظيفة وخالية من الــــــنفط، و آّل السطوح الحديدية يجب
و يمكن آشط األسطح أو قد . الشحوم و الصدأ و أي طالءات سابقة
بعض مزيالت الــــــــصداء . يكفي إستعمال فرشاة نحاسية لتنظيفها

المستندة على الحوامض الفسفورية قد تترك طبقة عازلة آهربائية 
 .على سطح الحديد فال يجب إستعمالهم

 
 خــــــلـــطال
 

و يوصي بخلط . يجب خلط الجالفا فروايد جيدًا قبل اإلستعمال
 .المحتويات بشكل دوري أثناء تطبيق لتفادي ألتكـــــــــــتالت

 
جالفا فروايد مجهز لإلستعمال مـــــباشرة من العبوة و لكن إذا دعت 

 بنسبة لتر ١٠٢الحاجة لتخفيفة فيجب فقط إستعمال مذيب فوسروك 
 . ألتار من الجالفافروايد٨د من المذيب لكل واح

 
 التـــــطبـــــيـق

 
إلآتساب الخصائص و الملكيات الوقائية للجالفا فروايد، فمن المهم 

 .إتباع النسب الصحيحة عند ألقيام بالتطبيق
 

 عدد طبقات الطالء واحد أو أثنين
 

 . درجات مئوية٥درجة الحرارة األدني عند التطبيق هي 
 

الء جيمع األسطح المحّضرة بطبقة واحدة أو أآثر من الجالفا يجب ط
الماّدة يجب تطبّيق المادة بشـــــكل حر بدون أّي محاولة إلى . فروايد

يمكن الحصول على السمك المطلوب للطالء. لدهنها أو فرشها بالقوة
بتطبيق العديد من طبقات طالء الجالفا فروايد بعد أن تـــــكون الطبقة 

 .ى قد جفت آاملةاألول
 

 إعـادة الطــالء
 

و لكن يوصى ، بالرغم من صالحية إستعمال المنتج للشكل النهائي
بإعادة طالء طبقة واقيــــــــة للجالفافروايد من التلف الميكانيكي و 

 .٩-٥األضرار الكيمايئية خارج بي إتش 
 

واء  أيام للتكيــف مع األج٣و يوصي بترك طالء الجالفا فروايد لمدة 
الطالء الخارجي يجب أن . المناخية قبل إآمال عملية الطالء الخارجي

مثل أآرليك مستــــند على المذيبات، يستخدم مادة غير قابلة للتصبين
و يعتبر إستخدام الطالءات المبنية على الماء. أو مادة آلورية مطاطة

 .والجير و السليلوز ليست مناسبة

  
نكطالء مغلفن بارد و غني بالز  

 
 األسـتخـدام

 
و يمكن أن يســـــتعمل . لتزويد حماية غلفانية على الحديد والفوالذ

آمادة نهاية ذاتي أو آمانع متين للصدأ يوضع تحت طبقات الطالء 
و موّصى به لحماية الهايكل الفوالذية و الزراعــــــــية و . األخرى

وار و الحديد و هياآل المصانع و المكائن و البوابات و األســــــــــ
.اإلنبايب و المجاري، ومانع  للصدأ للمواقع أعمال اللحــــــــــــام  

 
 الــمـزايــــــــــا

  
.  يحمي المعادن الحديدية-  
.  مناسب آطالء أساسي أو أخير-  
.  عائق لتكوين الصداء-  
.  سهل التطبيق بواسطة الفرشاة  و الدحروجة-  
 

 الـــوصــــــــــف
 

لفن و غني بالزنك و معّد للتطبيق بسهولة، الغلفنة الباردة طالء مغ
آما يتميز جالفا . تقوم بالحماية ضّد التآآل لكل المعادن الحديدية

. فروايد بلون رمادي و غير المع  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعية
فير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنيةو األداء العالي، مع تو

في مواقع العمل من قبل موّظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبرة 
 .العالية  الالنظير لها في مجال صــــــــناعة البناء

 
 مـعـايـير التصــميـم

 
يجب طالء طبقتين من جالفا فروايد عند إستخدامة آطالء نهائي 

إلآتــــساب الحماية . ند إستخدام آطالء أساسيأو طبقة واحدة ع
يجب تطبيق جالفا فروايد بإتباع التعليــــمات الموصى ، الصحيحة
.بها للتغطية  

 
 الخصائــــص

 
%٤٠ الحجم المتصلب  
%٨٠  وزن المتصلب  
%٦١  حجم محتويات الزنك للطبقة الجافة  
 %90 وزن محتويات الزنك للطبقة الجافة

 .  مئوية٢٠ي درجة زمن التجفيف ف
  ساعة٢ جاف للملمس
  ساعة٢٤ جاف صلب
  ساعة٢٤ الوقت إلعادة الطالء

 
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 التـــخــزيـن
 

 شهر في الحاويات األصلية أذا خزنت ١٢يمكن تخزين المنتج لمدة 
 . درجة مئوية٢٥في أجواء جافة و بدرجة حرارة أقل من 

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 ة والسالمةالصح

 
 بالجلد او ١٠٢يجب عدم إتصال الجالفا فروايد و مذيب فوسروك 

آما يجـــــــب التأآد من توفير . الـــعيون و آما يجب عدم إبتالعهم
و . التهوية الكافية و عدم إستنشاق األبخرة الناتجة عن اإلستعمال

يوجد عند بعض األشـــــــــــخاص الحساسية المفرطة من المواد 
آما يوصى بلبس . لمستندة من الراتنج و المتصلبات و المذيباتا

وعند التطبيق في . القفازات و لباس وقائي مناسـب لحماية العين
المناطق المحصورة، فيجب إســــــــــتعمال أجهزة وقائية تنفسية 

. و يزّود إستـــــــعمال الدهون العازلة حماية إضافية للجلد. مناسبة
ال بالجلد، يشطف بالكـــثير من الماء النظيف، ثّم في حالة اإلتص

و يــــــجب عدم إستعـــــــــمال المذيبات . يطّهر بالصابون والماء
في حالة اإلتصال بالعيون، فتشطف فورا بالكثير من الماء . للتنظيف

إذا تم إبتالعه فيجب مراجعة . النـــــــظيف و مراجعة الطبيب فورًا
.ب عدم محاولة التقّيأالطبيب فورًا و يج  

 
 اإلشـــــتــعال

 
أبـعد .  و الجالفا فروايد  قابالن لإلشتعال١٠٢مــــــذيب فوسروك 
و في . آما يمنع التدخين في مواقع العــــــــمل. عن مصادر اإليقاد

ال .  أو الرغوة٠٢حــــــالة حدوث حريق، فيجب إستعمال الـ سي 
 .يجب إستعمال الماء المضخوخ

 
 طة اإلشتعالنق
 

  درجة مئوية٤١:      جالفا فروايد            
  درجة مئوية٣٣ :     ١٠٢مذيب فوسروك 

 
للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 

 .باألمن و السالمة

  
 التــنـــظــــــيف

 
ايد يجب إزالة و تنظيف األجهزة المستخدمة مع الــجـــــــــالفا فرو

المواد .  فورًا بعد اإلستـــــــــــخدام١٠٢بإستعمال مذيب فوسروك 
.المعالجة و المتصلبة يمكن إزالتها ميكانيكيًا  

 
 التــــقــــيـــدات

 
جالفا فروايد مصمم لإلستعمال على األسطح النظيفة و المجهزة 

آما ال يجب إستخدامه على األسطح المتصدية و ، بطريقة صحيحة
و يجب عدم تطبيق الجالفا فروايد على األسطح المطلية . المتأآلة
.سابقًا  

 
ال يجب إستعمال الجالفا فروايد على االسطح ألتي على إتصال 

.بالماء الصالح للشرب  
 

ال يجب إستعمال الجالفا فروايد على األسطح المعّرضة للماء ذات 
. درجة مئوية٦٠درجات الحرارة فوق   

 
فروايد على االسطح المعالجة بمزيل ال يجب إستعمال الجالفا 

.الصداء المستند على حامض فوسفوري  
 

ال يجب طالء الجالفا فروايد بطالء آخر يحتوي على مذيبات قوية 
.مثل الهيدروآربون المكلور والمعطر و ملح إستر و األثير  

 
 التـــــقــــديــرات

 
 العبــــوات

 
  لتر١٫٩ / ٠٫٨عبوة  :      جالفا فروايد            

  لتر٢٥ / ٤عبوة  :      ١٠٢مذيب فوسروك 
 

 التغــــطيـــة
 

:جالفا فروايد   
 

 متر ٨و . متر مربع لكل لتر واحد عند إستعماله آطالء أولي ١٦
.مربع لكل لتر واحد عند إستعمال طبقتين من الطالء آشكل نهائي   

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

ام المحدودةشرآة فوس   

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904   الجبيل  :هاتف 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف  نع و اإلدارة العامةالمص    

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادق
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.شرآةبموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة ال  



 

 

٢١٠نايتوآوت سي إم   

 

 

  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعية 
و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية 
في مواقع العمل من قبل موّظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبرة 

 .النظير لها في مجال صــــــــناعة البناءالعالية  ال
 

 الخصــــــائـص
 

 .الخصائص المثالية للماّدة المختلطة
 

  ساعة٢  مئوية٢٠صالحية العمل في درجة 
  ساعة١  مئوية٣٥صالحية العمل في درجة 
 الرمادي و األبيض األلوان

للمتر المكعب/  آيلو ١٨٥٠ آثافة الخليط  
لتطبيقدرجة الحرارة األدني ل   مئوية٥ 

 
 مئوية ثم ٢٣ يوم في درجة ٢١يعالج في (ملكيات الطالء المعالج 

 ). يوم٢٨ مئوية لمدة ٢٣يغمر في الماء بدرجة حرارة 
 

 عند تطبيق طبقتين من ٢١٠القيم المكتسبة للنايتوآوت سي إم 
 : ميلمتر لكل منهم ١الطالء بسماآة 

 
دي أي إن (المقاومة لضغط الماء اإليجابي 

١٠٤٨( ) متر رأسي في الماء٧٠( بار ٧   
دي أي إن (المقاومة لضغط الماء السلبي 

١٠٤٨( ) متر رأسي في الماء٣٠( بار ٣   
  ميلمتر١٫٠ < التكييف مع التشقق اإلستاتيكي
 - ٠قابلية التكيف مع التشقق الديناميكي 

 يوم ٢٨ ميكرونات مدورة بعد ٠ - ٣٠٠
)إسلوب جامعة سري(من الغمر   

 

)ال فشل( دورة ٦٠٠٠  درجة مئوية١٥  
)ال فشل( دورة ٦٠٠٠ درجة الصفر مئوية  

)ال فشل( دورة ٦٠٠٠  تحت الصفر مئوية١٢  
 

 سيجّسر الشقوق الحالية بحدود ٢١٠نايتوآوت سي إم : مالحظة
 مليمتر عرض و في نفس الوقت يقاوم ضغط الماء اإليجابي ٠٫٣
 . بار٧حتى 

 
أي إس تي إم  دي  (١ دليل التأآل مقاومة التأآل

 نيوتن ٤٠متكافئ مع خرسانة ) ٤٠٦٠
.مليمتر مربع/   

مقاومة إنتشار ثاني أآسيد الكربون 
 ساعة ٥،٠٠٠بعد ) إسلوب تايوود(

*آيو يو في    متر٥٠ < 
مقاومة إنتشار آيونات الكلوريد 

)إسلوب تايوود(  
 شهور من اإلختبار ١٠ال إختراق بعد 

 المستمر
 
 ٤لب إختبار الكيو يو في  بتعريض الطالء إلى يتط: مالحظة  *

 ساعات مــــن ٤ مئوية تتلى ٥٠ساعات من التكثيف في درجة 
زمن .  مئوية٥٠التـــعريض للضوء الفوق البنفسجي في درجة 

 . ساعة٥،٠٠٠التعريض الكلّي آان 

  
.طالء إسمنتي مطاطي مضاد للماء  

 
 األسـتخـدام

 
سمنتي مطاطي، و يستعــــــمل  هو طالء إ٢١٠نايتوآوت سي إم 

 يزّود ٠.  لعزل الماء في هياآل البناء الحافظة و المانـــــعة للماء
 طالء مطاطي عازل للتسرب و مناســـــب ٢١٠نايتوآوت سي إم 

لإلستعمال في الخزانات الحافظة للمياة الصالحة للشرب و للسدود 
.و للقنوات و للمجاري المائية  

 
ن إستخدامــــــــها على الخرسانة و البلوآات و و المادة التي يمك

الطابون تقوم بعملية التجسير للتشققات حتى بعد غمرها في الماء 
و هذا شرط ال يمكن لـــــــعدد من الطالءات اإلسمنتية . لمدة طويلة
 ليـــكون جاهز للتكييف مع ٢١٠صمم نايتوآوت سي إم . القيام به

 :٨٠٠٧لموصى بها في بي إس التشققات العريضة القصوى و ا
 قاعدة الممارسة القياسية البريطانــــــية لتصميم التراآيب ١٩٨٧

.الخرسانية الحافظة للسوائل المائية  
 

 الــمـزايــــــــــا
  

).دي دبليو آي(  مصّدق من هئية تفتيش الماء الصالح للشرب -  
ة و   تحمل عالي للضغوط الهايدروستاتيكية العالية اإليجابي-

.السلبية  
.  تكييف و مقاومة جيدة للتشققات بعد الغمر في الماء-  
.   يمتلك مدة صالحية طويلة بعد التطبيق-  
.  إلتصاق جيد مع الخرسانة و هياآل البناء-  
.  سهل التطبيق بواسطة الفرشاة او الدحروجة او بالرش-  
.  يلتصق بالخرسانة الخضراء او الرطبة-  
.لفات و الكلوريد  مانع جيد ضد السو-  
 

 مطــــابق للمــــواصفـــات
 

. تأثير على نوعية الماء٦٩٢٠:١٩٩٠بي إس   
.مصدق من مخطط بيلوز للماء  

.إختبار إختراق ماء: ١٠٤٨دي أي إن   
.٧ و٦ جزء ٤٧٦:١٩٨٧مجرب مع النار لـ بي إس   

). أي١(٢٥مصدق من قانون دي دبليو آي   
 

 الـــوصــــــــــف
 

  هو طالء بولمير معدل إسمنتي مكون من ٢١٠ت سي إم نايتوآو
إّن المنتج مصــــّمم لكي . قسمين و مجّهز في الشكل المعّلب مسبقا

يخلط بسهولة في موقع العمل بإستعمال مثقاب بطيئ الــــــــسرعة 
مجّهز بمجذاف خلط ثم يوضع على الرآائز بإستعمال أّما فرشاة أو 

ن إستعمال دحروجة للتطبيق، على أية و من الممك. يملج أو يرّش
 .حال يوصى بملج األسطح للحصول على أفضل النتائج

 
 متوفر باأللوان الرمادي و األبيض، و يعالج٢١٠نايتوآوت سي إم 

 .لتشكيل غشاء مرن غير نافذ
 
 
  

 

 



 
 

  

 

  
 

 تــحـذيـرات الخــــلـط
 

المقنعة بالرغم  خصائـص المعالجة ٢١٠قد يظهر نايتوآوت سي إم 
و هذا سيؤّدي بشكل ملحوظ لمستوى أداء . من خلطه بشكل غير آلي

فمـــــــــن الضروري األلتزام الكامل . متدنى أو الفشل المحتمل للمادة
 .و التأآيد على إتباع أزمنة الخلط الموصى بها،  بأوامر الخلط

 
 ترطيب األسطـح قبل التطبيق

 
ماء بإستعمال دحروجة أو فرشاة أو بقنينةتبّلل أسطح الرآائز آلّيا بال

الرآائز المسامية العالية ستــــتـــــــطّلب تبليل أآثر من الرآائز . رّش
يجب عدم تطبيق الطالء عندما تكون الرآائز مبللة أو مغزرة . الكثيفة

بالماء، و يسمح للرآائز بتشرب الماء و يمكن الشروع بالتطبيق في 
 .رطبًا فقطيكون شكل األسطح  حالة

 
و إيقاف أي مياة جارية . يجب إزالة الماء الفائض بإستعمال اإلسفنج

الرجاء اإلتصال . بإستعمال المؤونة المناسبــــــــة مثل ريندروك بلج
بمكتب فوسروك المحلي لإلستشارة عن المؤونة المناسبــــــة لوقف 

 .الماء
 

 ٢١٠وت سي إم يجب تطبيق نايتوآ، للحـــــصول على أفضل النتائج
 ٢١٠ثم يســـــــــتخدم نايتوآوت سي إم ، األبيض أللون آطبقة أولى
تلك العملية ستعطي إشارة بصرية لعملية. الرمادي اللون آطبقة ثانية

 .التغطية
 

معدل ( ميلمتر قبل جفافها ١يجب طالء الطــــــــبقة األولي بسماآة 
 لتر لكل متر ١ع أو  آيلو غرام للمتر المرب١٫٨: المحصول للطبقة 

قم بقياس ، و للتأآد من الحـــــصول على السماآة الصحيحة). مربع
و من ثم قم بإحتــــــــــــــساب الكمية )  متر مربع٢٠٠: على مثال (

بمراقبة و التأآد من سماآة طبقة  قم. المستعملة لطالء تلك المساحة
اص للـــــطبقة الطالء بشكل دوري أثناء التطبيق بإستعمال مقياس خ

يجب أخذ الحــــــــــذر و التأآد من معالجة جميع الفجوات و . الرطبة
و أن لم يتم حشــــــوهما فيمكن تعبئتهم قبل . الفراغات أثناء التطبيق

إذا آان الـــطالء قد جف . جفاف طبقة الطالء بإستعمال إسفنجة جافة
.مال ماّدة جديدةقبل إآتشاف هذه الفراغات، فيمكن أن حشوها بإستع

 
.آامل الماّدة المختلطة يجب أن تستعمل خالل ساعة واحدة من الخلط

 
 ساعات آحد٤يجب ترك الطبقة األولي من الطالء للمـــــعالجة لفترة 

رطوبة جوية و لـــــمــــدة% ٥٠/  مئوية ٢٠أدني في درجة حرارة 
 .ية الرطوبةأآثر في درجات الحرارة المتدنية أو في األجواء العال

 
يعتمد زمن التجفيف الصحيح على درجة حرارة األسطـــــــح و درجة

درجات الحرارة العالية أو الرطوبة المنخفـــــــــضة. الرطوبة النسبية
١من الممكن أن تتفاوت المدة من . سيخفــــــضان من زمن التـجفيف

 . ساعة١٦إلى 
 

تى تتصلب و ال تـتأثر مع طبقة الطالء األولى يجب أن تترك للتجف ح
و لكن قد، ليس هناك وقت أقصى بين طالء الطبقات المتتالية. اللمس

يحتاج السطح للتنظيف بالماء قبل تطبيق الطبقة الثانية إلزالة التلوث
 .المحتمل

 
تبليل السطــــــــــح ليس .  ميلمتر١يجب طالء الطبقة الثانية بسماآة 
 .يةضروري قبل طالء الطبقة الثان

  
  بنود المواصفات

 
الـــــطالء المرن ، ٢١٠يجب عزل التسرب بمادة نايتوآوت سي إم 

دبليو آر(اإلسمنتي و المصدق  من قبل دبليو بي إس البريــــــطاني 
الطالء المعالج، بعد الغمر، سيكون قادر على المقاومة). سي أدراج

ـكرونات في مي٠ - ٣٠٠ - ٠للحرآة الدورية لتكسرات الرآائز من 
و سيمــــــتلك القابلية.  دورة بدون فشل٦،٠٠٠ مئوية ل١٥درجة 

 بار وضغط الماء الــسلبي حتى ٧لمقاومة ضغط ماء اإليجابي حتى 
 .١٠٤٨ بار عند تجربته مع دي أي إن ٣
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التجـــهـيــــــز
 

ــــــة من النفط وجميع األسطح ألتي ستطلى يجب أن تكون خاليــــــ
الشحوم و الشمع و األوساخ و البقايا الخرسانية أو أي شكــــل آخر

و نموذجيا،. من التلوثات الذي يمكن أن تؤّثرا على عملية اإللتصاق
يمكن أن تنظف السطوح الخرســـــــانية بإستعمال الماء المضخوخ 

ة أو الملوثة و للنوعية الرديئة أو الــخرسانة الهّش .بالضغط العالي
 .فقد يتطلب ذلك آشط األسطح

 
السطوح المكسرة أو تلك ألتي تحتوي على يحــــــــــتوون فجوات و

 أو٢١٠يجب ترميمها بإستعــمال نايتوآوت سي إم ، فراغات آبيرة
يجب أن تؤخذ العنــــــــاية عند. بمؤونة ترميم مصدق من فوسروك
ــــــــأآد من أن يتملك آل الموافقات إختيار مـــــؤونة الترميم و التــ

 .الضرورية لإلتصال بالماء الصالح للشرب
 

إذا آان ال يزيد عرض الفجوات أو الفرغات الهوائية على األسطح 
 ميلمتر، فمن الممكن تطبيق الطالء من دون الحاجة لعملية ١عن 

 .الترميم
 

 ثانية  مليمتر عرضًا يمــكن تطلى بطبقة٠٫٣الشقوق التي أقل من 
 ٠٫٣طالما أنه ليس من المــحتمل أن يزداد التشـــقق إلى أآثر من 

هذا هو العرض األقصى المسموح به حسب الموصـــي به (مليمتر 
 قاعدة الممارسة القياسية البريـــطانية ٨٠٠٧:١٩٨٧في بي إس 

 ).لتصميم الهياآل الخرسانية الحافظ للسوائل المائية
 

 ميلمتر٠٫٤ ميلمتر يجب تكبيرها حتى ٠٫٣التشققات ألتي أآثر من 
ثم يجب أن تحشوا بنايتـوآوت سي .  ميلمتر عمقًا١٥و تقريبًا حتى 

و عندما تجف المـادة في ". جي" بإستعمال مسدس الضخ ٢١٠إم 
 .عندها يمكن إآمال عملية الطالء فوق الفجوات، الفجوات

 
 الـــــخــــــلـط

 
من الحاوية البالستيكية ) غرام آيلو٥٫٥(يجب صب المكّون السائل 

 . لتر على األقل٢٥إلى وعاء بالستيكي أو معدني ذات حجم 
 

٢٠(للقيام بعملية الخلط، يجب إضافة المسحوق بشــــــكل تدريجي 
مع خلطه بإستخــدام مثقاب بطئ السرعة مزود بمجداف) آيلوغرام

الوعاءقم بالــخلـــط المستمر، و بشكل ثابت حول . حلزوني مصّدق
و من الممكن أن يستغرق ذلك. حتى يتم إآتساب الخلــــط الكلـــــــي

إّن : مالحظة.  دقائق٥ دقائق و آحــــــّد أعلى حتى ٣آحّد أدنى من 
 . أر بي إم٦٤٠ إلى ٢٨٠سرعة المـــــثقاب المفّضلة هي بين 

 

 



 
 

  

 

  
 

وس ألى األسفل و إقشط جوانب القاد. قم بصّب الماّدة إلى القادوس
ضع . في فترات منتظمة لمنع الماّدة المــــــصّلبة من تلويث المزيج
 .الغطاء على القادوس لمنع المنتج من التجلد بسبب تبخر الماء

 
يجب . سوف تضخ الماّدة المخلطة خالل الخرطوم إلى مسدس الرش

. اإللتزام بتعلميات تجهيز األسطح و نسب التغطية آما موضح أعاله
ب قـــياس الطبقة الرطبة بإستعمال مقياس سماآة خاص للطبقات يج

 متر مبدئيًا حتى يتمكن مشغل جهز الرش من ٣ إلى ٢الرطبة لــــكل 
و يجب إعادة الرش للمناطق. تحديد سرعة و مسافة التطبيق المثالية

ثم يجب األستمرار في قياس .  ميلمتر١المطلية بســـــــماآة أقل من 
 . متر مربع بعد ذلك١٠الطالء لكل سماآة طبقة 

 
 الفواصل المعزولة

 
و عند الضرورة يجب عزل الفواصل بمادة عــزل مصدقة قبل تطبيق 

، فالرجاء مراجعة مكـــــتب فوســــروك ٢١٠مادة نايتوآوت سي إم 
 .المحلي للمزيد من المعلومات عن العازل المناسب

 
و بعد تطبيق نايتوآوت. قم بوضع شريط ديبوندنج على مانع التسرب

 .قم بإزالة الشريط و طبقة الطالء عن المفاصل، ٢١٠سي إم 
 

 المـــــعـــالــجـة
 

للعقود ألتي  تتطلب التوافق مع المواصفات البريطانية للماء الصالحة
٧ أيام في درجة ٧للشرب، يجب ترآها للمعــــــــالجة آحد أدنى لمدة 

و ذلك سيضمن التطوير الكامل. وية مئ٢٠ أيام في درجة ٣مئوية أو 
 .لخصائص المنتج الطبيعية

 
 المواصفات البريطانية للماء الصالح للشرب

 
في حالة العقود التي تتطّلب موافقات دي دبليو آي و شهادة بيلـــوز 

 األبيض آطبقة أولى ٢١٠فيجب أن تطبيق نايتوآوت سي إم ، للماء
ثم يجب ترك المادة للمعالـجة . ثم تطبيق اللون الرمادي آطبقة ثانية

  . مئوية آحد أدنى٧ إيام في درجة حرارة ٧لمدة 
 

 متر مربع بالماء قبل تعبئتهم٢٥٠يجب شطف الخزانات األصغر من 
يجب تطــــــهير الخزانات حسب التعليمات المحلّية قبل إعادة . بالماء

 .الربط مع إمدادات المياه العامّة
 

 التـــــقـــــيــــدات
 

 عندما تكون درجة الحرارة ٢١٠ال يجب إستعمال نايتوآوت سي إم 
يجب عدم تعرض المـــــــنتج للمطر أو الماء .  درجات مئوية٥تحت 

 ٢٠ ساعات في درجــــــــة حرارة ٤الجاري أثناء التطبيق أو خالل 
 درجة ٤٠إّن درجة الحرارة البيئية القصوى للتطــــبيق هي . مئوية
 .مئوية

 
ال يجب إستعــــــمال نايتوآوت سي إم ، ألجواء المناخية المتغيرةفي ا
 على األسطح الخارجية في حين يجب أن يكون الشكل الخارجي٢١٠

متقن و مهم حيث من الممكن أن تتسبب في تغيـــــــــــير لون السطح
للمزيد من المعلومات عن اإلستعمال في األجــــواء المناخية . النهائي
 .مكتب فوسروك المحلي ة، الرجاء إستشارةالمختلف

 

  
و لكن على أية حال ، ليس من الضروري إستعمال غشاء معالجة

يجب حماية طبقة الطالء الجديد من المطر والريح القوية أو حتى 
.اللمس لمنع الضرر للطالء الغير جاف  

 
 التطبيق بإستعمال الفرشاة

 
رشاة معــــــجون ورق هي ف، إّن النوع األآثر مناسبة من الفرشاة

للمــــــساحات ).  مليمتر٢٢٠ إلى ١٢٠عرض (الجدران الناعمة 
قم بغمر الفرشاة . الكبيرة فمن المستحسن إستعمال فرشاة بمقبض

عندما تبدأ الــــــــــفرشاة . جيدًا ثم قم بدهن الماّدة للسمك المطلوب
كن قم بتبليل بالسحب أثناء التطبيق، فال تضيف الماء إلى الماّدة، ل

. للشكل المتقن الجيد قم بالدهن في إّتجاه واحــــــــــد. السطح ثانية
. للتطبيق على األرضيات، يوصى بإستعمال مكنسة منتصبة ناعمة
.قم بصّب الماّدة إلى سطح األرضية ثم قم بنشرها للسمك المطلوب  

 
 التطبيق بإستعمال الدحروجة

 
ثر عن التطبيق بالفرشــاة، و إستعمال الدحروجة يتميز بسرعة أآ

يوصي بإستعمال دحروجة شــعر . خصوصا على األسطح الناعمة
يجب تحمــــــــيل الدحروجة جيدًا بالطالء . جيدة متوّسطة المقاس
إستعمال الدحروجة سوف يترك أثار على . لتسهيل عملية التطبيق

تاج أسطح الرآائز، ولذلك فمن الضروي إستعمال أداة تشكيل إلنـــ
. مليمتر للطبقة الغير جافة١طالء ناعم، بسماآة   

 
 التطبيق بالملج

 
التطبيق بملج فوالذي مجّصص له منفعة الـــــــــسرعة أيضا عن 
التطبيق بالفرشاة، و ذلك باإلضافة  عن الحصول على شكل متقن 

 قبل ٢١٠يوصي بطالء طبقة خدش من النايتوآوت سي إم . و جيد
و يجب أن تترك للمعالجة ، الفجوات و الفراغاتالطالء األول لملئ 

. مئوية٢٠لمدة ساعتين في درجة   
 

 أدوات التشكيل النهائي
 

قد تتطلب الحاجة إلستعمال إدوات للتشكيل للحصول على شكل 
ويمكن إستعمال . نهائي و متقن أو لتعديل عيوب طبقة الطالء

نجة األدوات مثل مالج تجصيص فوالذي أو أداة جلفطة أو إسف
.قاسية  

 
 التطبيق بإسلوب الرش

 
  بإستعمال وحدة الرش ٢١٠يجب تطبيق مادة نايتوآوت سي إم 

) إستشارة نشرة فنية منفصلة للمزيد من المعلومات (٤نموج إي
هذه الطريقة المفّضلة للـــــــــتطبيق . أو وحدة أخرى موصى بها

ــوب و يفضل أتباع أسلــ.  متر مربع١٥٠للمساحات األآبر من  
.الرش في الخزانات األصغر المتميزة بصعوبة الوصول الـــــيها  

 
مع الـــتأآد من عدم ، يجب إتباع تعليمات الخلط المشروحة أعاله

يجب وضع حاوية الخلط على رقائق . وجود أي تكتالت في الخليط
يجب قشط المــــادة من حاوية . بالستيكية لمنع التلوث في المزيج

مـــجذاف الخلط . الخّط الرطب بعد آّل عملية خلطالخليط من فوق 
يجب أيضا أن ينّظف إلزالة الماّدة المتصّلبة و التي قد تســــــــبب 

.اإلعاقة في المضّخة   

 



 
 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 مزعجة و ضارة للعيون و للنظام ٢١٠تعتبر مادة نايتوآوت سي إم 
تفاد إستنشاق الغبار و إلبس أجهزة وقائية . نفسي و للجلدالجهاز الت

 .تنفسية مناسبة
 

 غير مصّنفة آمادة خطرة ولكن ٢١٠تعتبر مادة نايتوآوت سي إم 
يجب .   فهو يصبح قلوي جدا٢١٠عند خلـــــط النايتوآوت سي إم 

.لبس القفازات و لباس وقائي مناسب، لحماية العين  
 

ــماّدة عندما تكون مخلطة، يجب تجّنب اإلّتصال لكلتا المكّونات وللــــ
بالعيون أو الجلد و يجب شطفهما فورا بالكثير من الماء و إستشارة 

للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة . الطبيب
 .باألمن و السالمة

 
 التنــظيــف والـرمي

 
. الماء النظيفيجب تنظيف جميع األدوات فورًا بعد اإلســتعمال ب
 .يمكن إزالة المواد المتصلبة بالوسائل الميكانيكية

 
ثم التخلص ، يجب ترك الفضالت يجب أن تتصّلب لمدة ليلة آاملة

 .منها آنفايات غير خطرة
 

  
 التـــــقــــديــرات

 
 العبــــوات

 
  آيلو غرام٢٠آيس عبوة ) :     أبيض أو رمادي(المادة المسحوقة 

 آيلو ٥٫٥علبة بالستكية عبوة :                       السائلة مادة البولمير 
 

 التغــطية
 

 متر مربع لكل ١٤:  ميلمتر للطبقة الغير جافة ١نسبة التغطية لسماآة 
  آيلو غرام٢٥٫٥عبوة 

 
المعايير المعطاه للتغطية تعتبر نظرية و غير دقيقة بسبب عوامل 

ملة، أرقام التغطية العملية الخسارة و التلف و طبيعة الرآائز المحت
متر مربع /  آيلوغرام ٣٫٦التغطية األدني لـ . ستكون مخّفضة

 .تستعمل عند تطبيق طبقتين من الطالء حسب التوصية
 

 التـــخــزيـن
 

يجب عدم .  أشهر في الحاويات األصلية٦يمكن تخزين المنتج لمدة 
 .السماح للمادة السائلة أن تتجمد

 
 
 

 
 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : ف هات  مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف  نة المنورةالمدي   
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

نصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل ال
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب   



 

 

٩٠١نايتوآوت إي إن   

 

 

  
 

 الخصــــــائـص
 

%١٠٠ المكون الصلب  
 المع الشكل النهائي
 رمادي األلوان

 ١٫٣٥ الجاذبية الخاصة
  مئوية٢٠ ميلمتر في ٤٥ مدة صالحية الخليط

   مئوية٣٥ ميلمتر في ٢٠
  مئوية٢٠ ساعات في ١٠ إلى ٨ زمن التخلص من اللزوجة

   مئوية٣٥ ساعات في ٦إلى ٤
  مئوية٢٠ ساعة في ٢٤ > الوقت بين طبقات الطالء

   مئوية٣٥ ساعة في ١٢ >
  مئوية٢٣ أيام في ٧ المعالجة الكاملة

   مئوية٣٥ أيام في ٥
  إم بي أي٣٠ قوة الشد
%٣تقريبًا  اإلطــالة  
  ميجا باسكال٤٥ قوة المرونة
  ميجا باسكال٩٥ قوة الضغط
ور دي ش٥ - + ٨٥ التصلب  

 ٢٢-، إتش ١آيلوغرام : مقاومة التأآل
درورة/  جرام ٠٫١٠ عجلة  

  مئوية٦٠ > درجة حرارة الخدمة
 

 مقاومة المواد الكيميائية
 

إّن الطالء المعالج بالكامل مقاوم إلنسكاب أو التلطيخ بالمواد 
 :الكيمياوية التالية

 
  %٣٥هايدرزين   %٢٥حامض خليك 

*هيدروآسيد أمونيوم    %٣٥مض هايدروآلوري حا 
  %٢٥حامض هايدروفلوريك  البنزين

 . %٢٠بيروآسيد هيدروجين  آلوريد بنزاول
 أيزوبروبانل آحول بنزاول

 وقود الطائرات  %)٥صوديوم هايبوآلورايت (مبيض
*الحامض البوروني   الكيروسين 
  %٢٠الحامض اللبني  زيوت المكابح

  آيتونالميثيل ايزوبيتل  %٢٠محلول ملحي 
Car oil الروحيات المعدنية 

 حامض النكوتينك آاربون التيترآلوريد
  %٣٠الحامض النتريكي  زيت الخروع
في آي بي أي % ٥٠حامض آربوليك   %٣٠الحامض الكرومي   
  %٨٥الحامض الفوسفوري   %٥٠حامض الستريك 
*هيدروآسيد بوتاسيوم  النفط الخام  
ولبروبلين جيلك ماء األيوانات  
 مياة البحر الديزل
 سكاي درول  %٨٨ديثانولمين 

*هيدروآسيد صوديوم  اإلثيلين الجليكول  
  %٩٨حامض آبريتيك  الحوامض الدهنية

  %٥٠حامض طرطريك   %٣٧فورملديهايد 
 تولين الجازولين

 زيت نباتي  %٢٥هيكسمين 
 إآسلين إيكسهين

 
 أي ترآيز في الماء *
 

سروك المحلي للمقاومة لمواد آيمياوية يجب إستشارة مكتب فو
 .معينة أو عن التعرض لفترة زمنية طويلة

 

  
 الطالء الوقائي المقاوم العالي للمواد الكيميائية

 
 األسـتخـدام

 
صّمم لـــــــــتزويد ،  طالء إيبوآسي نوفالك٩٠١نايتوآوت إي إن 

يــــــــة الحماية للهياآل الخرسانية والفوالذية في األجواء الكيميائ
إّن الماّدة مناسبة جدا في محطـات معالجة مياه المجاري . الضارة

و وحدات تكرير مياة البحر و مصانع األطعمة و مـــــصانع اللّب و 
الورق، و محطات الطاقة الكهربائية، و المؤسسات الــــــصناعية 
.الكيميائية، مصانع مبيدات الحشرات و األسمدة ومصافي الـــنفط  

 
 قد يستعمل مع أو بدون حبيباب فوسروك ٩٠١ايتوآوت إي إن ن

المضادة لإلنزالق لتغطية األرضــــــــــــيات العالية التحّمل و في 
التطبيقات مثل مصانع و خزانات الـــمواد الكيميائية و إلرصفة و 

.أحواض و مزالق السفن  
 

 الــمـزايــــــــــا
  

، ال يحتوي على صلب % ١٠٠ ٩٠١  نايتوآوت إي إن -
.المذيبات  

 يظهر مقاومة جيدة للمواد الكيميائية ٩٠١  نايتوآوت إي إن -
. درجة مئوية٢٥ في ١٤-١بمدى بي إتش من   

 يتميز باإللتصاق الممتاز مع الخرسانة ٩٠١  ناتيوآوت إي إن -
.المحّضرة جيدًا و مع الفوالذ المعتدل، و الرآائز األخرى  

.عنده مقاومة ممتازة ضد التأآل ٩٠١   نايتوآوت إي إن -  
 

 الـــوصــــــــــف
 

، طالء خالي من المذيــــبات و مستندة على ٩٠١نايتوآوت إي إن 
 مــــــزيج من جزئين ٩٠١ناتيوآوت إي إن . األيبوآسي النوفوالك

ويمكن أن يطّبق بالفرشاة أو دحروجة أو بإسولب الـــرش من غير 
و مــــــعّد لكي . طالء رمادي اللون ٩٠١ناتيوآوت إي إن . الهواء

 ٥٠٠يطلى في طبقة أو طبقتين للحصول على طبقة جافة بسماآة 
مع إمـــــكانية الحصول على طبقات بسماآات . ميكرون آحد أدنى

 .أعلى
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعية
ع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنيةو األداء العالي، م

في مواقع العمل من قبل موّظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبرة 
 .العالية  الالنظير لها في مجال صــــــــناعة البناء

 
 بنود المواصفات

 
 .طالء مقاوم للتأآل و المواد الكيميائية

 
 الممتازة للمواد الكيميائية  للمقاومة٩٠١يستعمل ناتيوآوت إي إن 

و ضــد التأآل، و مكون من جزئين و مستند على نظام اإليــــبوآس 
النوفوالك، مصمـــــــم خصيصا لتزويد بطبقة متميز بمقاومة عالية 

 .للمواد الكيميائية وغير ناّفذة
  

 



 
 

 

  

 

  
 

 إستعمال الليف الزجاجي للتعزيز
 

 ٩٠١الليف الزجاجية مع نايتوآوت إي إن يمكن إستــــخدام أقمشة 
لزيادة سماآة النظام، أو في حين الضرورة، لتجسير التصّدعات في 

 .رآائز البناء
 

يجب وضع األقمشة مباشرة على طبقة الطالء األولى قبل جـــــفافها 
و بعد ذلك يجب . ومن ثم آبسها تشكيلها  بواسطة دحروجة منقسمة

 .ون الزمن المحدد لتطبيق إعادة الطالءوضع الطبقة الثانية في غض
 

 إستخدام الحبيبات المانعة لإلنزالق
 

 مع حبوب فوسروك المضادة ٩٠١يمكن إستخدام ناتيوآوت إي إن 
 .لإلنزالق للحصول نظام أرضية غير زالق و عالي التحّمل

 
يجب تطبيق الطبقة األولى من المادة حسب التعليمات المحددة إعاله 

و من ثم يمــــكن وضـــع الطبقة الثانية من . د أدنى آح٢٠٠بسماآة 
المادة المــخلطة مع الحبـــــــيـــبات المـــضادة لإلنزالق المختارة من

 .فوسروك
 

على سبيل . إّن اإلجراء الموّصى به إطفاء الطبقة األساسية بالكامل
المثال قم بوضع آمية زائدة من الحبيبات لطمش الــطبقة األساسية 

 .لكاملبا
 

عند إآتمال المعالجة للطـــــبقة األولى، يجب تنـــــظيف السطح من 
 .الحبيبات الفائضة

 
يجب األخذ بالعناة لضمان . و من ثم يمكن وضع الطبق العليا للمادة

 .إســــتمرار عملية الطالء لتـــــغطــية و عزل آامل مساحة األسطح
 

 التــنــــظـــــيـــف
 

 من جميع األدوات فورًا ٩٠١يوآــوت إي إن يجب تنظيف ناتــ
و يمكن إزالة المواد المعـالجة . ١٠٢بإستعمال مذيب فوسروك 

 .بالوسائل الميكانيكية
 

 التـــــقـــــيــــدات
 

 درجة ١٥يجب أن تكون درجة الحرارة لألسطح و الرآائز أعلى من 
ة الحــرارة الحد األدني لدرج. مئوية خالل فترة التطبيق و المـــعالجة

تفادي.  درجة مئوية٢٠للمادة و الحاوية للتطبيق بإسلوب الرش هي 
 يجب أن يطبق أعلى ٩٠١نايتوآوت إي إن . التلوث بسبب الرطوبة

 .من  نقطة الندى
 

 قد ال يكون ثابت اللون عند اتصاله ببعــــــض ٩٠١ناتيوآوت إي إن 
 يؤّثر على أداء النظام تغيير اللون ســـوف لن. المــــــواد الكيمياوية

 .الوقائي أّما على الخرسانة أو الفوالذ
 
 
 
 
 
 

  
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 تجـــهـيــــــز األسطح الخرسانية

 
يجب على جميع األسطح ألتي ستطلى أن تكون نظـــــيفة و جافة و 

و يجب أن تكون الرآائز خالية . خالية من الحطام و المواد الطليقة
فط و الشحوم و الشمع و األوساخ أو أي تلوث قد يؤثر على من الن

 .إلتصاق الطالء باألسطح
 

يجب تعبئة الفراغات و الفجوات بإستعـــمال النايتومورتر إف سي 
 ).الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة بالمنتج*(
 

 تجـــهـيــــــز األسطح الفوالذية
 

، ٤٢٣٢لبات بي إس يجب آشط جميع األسطح لتكون متوافقة متط
 .النوعية األولى

 
يجب برمجة عملية الطالء، للتمكن من القيام بعملية الطالء بأسرع 
وقت ممكن بعد عملية التنظيف لتفادي تشـكل الصداء أو التقشرات 

 .على السطح المعدني
 

 الطــــالء األســــاسي
 

.  مصّمم لكي يستعمل بدون أي طالء أساسي٩٠١نايتوآوت إي إن 
ى أية حال، إذا آانت  حالة األسطح الخرسانية تتطـــــّلب طـــالء عل

 *.٢٥أولي، فمن الممكن إستعمال الناتيوبرايم 
 

 الـــــخــــــلـط
 

من الضروري أن يكون الراتنج مختلط جيدًا مع المادة المتـــصلبة 
لذا، يجب إضافة آـــامل . بالنسب الصحيحة لضمان األداء األقصى

مادة المتصلبة للحاوية األساسية و القيام بالخلط حــتى محتويات ال
إآتساب لون وإتساق موّحد للخليط، آما يجب قشط جوانب و قـــاع 

و يوصي بإتباع طريقة الخلط الميكانيكي بإستعمال مثقاب . الحاوية
 .بطئ السرعة مجهز بخالط جيفي

 
 التــــطـــبــيــق

 
 على ٩٠١لنــايتوآوت إي إن بعد إتمام عملية الخلط، يجب تطبيق ا

األسطح المجهزة فورًا مع ضمان عملية الطالء المستمر و الحصول
 .على السماآة المحددة لكامل المساحة

 
آما يوصى بإستعمال فرشاة نايلون قاسيــــــــة أو دحروجة قصيرة 

و يمكن القيام بعملية التطبيق بشــــــــكل أسرع مع . لتطبيق الخليط
 .هاز رش خاص من غير إستخدام الهواءإستعمال ج

 
 إعـــادة الطــــالء

 
عند الحاجة لطبقة أخرى من الطالء، فيجب وضع الطبقة الثانية 

 .خالل الفترة الزمنية المحددة إلعادة الطالء

 

 



 
 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 ١٠٢روك  و مذيب فوس٩٠١يجب عدم إتصال النــايتوآوت إي إن 
آما يجـــــــب التأآد . بالجلد او الـــعيون و آما يجب عدم إبتالعهم

من توفير التهوية الكافية و عدم إستنشاق األبخرة النـــــاتجة عن 
و يوجد عند بعض األشـــــــــــخاص الحساسية المفرطة . اإلستعمال

آما . باتمن المواد المستندة من الراتنج و المتصلبات و المذيــــــــ
وعند . يوصى بلبس القفازات و لباس وقائي مناسـب لحماية العين

التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إســــــــــتعمال أجــــــهزة 
و يزّود إستـــــــعمال الدهون العازلة حماية . وقائية تنفسية مناسبة

ماء في حالة اإلتصال بالجلد، يشطف بالكـــثير من ال. إضافية للجلد
و يــــــجب عدم إستعـــــــــمال . النظيف، ثّم يطّهر بالصابون والماء

في حالة اإلتصال بالعيون، فتشطف فورا بالكثير . المذيبات للتنظيف
إذا تم إبتالعه فيجب . من الماء النـــــــظيف و مراجعة الطبيب فورًا
.مراجعة الطبيب فورًا و يجب عدم محاولة التقّيأ  

 
 ـــات إضـــافيـــةمعــــلوم

 
يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 

هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش

باإلضافة . يــــــبوآسيالدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإل
و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة

التسرب للمفاصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 
 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات

 
 
 
 
 

  
 التـــــقــــديــرات

 
 العبــــوات 

 
يلو غرام آ٥مجموعة عبوة    :٩٠١ناتيوآوت إي إن  

  :١٠٢مذيب فوسروك     لتر٤علبة عبوة 
 التغــــطيــة 

 ٥٠٠/آيلو غرام/ متر مربع١٫٤٨
  :٩٠١ناتيوآوت إي إن  ميلمتر

آيلوغرام/ متر مربع٧٫٠   :٢٥ناتيوبرايم  
 

المعايير المعطاه للتغطية تعتبر نظرية و غير دقيقة بسبب عوامل الخسارة و 
. و طبيعة الرآائز المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون مخّفضةالتلف  

 
 التـــخــزيـن

 
 شهر عند تخزينه ١٢ لمدة ٩٠١يمكن تخزين النــايتوآوت إي إن 

 . مئوية٣٠ و ١٥في األجواء الجافة و في درجة حرارة 
 

 اإلشــــتعـــــال
 

.  اإليقادأبـعد عن مصادر.  قابل لإلشتعال١٠٢مــــــذيب فوسروك 
و في حــــــالة حـــــدوث . آما يمنع التدخين في مواقع العــــــــمل

ال يجب إستعــــمال .  أو الرغوة٠٢حريق، فيجب إستعمال الـ سي 
 .الماء المضخوخ

 
 نقطة اإلشتعال

 
 غير قابل لإلشتعال  :      ٩٠١ناتيوآوت إي إن 
  درجة مئوية٣٣   :     ١٠٢مذيب فوسروك 

 
د من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة للمزي

 .باألمن و السالمة
 

  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات : مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
باشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما م

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٤٠٣نايتوآوت إي بي   

 

 

  
 

 الخصــــــائـص
 

%١٠٠ المكون الصلب  
 سائل قابل للصب و البـسـط اللزوجة

  مدة صالحية الخليط
  دقيقة٤٠ إلى ٣٠  مئوية٢٠في 
  دقيقة١٥ إلى ١٠  مئوية٣٥في 

المادة المعالجة بالكامل تتميز 
 بالمقاومة لـ

 الماء المقّطر
 البترول
 أآسيلين

 حامض آبريتيك % ٥٠
 آلوريد الصوديوم المشبع
  هيدروآسيد صوديوم % ٥٠

 
يجب إستشارة مكتب فوسروك للمزيد من المعلومات عن المقاومة 

 .للمواد الكيميائية األخرى
 

 بــنـود المــواصـفـات
 

 .بطانة مقاومة ضد التآآل و المواد الكيمياوية و القشط
 

و القشط يوصى بإستعمال ناتيوآوت للمقاومة ضد المواد الكيمياوية 
، األيبوآسي الخالي من المذيبات، المصّمم بشكل محّدد ٤٠٣إي بي 

للتطبيق لألسطح الرطبة و المبللة و لتحصيل طبقة قاسية و مقاومة 
 .وغير نافذة

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التجـــهـيــــــز 

 
 األسطح الخرسانية

 
حة و مصقولة وخالية من الحطام يجب أن تكون جميع األسطح صحي

آما يــــجب أن تتكون األسطح خالية من . و التقشرات و الماء الراآد
التلّوث مثل النفط و الشحوم و الغبار و التلوثات الطليقة و الفطريات 

و خالية من ، يجب معالجة األسطح الخــــــرسانية بالكامل . العضوية
 الخرسانة المصبوبة و الزيوت والبقايا الخرسانية و محررة من آثار

 .بقايا المواد المعالجة
 

يجب آشط جميع األسطـح للتخلص من آـــــــــل الجزئيات الطفيلية و
 .٤٠٣إآتساب الشكل و الهئية المناسبة لتطبيق النايتوآوت إي بي 

 
يجب تعبئة الفراغات و الفـــــجوات بإستعــــمال النيتومورتر إف سي

وع للنـــــشرة الفنية الخاصة بالمنـــــــتج للـمــزيد منالرجاء الرج*(
التعليمات عن فترة صالحية الخليط و الفترة الزمنية الموصى بها بين

 ).طبقات الطالء
 
 
 
 

  
.طالء راتنج إيبوآسي المقاوم للرطوبة و الخالي من المذيبات   

 
 األسـتخـدام

 
قة المادة المعالجة طب. آطالء وقائي للخرسانة و للفوالذ المعتدل

تتميز بالمقاومة للتآآل و المواد الكيمياوية و القشط و منـــاسب 
للتطبيق مع أعمال البناء الخاصة بمياه المجاري، و الواقعـة في 

وهي مفيدة جدا لألسطح . البيئات البحرية و السراديب و األنفاق
.الخرسانية الرطبة والتي ال يمكن تجفيفها  

 
 الــمـزايــــــــــا

  
.  تطبيق عالي الجودة-  
.  مناسب لإلستعمال في المناطق المحصورة-  
.  يمكن أن يطّبق مباشرة إلى الخرسانة و الفوالذ المعتدل-  
.  يعطي إسطح مصقولة و المعة وسهلة التنظيف-  
.   مقاوم للتآآل و المواد الكيمياوية و القشط-  
. للة  يمكن أن يقّدم إلى األسطح الرطبة و المب-  
 

 الـــوصــــــــــف
 

، مادة مستندة من راتنج اإليبوآسي و خالـي٤٠٣ناتيوآوت إي بي 
و مجّهز بالكميات المحددة مسبقًا. من المذيبات و يتكون من جزئين

و يتم معالجة المــادة. و جاهزة للخلط  و اإلستعمال في موقع العمل
وقاســــــية . اليةإلآتساب أسطح قاسية و متقنة و تتميز بمقاومة ع

 .و هو متوفر بأللون رمادي الفاتح. وناعمة
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعية
و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية

وك اصــحاب الخبرة في مواقع العمل من قبل موّظـــــــــــفين فوسر
 .العالية  الالنظير لها في مجال صــــــــناعة البناء

 
 مـعـايـيـر التـصـمـيـم

 
 مّصم لكي يوضع في طبقتين إلآتــــــساب ٤٠٣ناتيوآوت إي بي 
لتحصيل الخصائــــص .  ميكرون آحد أدنى٤٠٠طبقة جافة بسمك 

إلـــــــى  يجب أن يطبق ٤٠٣الوقائية الصحيحة، ناتيوآوت إي بي   
.األسطح بنسب التغطية ألموصى بها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 
 

  

 

  
 

 التــنــــظـــــيـــف
 

 من جميع األدوات فورًا ٩٠١يجب تنظيف ناتــيوآــوت إي إن 
و يمكن إزالة المواد المعـالجة . ١٠٢بإستعمال مذيب فوسروك 

 .بالوسائل الميكانيكية
 

 التـــــقـــــيــــدات
 
 معّد للتطبيق لألسطح الخرسانية و الفوالذية ٤٠٣ايتوآوت إي بي ن

 .النظيفة و الصحيحة
 

 على طبقات الطالءات األخرى ٤٠٣ال يجب تطبيق نايتوآوت إي بي 
 .السابقة

 
 ليس مناسب لإلستعمال في البيئات البحرية ٤٠٣نايتوآوت إي بي 

 .والخاضعة لإلضرار الكبيرة
 

٥تطبيق إذا آانـــــت درجة الحرارة أقل من ال يجب الشروع بعملية ال
 مئوية و يتوقع المزيد من الهبوط للحرارة، أو حين٥مئوية أو تكون 

 .% ٩٠تكون الرطوبة النسبية السائدة تتجاوز 
 

 مجهز للتطبيق على الخرسانة ٤٠٣بالرغم من أن نايتوآوت إي بي 
 .جاريةالرطبة، ولكن ال يجب أن يكون هناك أي مياة راآدة أو 

 
 غير ثابت اللون عندما يكون متعرض لضوء ٤٠٣ناتيوآوت إي بي 

 .الشمس المباشر أو عند اإلتصال ببعض المواد الكيمياوية
 

، قد يـــــــــعرض اللون النهائي ٤٠٣عند معالجة النايتوآوت إي بي 
للتفاوت و ذلك بحسب أجواء المعالجة، و في األجـــــواء السلبية مثل

أو رطوبة عالية، قد يتشكل لـون زهري / ارة المنخفضة ودرجة الحر
ولكن على أية حال، هذا ال يؤّثــر عـــــــلى أداء . أبيض على األسطح

 .الطالء
 

 التـــــقــــديــرات
 

 العــبــــوات
 

) لتر١٫٥( آيلو غرام ٢٫٥عبوة  ٤٠٣نايتوآوت إي بي    
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥علبة عبوة   

 التغطيــة 
 متر مربع ٥( متر مربع لكل آيلو غرام ٣

)لكل لتر ٤٠٣نايتوآوت إي بي    

 
المعايير المعطاه للتغطية تعتبر نظرية و غير دقيقة بسبب عوامل الخسارة و 

.التلف و طبيعة الرآائز المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون مخّفضة  
 
 
 

  
 األسـطـح الـفـوالذيـة

 
، ٤٢٣٢كون متوافقة متطلبات بي إس يجب آشط جميع األسطح لت

 آما يجب برمجة عملية الطالء، للتمكن من القيام .النوعية األولى
بعملية الطالء بأسرع وقت ممكن بعد عملية التنظيف لتفادي تشـكل 

 .الصداء أو التقشرات على السطح المعدني
 

 الـــــخــــــلـط
 

يدًا مع المادة من الضروري أن تكون المـادة األساسية  مختلطة ج
لذا، يجب . المــــصلبة بالنسب الصحــــــيحة لضمان األداء األقصى

إضافة آـــامل محتويات المادة المتصلبة للحاوية األساسية و القيام 
بالخلط حــتى إآتساب لون وإتـــساق موّحد للخليط، آما يجب قشط 

كانيكي و يوصي بإتباع طريقة الخلط المي. جوانب و قـــاع الحاوية
 .بإستعمال مثقاب بطئ السرعة مجهز بخالط جيفي

 
 التــــطـــبــيــق

 
 ٢ عدد طبقات الطالء

  لتر لكل متر مربع٠٫٢ التطبق المثالي لكل طبقة
  ميكرون٢٠٠ السماآة المثالية لكل طبقة جافة
  الزمن بين وضع طبقات الطالء

  ساعة٢٤ إلى ١٨  مئوية٥في 
  ساعة١٨ إلى ٦  مئوية٢٠في 
  ساعات٦ إلى ٢  مئوية٣٥في 

  المعالجة الكالمة
  يوم١٤  مئوية٥في 
  يوم٧  مئوية٢٠في 
  أيام٥  مئوية٣٥في 

 
 . درجات مئوية٥درجة الحرارة األدني للتطبيق هي 

 
 .٤٠٣ طبقة من طالء ناتيوآوت إي بي ٢يجب تطبيق عدد 

 
 .مةيجب وضع المادة المختلطة بإستعمال الفرشاة المالئ

 
الطبقة األولى يجب أن تطّبق بحزم و مسحــــها جيدًا على األسطح، 
لضمان الحصول على طالء موّحد بسماآة طــــبقة رطبة ليست أقل 

يجب السماح للطبقة األولى أن تجف لمدة ليست.  ميكرون٢٠٠من 
. مئوية٢٠ ساعة في درجة ١٨ ساعات وليست أآثر من ٦أقل من 

 
لثانية فوق الطبقة األولي بسماآة رطبة ليست يجب تطبيق الطبقة ا

 . ميكرون٢٠٠أقل من 
 

٤٠٣للتطبيق في األجواء الباردة، يوصي بتخزين نايتوآوت إي بي 
في بناية مدفئة إلى حين وقت اإلستعمال، وذلك للتأثير السلبي على 
مدة صالحية المنتج و الزيادة في فترة المعالجة و ألتي قد تســــببه 

 .الباردةاألجواء 
 

 للتطبيق في ٤٠٣آما يتوفر نوعية خاصة من النايتوآوت إي بي 
 .األجواء األستوائية و في  درجات الحرارة المرتفعة

 
 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 اإلشــــتعـــــال
 

  غير قابل لإلشتعال٤٠٣نايتوآوت إي بي 
 

. أبـعد عن مصادر اإليقاد.  قابل لإلشتعال١٠٢مــــــذيب فوسروك 
و في حــــــالة حـــــدوث . ما يمنع التدخين في مواقع العــــــــملآ

ال يجب إستعــــمال .  أو الرغوة٠٢حريق، فيجب إستعمال الـ سي 
 .الماء المضخوخ

 
 نقطة اإلشتعال

 
  درجة مئوية٣٣   :     ١٠٢مذيب فوسروك 

 
للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 

 .األمن و السالمةب
 
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 
هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش

باإلضافة . للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسيالدقيقة السائلة و 
و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة

التسرب للمفاصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 
 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات

 
 
 
 
 

  
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. لإلمتثال إلى التعليمات الحالية  لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتها
يشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 

.المنتج عبر طريق البحر  
  

عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّهز المنتج في تغليف 
وك فقط للتسليم و في حالة توجب فوسر. األمم المّتحدة المشترط 

فعلى ، على األرض، لكن المشتري يــــــنوى الــــشحن في الــبحر
المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المّتحدة عند تقديم 

و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع .  طلب الشراء
ر استعمال تغليف األمم المّتــــحدة قد يؤّثر على سع. على المشتري
الرجاء الرجوع إلى مـــــــكتب أو ممثل فوسروك . بيع المـــنتجات

 المحلّي
 

 التـــخــزيـن
 

 شهر إذا أبقت في مخزنًا ١٢آّل المنتجات تمتلك مدة صالحية حتى 
 مئوية في ٣٠ و٥جاف و مكّيف هوائيًا في حدود درجة حرارة بين 

 .الحاويات األصلية الغير مفتوحة
 

 شروط التخزين 
 

 و٥بتخزين المنتج في األجواء الجافة في درجات الحرارة بين قم 
و من الــــمـــمكن .  مئوية في الحاويات األصلية الغير مفتوحة٣٠

. إنخفاض مدة صالحية المنتج إذا خزنت في درجات الحرارة العالية
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 ١٠٢ب فوسروك  و مذيــ٤٠٣يجب عدم إتصال نايتوآوت إي بي 
آما يجـــــــب التأآد . بالجلد او الـــعيون و آما يجب عدم إبتالعهم

من توفير التهوية الكافية و عدم إستنشاق األبخرة النـــــاتجة عن 
و يوجد عند بعض األشـــــــــــخاص الحساسية المفرطة. اإلستعمال

آما . ـــــباتمن المواد المستندة من الراتنج و المتصلبات و المذيـــ
وعند . يوصى بلبس القفازات و لباس وقائي مناسـب لحماية العين

التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إســــــــــتعمال أجــــــهزة 
و يزّود إستـــــــعمال الدهون العازلة حماية . وقائية تنفسية مناسبة

من الماء في حالة اإلتصال بالجلد، يشطف بالكـــثير . إضافية للجلد
و يــــــجب عدم إستعـــــــــمال. النظيف، ثّم يطّهر بالصابون والماء

في حالة اإلتصال بالعيون، فتشطف فورا بالكثير . المذيبات للتنظيف
إذا تم إبتالعه فيجب . من الماء النـــــــظيف و مراجعة الطبيب فورًا
 .مراجعة الطبيب فورًا و يجب عدم محاولة التقّيأ

 
  

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 0469 250(07)  :فاآس  : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. بيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية لل: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٤٠٥نايتوآوت إي بي   

 

 

  
 

 الخصــــــائـص
 

  تقريبًا١٫٦٢مخلطة  الجاذبية الخاصة
%١٠٠مخلطة  حجم التصلب  

  مئوية٢٠ دقيقة في ٤٠ إلى ٣٠ مدة صالحية الخليط
  مئوية٣٥ دقيقة في ٢٠ إلى ١٥ .

مئوية٢٠  مئوية٥ زمن التجفيف   مئوية٣٥ 

 hrs 3 hrs 6  ساعة١٨ للملمس

 ٤٨ إلى ١٨  الطالءإلعادة
  ساعة١٢ إلى ٣  ساعة١٨ إلى ٦ ساعة

  ايام٧  ايام٧  يزم١٤ المعالجة الكاملة
 
 

  مقــاومة المــواد الكيميائية
 

 :الطبقة المعالجة بالكامل تكون مقاومة لـ
 
   الماء المقطر-
   الماء المكلور-
   مياة المستنقعات-
   مياة المجاري-
   مياة البحار-
 وسين  الكير-
  %٢٥  هيدروآسيد صوديوم -
   البترول-
 *  زيت الغاز -
  %١٠  الحامض الفوسفوري -
 *  محلول نيكل الصفيح -
  %*١  الحامض اللبني -
 
 من الممكن أن يؤثر على لو األسطح* 
 

 بــنـود المــواصـفـات
 

فـــــي حين اإلشارة لطالء راتنج اإليبوآس الغير الساّم في الرسوم 
مادة صلبة، و خالي  % ١٠٠، ٤٠٥يكون نايتوآوت إي بي فــذلك 

من الــــــمذيبات و مقاوم للرطوبة و البلل و في حين إآتمال مرحلة 
. المعالجة سيكون مناسب لإلستعمال لإلتصال بالماء الصالح للشرب

) المملكة المتحدة(دبليو آر سي / سي  وهو مصّدق من قبل إن دبليو
 .خرى حول العالموالعديد من السلطات األ

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التجـــهـيــــــز 

 
. جميع األسطح يجب أن تكون نظيفة، و جافة و خالـــــية من الغبار

الرآائز الرطبة يجب أن تجفف بإستعمال إسفنجة إلزالة المستنقعات 
قم بمعالجة التلوثات النفطية و الزيتية من . المائية من على األسطح

سطح بإستعمال فوسروك آيماآل ديجريسر و من ثم التنظيف على األ
 .بالماء أو البخار

 
 

  
طالء قاسي مستند على راتنج إيبوآسي  و الخالي من المذيبات و 

.الغير سام  
 

 األسـتخـدام
 

مناسب أيـــــضا في . آطالء وقائي لألسطح الخرسانية أو المعدنية
ز الطالء بالمقاومــــة و يتمي. حين تكون األسطح الخرسانية رطبة

لكل من المواد الكيمياوية والتآآل ومناسب للتطبيقات إلى األنابيب 
و خزانات ماء و الصهاريج و مستودعات الحـــــــبوب  و وحدات 
معالجة المياة و مصانع البيرة و معامل األلبان و وحدات تـــحضير 

غير و مصّدقة تعتبر المادة بعد المعالجة غير سامة . الطعام واللحم
دبلـــــيو آر / لإلتصال بالماء الصالح للشرب من قبل إن دبليو سي 

.والعديد من السلطات األخرى حول الــعالم) المملكة المتحدة(سي   
 

 الــمـزايــــــــــا
  

.  غير سام و مناسب لمناطق الطعام-  
.  مصّدق لتطبيقات مع المياة الصالحة للشرب-  
.كيمياوية و الفطريات و التآآل  مقاوم للمواد ال-  
.  يعطي إسطح مصقولة و المعة وسهلة التنظيف-  
.  يمكن أن يقّدم إلى األسطح الرطبة و المبللة-  
.  ال حاجة للصيانة لفترات طويلة-  
.   قاسي و خالي من المذيبات-  
 

 مـــطــابق للمــــواصـفات
 

على نوعية متوافق مع متطلبات إختبارات دبليو آر سي للتأثير 
٦٩٢٠بي إس (الماء  ) 

 
مدرج بترآيبات الماء البريطانية مخطط بيلوز آما أنه مناسب 

.لإلستعمال لإلتصال بالماء الصالح للشرب  
 

 الـــوصــــــــــف
 

 طالء عالي اللمعان و غير ساّم مستند على ٤٠٥نايتوآوت إي بي 
ّدة من جزئين و مـــجّهز آما. راتنج إيبوآسي و خـــــــالي المذيبات

.بكميات موزونة مسبقًا و جاهزة للخلط واإلستعمال في موقع العمل
 

يمكن تطبيق الماّدة مباشرة لألسطح المحـــضرة الخرســــــــانية و 
المعدنية الرطبة و ُتعالج لتعطي طبقة متقنة و نظيفة  غير سامة و 

 .مقاومة للتأآل
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

 شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعيةيقدم فوسروك تشكيلة
و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية
في مواقع العمل من قبل موّظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبرة 

 .العالية  الالنظير لها في مجال صــــــــناعة البناء
 
 

 
  

 



 
 

 

  

 

  
 

 م و إعـادة الطالءالترمي
 

 والمتضّررة بعد ذلك ٤٠٥المناطق المكسية سابقا بنايتوآوت إي بي 
 .يمكن أن تجهز و إعادة طالئها

 
يجب آشط سطح الطالء الحال بإستـــعمال فرشاة نحاسية متصّلبة أو 
.وضع ورقة آشط متوسطة الخشونة لضمان الربط و اإللتصاق الجيد

 .إتباع تعليمات تطبيق طالء جديدو من ثم يمكن إعادة الطالء ب
 

 التــنــــظـــــيـــف
 

 .١٠٢يجب تنظيف جميع األدوات فورًا بإستعمال مذيب فوسروك 
 

 التـــــقـــــيــــدات
 

و في بعض األجـواء .  درجات مئوية٥درجة حرارة التطبيق األدني 
 الرطبة العالية نسبيُا، قد يظهر رقع أو خطوط بيضاء على سطــــــح

هذة الظاهرة تؤّثر فقط على المنظر الشكل . ٤٠٥النايتوآوت إي بي 
للطبقة و لن تؤّثر على جودة الماء أو على أداء المنتج في المـــــدى 

 .الطويل
 

 التـــــقــــديــرات
 

 العــبــــوات
 

٤٠٥نايتوآوت إي بي   آيلو غرام٢٫٥عبوة   
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥علبة عبوة   

 التغطيــة 
 متر مربع لكل آيلو غرام لطبقة بسماآة ٣

٤٠٥نايتوآوت إي بي   ميكرون٢٠٠  

 
 التـــخــزيـن

 
 . مئوية٢٥ شهر إذا خزنت في درجة حرارة أقل من ١٢

 
 اإلشــــتعـــــال

 
  غير قابل لإلشتعال٤٠٥نايتوآوت إي بي 

 
 نقطة اإلشتعال

 
  درجة مئوية٣٣   :     ١٠٢مذيب فوسروك 

 

  
 .األسطح الخرسانية أو رشها بالماء المضخوخيجب آشط 

 
األســـــطح الفوالذية يجب أن تنّظف و ُتصقل لتظهير شكل الفوالذ 

المناطق . ٢١/٢و يمـــــكن آشطها لتلبية متطلبات إس أي . الالمع
 .الصغيرة يمكن أن تنّظف بإستعمال فرشاة نحاسية

 
في حـــــــين . الجةيجب إيقاف المياة الجارية أثناء التطبيق و المع

حدوث اي نّز أو تسّربات مفرطة، فيجب إستشارة قسم فوســروك 
 .التقني

 
٤٠٣للتطبيق في األجواء الباردة، يوصي بتخزين نايتوآوت إي بي 

في بناية مدفئة إلى حين وقت اإلستعمال، و ال يوصي بإتباع طـــرق
 التدفئة المعّجلة

 
 الـــــخــــــلـط

 
ات المادة األساسية بشكل جيد لتفكيك و تفريق يجب خلط محتوي

 .التكتالت
 

يجب إضافة آـــامل محتويات المادة المـصلبة للحاوية األساسية و 
 .القيام بالخلط حــتى إآتساب لون وإتـــساق موّحد للخليط

 
 التــــطـــبــيــق

 
 .يجب وضع المادة المختلطة بإستعمال الفرشاة المالئمة

 
 يجب أن تطّبق بحزم و مسحــــها جيدًا على األسطح، الطبقة األولى

 .  لضمان إستمرار الحصول على طبقة طالء بسماآة موّحدة
 

 ساعة بعد ١٨ إلى ٦يجب تطبيق الطبقة الــثانية فوق األولي  بعد 
 . مئوية٢٠تطبيق الطبقة األولى في درجة حرارة 

 
هزة رذاذ يمكن الحصول على نسبة أسرع للتطبيق بإستعـــمال أج

آما أنه مناسب إلستعمال خرطوم بضـــغط  من . خالية من الهواء
آحد أدنى و بفوهة حجمـــها من )  بار١٤٠( بي إس أي ٢،٠٠٠
 ). بوصة٠٫٠٢٦( مليمتر ٠٫٦٥

 
 إستعمال الليف الزجاجي للتعزيز

 
 ٤٠٣يمكن إستــــخدام أقمشة الليف الزجاجي مع نايتوآوت إي بي 

ام، أو في حين الضرورة، لتجسير التصّدعات فيلزيادة سماآة النظ
يجب وضع األقمشة مباشرة على طبقة الطالء األولى . رآائز البناء

. قبل جـــــفافها ومن ثم آبسها تشكيلها  بواسطة دحروجة منقسمة
آما يمكن وضع إعادة طبقات الطالء حسب الحاجة و لـــــــكن في 

 ١٨ إلــــى ٦الء وهو من غضون الزمن المحدد لتطبيق إعادة الط
 . مئوية٢٠ساعة في درجة حرارة 

 
للمتر المربع قماش زجاجي /  جرام ١١٠الدرجة المناسبة للنسيج 

 .بحياآة مفتوحة
 
 
  

 



 
 

  
 

   
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 ١٠٢ و مذيــب فوسروك ٤٠٥يجب عدم إتصال نايتوآوت إي بي 

آما يجـــــــب التأآد . ون و آما يجب عدم إبتالعهمبالجلد او الـــعي
من توفير التهوية الكافية و عدم إستنشاق األبخرة النـــــاتجة عن 

و يوجد عند بعض األشـــــــــــخاص الحساسية المفرطة. اإلستعمال
آما . من المواد المستندة من الراتنج و المتصلبات و المذيــــــــبات

وعند . ات و لباس وقائي مناسـب لحماية العينيوصى بلبس القفاز
التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إســــــــــتعمال أجــــــهزة 

و يزّود إستـــــــعمال الدهون العازلة حماية . وقائية تنفسية مناسبة
في حالة اإلتصال بالجلد، يشطف بالكـــثير من الماء . إضافية للجلد

و يــــــجب عدم إستعـــــــــمال. صابون والماءالنظيف، ثّم يطّهر بال
في حالة اإلتصال بالعيون، فتشطف فورا بالكثير . المذيبات للتنظيف

إذا تم إبتالعه فيجب . من الماء النـــــــظيف و مراجعة الطبيب فورًا
 .مراجعة الطبيب فورًا و يجب عدم محاولة التقّيأ

 
  

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف  المكرمةمكة    
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف  ةالمدينة المنور   
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

لتوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و ا
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

. أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة  



 

 

٤١٠نايتوآوت إي بي   

 

 

  
 

  مقــاومة المــواد الكيميائية
 

 :الطبقة المعالجة بالكامل تكون مقاومة لـ
 
  %٥٠  هيدروآسيد الصوديوم -
  %٥٠  حامض الستريك -
  %٣٠  حامض هايدروآلوريكي -
  %١٠  الحامض اللبني -
  %١٥  حامض خليك -
  %٢٥  حامض آبريتيك -
 

 فوسروك المحلّي فيما يتعلق بالمواد الكيمياوية يجب إستشارة مكتب
 . مئوية٢٠األخرى، أو للتشغيل في درجات الحرارة األعظم من 

 
 بــنـود المــواصـفـات

 
 .البطانة المقاومة للمواد الكيمياوية و التأآل

 
للحاجة لبطانة مقاومة للمواد الكيمياوية و التأآل، فيوصى بإستعمال 

، نظام اإليبوآسي مـــــــــكون من جزئيـــــن ٤١٠النايتوآوت إي بي 
 .مصمم بشكل محّدد للحصول على طبقة قاسية وغير نـــــافذة

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التجـــهـيــــــز 

 
 األســـطح الخرسانية

 
يجب أن تكون جميع األسطح صحيحة و مصقولة وخالية من الحطام 

ــــجب أن تتكون األسطح خالية من آما ي. و التقشرات و الماء الراآد
التلّوث مثل النفط و الشحوم و الغبار و التلوثات الطليقة و الفطريات 

و خالية من ، يجب معالجة األسطح الخــــــرسانية بالكامل . العضوية
البقايا الخرسانية و محررة من آثار الخرسانة المصبوبة و الزيوت و

 .بقايا المواد المعالجة
 

ب آشط جميع األسطـح للتخلص من آّل الجزئيات الطفيلية و يـــــج
 .٤١٠إآتساب الشكل و الهئية المناسبة لتطبيق النايتوآوت إي بي 

 
.يجب تعبئة الفراغات و الفجوات بإستعمال الـــناتـيـومورتر إف سي

 
و يخـلط . ٢٥يجب معالجة جميع األسطح بالطالء األساسي البرايم 

لموصى بها و يوضع بشكل طبقة مســـتمرة و بإستعمال المقاييس ا
يجب ترك الطالء االساسي ليكون جاف للملمس، مما يجــب . رقيقة

 مئوية أو ليس أآثر ٢٠ ساعة في درجة حرارة ٢٤ترآه يجف لمدة 
 مئوية و ذلــــــــك قــبل تطــبيق ٣٥ ساعة في درجة حرارة ١٦من 

 ٢٥ليط للنــايتوبرايم  إّن مدة صالحية الخ. ٤١٠النايتوآوت إي بي 
 ٣٥ دقيقة في درجــــــــة ٣٠ مئوية و ٢٠ دقيقة في درجة ٨٠هي 
 .مئوية

 
 
 

  
نظام إيبوآسي مكون من جزئين للمقاومة العالية للمواد 

.الكيميائية  
 

 األسـتخـدام
 

لتوفير الحماية للهياآل الخرسانية والفوالذية الخاضعة للغمر في 
إّن الماّدة مناسبة جدا للتـــــــطبيقات في . المواد الكيميائية القوية

.وحدات التكرير و ألعمال مياه المجاري  
 

 الــمـزايــــــــــا
  

.  المقاومة الكيميائية الممتازة-  
.  اإللتصاق الممتاز مع الطبقات الخرسانية والفوالذية-  
.   المقاومة العالية للتأآل-  
 

 الـــوصــــــــــف
 

و مكون ،  مادة قاسية و خالية من المذيبات٤١٠ ناتيوآوت إي بي
مـــجّهز آمــــــــــاّدة من جزئين بكميات . من جزئين من اإليبوآسي

و . موزونة مسبقًا و جاهزة للخلط واإلستـــــــعمال في موقع العمل
يستعمل مع مذيب منفصل محتوي على مـــــــادة البرايمر لألسطح 

 . الخراسانية و الفوالذية
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعية
و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية
في مواقع العمل من قبل موّظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبرة 

 .عة البناءالعالية  الالنظير لها في مجال صــــــــنا
 

 مـــعـــايـير التـــصميم
 

 مصّمم للوضع في طبقة واحدة إلآتــــساب ٤١٠ناتيوآوت إي بي 
و عند .  ميكرون آـــــــحد أدنى٢٥٠طبقة جافة من الطالء بسمك 

اإلستعمال  للتعزيز مع األلياف الزجاجية لتجسير الشقوق الرفيعة، 
 ميكرون آحد ٥٠٠فيجب وضع طبقتين جافة من الطالء بسما آة 

 مصّمم لكي يستعمل مع ناتــــيوبرايم ٤١٠نايتوآوت إي بي . أدنى
 على األسطــــــــــح ٢٨ على األسطح الخرسانية و نايتوبرايم ٢٥

.و متوفر آمادة خضراء اللون. الفوالذية المعتدلة  
 

 الخصــــــائـص
 

%١٠٠ حجم التصلب  
 سائل قابل للصب و البسط اللزوجة
ية الخليطمدة صالح   

  دقيقة٩٠  مئوية٢٠في 
  دقيقة٣٥  مئوية٣٥في 

 
 

 

 

 



 
 

  

 

  
 

 ٢٤ومن ثم يمكن وضع الطبقة الثانية مع  عدم الســــماح ألآثرمن 
 درجة ٣٥ ساعــــة في ١٨ درجة مئوية أو ألآثر من ٢٠ساعة في 

ية مئوية بين تطبيق الطبقات المتتالية، مع الحصول علــــى طبقة ثان
 . ميكرون٢٥٠رطبة ليس أقل من 

 
للمتر المربع قماش زجاجي /  جرام ١١٠الدرجة المناسبة للنسيج 

 .بحياآة مفتوحة
 

 التــنــــظـــــيـــف
 

 من ٢٨ و ٢٥  و الناتيوبرايم ٤١٠يجب تنظيف ناتيوآوت إي بي 
و يمكن إزالة . ١٠٢جميع األدوات فورًا بإستعمال مذيب فوسروك 

 .لجة بالوسائل الميكانيكيةالمواد المعـا
 

 التـــــقـــــيــــدات
 

 مصمــمين للتطبيق٢٨ و ٢٥  و الناتيوبرايم ٤١٠ناتيوآوت إي بي 
 ال يجب تطبيقهم.لألسطح الخرسانية و الفوالذية النظيفة و الصحيحة

 آما أنه ال يجـــــــــب الشروع.على طبقات الطالءات األخرى السابقة
 مئويـة أو تكون ٥ذا آانـــــت درجة الحرارة أقل من بعملية التطبيق إ

 مئوية و يتوقع المزيد من الهبوط للحرارة، أو حين تـكون الرطوبة٥
 .% ٩٠النسبية السائدة تتجاوز 

 
 غير ثابت اللون عندما يكون متعرض لضوء ٤١٠ناتيوآوت إي بي 

 .الشمس المباشر أو عند اإلتصال ببعض المواد الكيمياوية
 
 ـــــقــــديــراتالت
 

 العــبــــوات
 

٤١٠نايتوآوت إي بي   آيلو غرام٥٫٦عبوة   
٢٥نايتو برايم   آيلو غرام٥ و ١عبوة   
٢٨نايتوبرايم   آيلو غرام٥ و ٠٫٥عبوة   

١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥علبة عبوة   
 التغطيــة 

 مترمربع ٢٫٨( متر مربع لكل آيلو غرام ٤
)لكل آيلو غرام ٤١٠ي بي نايتوآوت إ   

٢٥نايتو برايم  متر مربع لكل آيلو غرام  
٢٨نايتو برايم  متر مربع لكل آيلو غرام  

 
المعايير المعطاه للتغطية تعتبر نظرية و غير دقيقة بسبب عوامل الخسارة و التلف 

 .و طبيعة الرآائز المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون مخّفضة
 

 تعليمات التغليف من األمم المتحدة
 

. لإلمتثال إلى التعليمات الحالية  لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتها
يشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 

.المنتج عبر طريق البحر  
  

 

  
 األسـطـح الـفـوالذيـة

 
، ٧٠٧٩يجب آشط جميع األسطح لتكون متوافقة متطلبات بي إس 

لية الوضع، للتمكن من القيام بعملية آما يجب برمجة عم.٣إس أي 
التبطين بأسرع وقت ممكن بعد عملية التــــــــــنظيف لتفادي تشـكل

 .الصداء أو التقشرات على السطح المعدني
 

و يخـلط . ٢٨يجب معالجة جميع األسطح بالطالء األساسي البرايم 
بإستعمال المقاييس الموصى بها و يوضع بشكل طبقة مســـتمرة و 

يجب ترك الطالء االساسي ليكون جاف للملمس، مما يجــب . قيقةر
 مئوية أو ليــــــس ٢٠ ساعة في درجة حرارة ٢٤ترآه يجف لمدة 

 مئوية و ذـك قــبل تطــبيق٣٥ ساعة في درجة حرارة ١٦أآثر من 
٢٥إّن مدة صالحية الخليط للنــايتوبرايم  . ٤١٠النايتوآوت إي بي 

٣٥ دقيقة في درجــــــــة ٣٠ مئوية و ٢٠  دقيقة في درجة٨٠هي 
 .مئوية

 
 الـــــخــــــلـط

 
من الضروري أن تكون المـادة األساسية  مختلطة جيدًا مع المادة 

لذا، يجب . المتـــصلبة بالنسب الصحــــــيحة لضمان األداء األقصى
إضافة آـــامل محتويات المادة المتصلبة للحاوية األساسية و القيام 

لخلط حــتى إآتساب لون وإتـــساق موّحد للخليط، آما يجب قشط با
و يوصي بإتباع طريقة الخلط الميكانـيكي . جوانب و قـــاع الحاوية

 في الطـــــــقس .بإستعمال مثقاب بطئ السرعة مجهز بخالط جيفي
 مئـوية ٢٠ و ١٥البارد، يجب تخزين المواد في درجة حرارة بين 

 .ستعمال ساعة قبل اإل٢٤لمدة 
 

 التــــطـــبــيــق
 

 ١ عدد طبقات الطالء
  لتر لكل متر مربع٠٫٢٥ التطبق المثالي لكل طبقة

  ميكرون٢٥٠ السماآة المثالية لكل طبقة جافة
  الزمن بين وضع طبقات الطالء

  ساعة٧٢ إلى ١٦  مئوية٥في 
  ساعة٣٦ إلى ١٦  مئوية٢٠في 
  ساعات١٨ إلى ٦  مئوية٣٥في 
الجة الكالمةالمع   

  يوم١٤  مئوية٥في 
  يوم٧  مئوية٢٠في 
  أيام٦  مئوية٣٥في 

 
 . درجات مئوية٥درجة الحرارة األدني للتطبيق هي 

 
جميع األسطح المعالجة بالبرايم يجب أن تعالج بطبقة واحــــدة من 

المــاّدة المختلطة يجب أن تطّبق بفرشاة . ٤١٠النايتوآوت إي بي 
ثم تصقل بمــالج فوالذي إلآتساب طبقة رطبة موّحدة نايلون و من 

يجب عزل جميع المفاصــــــل .  ميـكرون٢٥٠بسمك ليس أقل من 
 .المتحرآة في هياآل البناء بإستخدام عازل التسرب المالئم

 
 إستعمال الليف الزجاجي للتعزيز

 
٤١٠يمكن إستــــخدام أقمشة الليف الزجاجية مع نايتوآوت إي بي 

 سماآة النظام، أو في حين الضرورة، لتجسير التصّدعات فيلزيادة
يجب وضع األقمشة مباشرة على طبقة الطالء األولى . رآائز البناء

 .قبل جـــــفافها ومن ثم آبسها تشكيلها  بواسطة دحروجة منقسمة

 



 
 

  
 

 
في حالة اإلتصال بالعيون، . و يجب عدم إستعمال المذيبات للتنظيف

إذا .  فورا بالـكثير من الماء النظيف و مراجعة الطبيب فورًافتشطف
.فيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجب عدم مــــحاولة التقّيأ تم إبتالعه

 
آما . أبعد عن مصادر اإليقاد.  قابل لإلشتعال١٠٢مذيب فوسروك  

إلبس قفازات و لباس وقائي مناسب . يمنع التدخين في مواقع العمل
إستعمل فقط في الـــمناطق المتميز بالتهّوية .  و الوجهلحماية العين
 .بشكل جيد جدا

 
 اإلشـــــتــعال

 
  غير قابل لإلشتعال٤١٠نايتوآوت إي بي 

 
  مـــــواد قابلة ٢٨ و ٢٥ و الناتيوبرايم ١٠٢مــــــذيب فوسروك 

آما يمنع التدخــــين في مواقـع . أبعد عن مصادر اإليقاد. لإلشتعال
 ٠٢و في حـــــــــالة حدوث حريق، فيجب إستعمــال الـ سي . العمل

 .ال يجب إستعمال الماء المضخوخ. أو الرغوة
 

 نقطة اإلشتعال
 

  درجة مئوية٥٥          :     ٢٥نايتوبرايم 
  درجة مئوية٢٧          :     ٢٨نايتوبرايم 

  درجة مئوية٣٣ :     ١٠٢مذيب فوسروك 
 

مات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة للمزيد من المـــــعلو
 .باألمن و السالمة

 
 معــــلومـــات إضـــافيـــة

 
يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 

هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، ـــقة الرشالموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريــــــ

باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي
و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة

التسرب للمفاصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 
 .إلرضياتالمواد المثبتة و المواد الخاصة با

 
آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي 

تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 
روك المعلومات و يوفر فوســــ. إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لترميم و
 .لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 

  
عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّهز المنتج في تغليف 

و في حالة توجب فوسروك فقط للتسليم . لمّتحدة المشترط األمم ا
فعلى ، على األرض، لكن المشتري يــــــنوى الــــشحن في الــبحر

المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المّتحدة عند تقديم 
و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع .  طلب الشراء
يف األمم المّتــــحدة قد يؤّثر على سعر استعمال تغل. على المشتري
الرجاء الرجوع إلى مـــــــكتب أو ممثل فوسروك . بيع المـــنتجات

.المحلّي  
 

 التـــخــزيـن
 

 شهر إذا أبقت في مخزنًا ١٢آّل المنتجات تمتلك مدة صالحية حتى 
 مئوية في ٣٠ و٥جاف و مكّيف هوائيًا في حدود درجة حرارة بين 

 .صلية الغير مفتوحةالحاويات األ
 

 شروط التخزين 
 

 و٥قم بتخزين المنتج في األجواء الجافة في درجات الحرارة بين 
و من الــــمـــمكن .  مئوية في الحاويات األصلية الغير مفتوحة٣٠

. إنخفاض مدة صالحية المنتج إذا خزنت في درجات الحرارة العالية
ة في البيئات ذات درجات آما يوصي بإستــعــمال المــخازن المـكـيف

 .الحرارة العالية
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 بالجلد او الـــعيون و آما ٢٨ و ٢٥يجب عدم إتصال الناتيوبرايم 
آما يجـــــــب التأآد من توفير التهوية الكافية . يجب عدم إبتالعهم

جــد عند و يو. و عدم إستنشاق األبخرة النـــــاتجة عن اإلستعمال
بعض األشـــــــــــخاص الحساسية المفرطة من المواد المسـتندة 

آما يوصى بلبــــــــس . من الراتنج و المتصلبات و المذيــــــــبات
وعند التطبيق في . القفازات و لباس وقائي مناسـب لحماية العين

ـة المناطق المحصورة، فيجب إســــــــــتعمال أجــــــهزة وقائيـــــ
و يزّود إستـــــــعمال الدهون العازلة حـمـــــــاية . تنفسية مناسبة
في حالة اإلتصال بالجلد، يشطف بالكـــــــــثير من . إضافية للجلد

و يــــــجب عـــــــــدم . الماء النظيف، ثّم يطّهر بالصابون والماء
ــــيون، في حالة اإلتصال بالعــ. إستعـــــــــمال المذيبات للتنظيف

فتشطف فورا بالكثير من الماء النـــــــظيف و مراجعة الطـــبيب 
إذا تم إبتالعه فيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجب عـــــدم . فورًا

 .محاولة التقّيأ
 

. من مادة دياموندايفينلمثين" ٤،٤ يحتوي ٤١٠نايتوآوت إي بي 
لمادة و يحذر من تعرض الجلد ل. و قد يتسبب في مرض السرطان 

تفاد إتصال المنتج بالجلد او الـعيون و آما يجـــــب . لفترات طويلة
آما يجـب التأآد من توفير التهوية الكافية و عــــدم . عدم إبتالعهم

و يوجد عند بعـــــــــض . إستنشاق األبخرة النـاتجة عن اإلستعمال
و األشخاص الحساسية المفرطة من المواد المستندة من الراتنــج 

آما يوصى بلبس القفازات و لباس وقائي . المتصلبات و المذيـبات
وعند التطبيق في المناطق المحــــــصورة، . مناسـب لحماية العين

و يزّود إستــــــعمال . فيجب إستعمال أجهزة وقائية تنفسية مناسبة
في حالة اإلتصال بالجلــــــــد، . الدهون العازلة حماية إضافية للجلد

 .  بالكـــثير من الماء النظيف، ثّم يطّهر بالصابون والمـــــاءيشطف



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 2929 847(03)  : فاآس : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. لصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد وا: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
تجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق من

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٤١٥نايتوآوت إي بي   

 

 

  
 

 الخصــــــائـص
 

١٠٠%  حجم التصلب 
 الجاذبية الخاصة ١٫١٥

 مدة صالحية الخليط حسب القييم المحددة
 أستواهية 
  مئوية٢٠في   دقيقة٩٠
  مئوية٣٥في   دقيقة٣٥

 
 :الطبقة المعالجة بالكامل تكون مقاومة لـ

 
   المنّظفات -
 ورك حامض هايدروآل % ٣٠  -
  %١٠  الحامض اللبني -
 حامض نتريكي  % ٠  -
   الزيت المعدني -
   البترول-
 حامض آبريتيك % ٢٠  -
 صودا حارقة % ٥٠  -
   هيدروآسيد أمونيوم-
 )أعلى(حوامض دهنية  *  -
 
يشير إلى الضرر الطفيف تحت الغمر المستمر، لكن نايتوآوت إي  *

لتلـــــــطيخ و رذاذ المادة  سيقاوم أضرار التعّرض الطويل ٤١٥بي 
الضرر هنا يشير إلى أّي نقش أو ورم مـالحظ و ال يعني . الكيمياوية
 .تغيير أللون

 
يجب إستشارة مكتب فوسروك المحلّي فيما يتعلق بالمواد الكيمياوية 

 .األخرى
 

 بــنـود المــواصـفـات
 

 .نظام طبقة اإليبوآسي  للتصفيح
 

 الكيمياوية و التأآل، فيوصى بإستعمال للحاجة لطبقة مقاومة للمواد
، نظــــــــام اإليبوآسي الخالي من المذيبات ٤١٥النايتوآوت إي بي 
مناسب للتطبيق بالتــــــــــــعزيز مع األلياف ،  المــكون من جزئيــن

الزجاجية للحصول على طبقة قاسية و غير نافذة ومـــقاومة للمواد 
 .الكيمياوية

 
 ستعـــمـالتعــليـمات اإل

 
 تجـــهـيــــــز األســـطح الخرسانية

 
يجب أن تكون جميع األسطح صحيحة و مصقولة وخالية من الحطام 

آما يــــجب أن تتكون األسطح خالية من . و التقشرات و الماء الراآد
التلّوث مثل النفط و الشحوم و الغبار و التلوثات الطليقة و الفطريات 

و خالية من ، األسطح الخــــــرسانية بالكامل يجب معالجة . العضوية
البقايا الخرسانية و محررة من آثار الخرسانة المصبوبة و الزيوت و

و يوصي بإتبااع طريقة الكــــــــــشط بالرمل او. بقايا المواد المعالجة
 .الحصباء للحصول على هذا الهدف

 

  
.نظام طبقة اإليبوآسي الخالي من المذيبات للتصفيح  

 
 األسـتخـدام

 
آطالء وقائي للخزانات الخرسانية أو المعدنية في حقول النفـــط و 
المصافي و مصـــانع الورق، و وحدات تنقية الماء و األنـــــفاق و 

يمكن إستعمال النظام مع أو بدون التعزيز بإستعمال . خزانات الماء
البنائية أاللياف الزجاجية إعتمادُا على الحاجة المفرطة للخصائص 

.أو الميكانيكية  
 

 الــمـزايــــــــــا
  

.  المقاومة الجيدة للمواد الكيميائية و الفوالذية-  
.  يمكن إستخدامه على األسطح الخرسانية و الفوالذية-  
.  خــالي من المذيبــات-  
.  قابل للتطبيق السهل على األسطح العمودية-  
.ق األوسط  مصمم محليُا لإلستعمال في أجواء الشر-  
 

 الـــوصــــــــــف
 

 مشكل من راتنج اإليبوآسي للبنية العالية و ٤١٥نايتوآوت إي بي 
خالي من المذيبات و مكون من جزئين، و منــــــاسب للتطبيق على 

تتميز الطبقة المعالجة بالشفافية و أللون الفاتح . األسطح العمودية
 .للتعزيزمما يتيح رؤية األلياف الزجاجية المستخدمة 

 
و أيضًا متوفر من فوسروك نوعية خاصة من النايتوآوت إي بي 

 . متميزة بالمتانة العالية للحماية المتزايدة٤١٥
 

 مجّهز في العلب الموزونة مسبقًا جاهزة ٤١٥نايتوآوت إي بي 
 .للخلط في مواقع العمل

 
 الــدعــم التـقـنـي

 
لعالية ذات النوعيةيقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء ا

و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية
في مواقع العمل من قبل موّظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبرة 

 .العالية  الالنظير لها في مجال صــــــــناعة البناء
 

 مـــعـــايـير التـــصميم
 

وضع في طبقتين إلآتــساب طبقة  مصّمم لل٤١٥ناتيوآوت إي بي 
لتحصــــــيل .  ميكرون آـــــــحد أدنى٥٠٠جافة من الطالء بسمك 

 يجــــب أن ٤١٥الخصائص الوقائية الصحيحة، ناتيوآوت إي بي 
.يطّبق إلى األسطح بنسب التغطية ألموصى بها  

  
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

  

 

  
 

 أن تطبق بفرشاة  المخلطة يجــــب٤١٥مادة النايتوآـوت إي بي 
نايلون و من ثـم تصقل بمالج فوالذي إلآتساــــب طــــــبقة رطبة 

يجــــــب عزل جميع .  ميكرون٢٥٠موحدة بسمــ،ك ليس أقل من 
الفــواصــــــل المتحرآة في هياآل البناء بإستخدام عازل التسرب 

 .المالئم
 

ـازل يجب عزل جمع الفواصل المتحرآة في الهياآل بإستخدام ع
 .التسرب المالئم

 
يجب تطبيق الطبقة الثانية من الطالء بعد جفاف الطبقة األولى و 

 .ضمن األوقات المحّددة
 

 إستعمال الليف الزجاجي للتعزيز
 

٤١٥يمكن إستــــخدام أقمشة الليف الزجاجية مع نايتوآوت إي بي 
لزيادة سماآة النظام، أو في حين الضرورة، لتجسير التصّدعات في 

يجب وضع األقمشة مباشرة على طبقة الطالء األولى . آائز البناءر
 .قبل جـــــفافها ومن ثم آبسها تشكيلها  بواسطة دحروجة منقسمة

 ٢٤ومن ثم يمكن وضع الطبقة الثانية مع  عدم الســــماح ألآثرمن 
 درجة ٣٥ ساعــــة في ١٨ درجة مئوية أو ألآثر من ٢٠ساعة في 

بقات المتتالية، مع الحصول علــــى طبقة ثانية مئوية بين تطبيق الط
 . ميكرون٢٥٠رطبة ليس أقل من 

 
للمتر المربع /  جرام ٤٥٠ إلى  ١١٠، الدرجة المناسبة للنسيج

 .قماش زجاجي بحياآة مفتوحة
 

 الترميم و إعـادة الطالء
 

 والمتــضررة بعد ٤٠٥المناطق المكسية سابقا بنايتوآوت إي بي 
يجب آشط سطح الطالء الحال .ز و إعادة طالئهاذلك يمكن أن تجه

بإستـــعمال فرشاة نحاسية متصلبة أو وضع ورقة آشط متوسطة 
و من ثم يمكــــن إعادة . الخشونة لضمان الربط و اإللتصاق الجيد
 .الطالء بإتباع تعليمات تطبيق طالء جديد

 
 التــنــــظـــــيـــف

 
 من ٣١ و ٣٠اتيوبرايم   و الن٤١٥يجب تنظيف ناتيوآوت إي بي 

و يمكن إزالة . ١٠٢جميع األدوات فورًا بإستعمال مذيب فوسروك 
 .المواد المعـالجة بالوسائل الميكانيكية

 
 التـــــقـــــيــــدات

 
 يمــكن أن يطّبق في درجات ٤١٥بالرغم من أن نايتوآوت إي بي 

بشكل  مئوية، و لكن قد يزداد وقت المعالجة ٧الحرارة األدني من  
و في الطـــــقس البارد يوصي بتخزين . ملحوظ في األجواء الباردة

ال يجب تطبيق . المواد في بناية مدفئة وإخراجها فقط قبل اإلستعمال
 ٨٥ إذا آانت الرطوبة النسبــية أعظم من ٤١٥النايتوآوت إي بي 

 .ال يجب إستعمال التدفئة المعجلة%. 
 

  
لص من آل الجزئيات الطفيلية و يـــــجب آشط جميع األسطـح للتخ

.٤١٥إآتساب الشكل و الهئية المناسبة لتطبيق النايتوآوت إي بي 
 

يجب تعبئة الفراغات و الفجوات بإستعمــــال الـــناتـيـومورتر إف 
 .سي

 
معالــــــجة  (٣٠يجب تجهيز جميع األسطح بإستخدام النايتوبرايم 

معالــــــــج  (٣١توبرام أو ناي) سريعة لدرجات الحرارة المنخفضة
و ، و المادتين يعبتران مادة أساسية خالية من المذيــــبات). طبيعي

مستندة على اإليبوآسي، و مجهز في الكميات الموزونة مسبقــًا و 
أن تخلط و و توضع بطبــــــــــــقة  آامل العبوة يجب. جاهزة للخلط

يرة من الصوف مستمرة  و رقيقة بإستعمال فرشاة أو دحروجة قص
 يجب أن تكـون ٤١٥قبل تطبيق النايتوآوت إي بي . ممتازة مشعرة

طبقة البرايم جافة للملمس، مما يتوجب ترك المادة لتجف ألآثر من 
 هي من ســـاعة ٣٠إن مدة صالحية الخليط لناتيوبرام .  ساعة٢٤

 دقائق فـــــي ١٠ مئوية وفقط لمدة ٥إلى ساعة ونصف في درجة 
 هي مــــن ٣١و مدة صالحية الخليط لناتيوبرام . ئوية م٢٠درجة 

 . مئوية٣٥نصف ساعة إلى ساعة واحدة في درجة 
 

 األسـطـح الـفـوالذيـة
 

 .٢٫٥يجب آشط جميع األسطح لتكون متوافقة متطلـــــبات إس أي 
يجب برمجة عملية تطبيق البرايم على األسطح الــفوالذية النظيفة 

لصداء أو التقشرات بإستـــــخدام نايتوبرايم قبل أن تبداء بتشكيل ا
نايتوبرايم زنكرتش هي مادة طالء أساســـية تتكون من . زنكرتش

قبل التطبيق يجب خلط البرايمر جيدًا و من ثم يتم . أيبوآسي الزنك
). دبليو إف تي( ميـــكرون١٣٥بسماآة  وضعة بإستعمال الفرشاة

 ساعات و حتي ٤قبل  ليس ٤١٥يمكن تطبيق النايتوآوت إي بي 
 . أيام من تطبيق النايتوبرايم زنكرتش٧بعد 

 
 الـــــخــــــلـط

 
 جيدًا ٤١٥يجب تحريك و خلط المادة األساسية النايتوآوت إي بي 

قبل خلطهما سويا،  يجب إضافة آـــامل محتويات المادة األساسية 
. دقائق ٣لحاوية المادة المتصلبة و القيام بخلط الجزئين جيدًا لمدة 

 . و يفضل إستعمال مثقاب قوي بطئ السرعة مجهز بمجداف خلط
 

 التــــطـــبــيــق
 

 ٢ عدد طبقات الطالء

 لتر لكل متر ٠٫٢٥ التطبق المثالي لكل طبقة
 مربع

  ميكرون٢٥٠ السماآة المثالية لكل طبقة جافة
 إستوائي عادي الزمن بين وضع طبقات الطالء

اعة س١٨ إلى ٣  مئوية٢٠في  ساعة٣٦ إل ى١٢   
  ساعة١٨ إلى ٣  ساعة٦إلى ١  مئوية٣٥في 

   الزمن للمس الجاف
  ساعة١٢  ساعات٣  مئوية٢٠في 
  ساعة٣  ساعة١  مئوية٣٥في 

   المعالجة الكالمة
  ايام١٠  أيام٧  مئوية٢٠في 
  أيام٧  أيام٤  مئوية٣٥في 

 
 
  

 



 
 

  
 

 
 اإلشـــــتــعال

 
 و النايتوبرايم ٣١ و ٣٠ و الناتيوبرايم ١٠٢فوسروك مــــــذيب 

أبعد عن . زنكرتش و النايتوبرايم إف سي  مـــــواد قابلة لإلشتعال
و في حـــــالة . آما يمنع التدخـين في مواقـع العمل. مصادر اإليقاد

ال يجــب .  أو الرغوة٠٢حدوث حريق، فيــجــــب إستعمال الـ سي 
 .وخإستعمال الماء المضخ

 
 نقطة اإلشتعال

 
  درجة مئوية٦٥  :      ٤١٥النايتوآوت إي بي 

  درجة مئوية١٦:     النايتوبرايم زنكرتش       
  درجة مئوية٧٥     :     ٣١ و ٣٠الناتيوبرايم 

  درجة مئوية٣٣      :     ١٠٢مذيب فوسروك 
 
 

 التخلص من النفايات
 

األرض، ثم تــحمــــيل إنسكاب مكونات المنتجات يجب أن تمتص إلى 
رمي مثل . الرمل أو المواد الخامدة األخرى إلى عربة البقايا المناسبة

هذا اإلنسكاب أو المغالفات الفارغة يجب أن يكونا بموجب تعليــــمات
 .المحلية للتخلص من النفايات

 
للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 

 .مةباألمن و السال
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة بشكل 
هذا يتضمن . محدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش

باإلضافة . ميائيًا لإليــــــبوآسيالدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آ
و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة

التسرب للمفاصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 
 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات

 
ال بمكاتب الرجاء اإلتص، للمزيد من المعلومات عن منتج معين 

 .فوسروك المحلية
 

  
 التـــــقــــديــرات

 
 العــبــــوات

 
٤١٥نايتوآوت إي بي   آيلو غرام٥عبوة   

٣١ و ٣٠نايتو برايم   آيلو غرام٥ و ١عبوة   
 نايتوبرايم زنكرتش  لتر٤علبة عبوة 
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥علبة عبوة   

 التغطيــة 
٤١٥وت إي بي نايتوآ  متر مربع لكل آيلو غرام٥  

٣١ و ٣٠نايتو برايم   متر مربع لكل لتر٧٫٥  
 نايتوبرايم زنكرتش  متر مربع لكل آيلو غرام٣٫٨ إلى ٣٫٤

 
المعايير المعطاه للتغطية تعتبر نظرية و غير دقيقة بسبب عوامل الخسارة و 

 .التلف و طبيعة الرآائز المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون مخفضة
 

 ــزيـنالتـــخ
 

 شهر إذا أبقت في مخزنًا ١٢آل المنتجات تمتلك مدة صالحية حتى 
 .جاف و في الحاويات األصلية الغير مفتوحة

 
 شروط التخزين 

 
 ٢٥قم بتخزين المنتج في األجواء الجافة في درجة حرارة أقل من 

أجفظ بعيدًا عن إماآن اإلشتعال مئوية في الحاويات األصلية . درجة
و من الـــــمـــمكن إنخفاض مدة صالحية المنتج إذا . الغير مفتوحة

يجب حماية نايتوآوت إي بي . خزنت في درجات الحــــرارة العالية
 . من الصقيع٤١٥

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 ٣١ و ٣٠  و الناتيوبرايم ٤١٥يجب عدم إتصال نايتوآوت إي بي 
ـعيون و آما يـــــــــــــجب عدم و النايتوبرايم زنكرتش بالجلد او الــ

آما يجـــــــب التأآد من توفير التهوية الكافية و عــــــدم . إبتالعهم
و يوجــد عند بعض. إستنشـــــاق األبخرة النـــــاتجة عن اإلستعمال

األشخاص الحساسية المفرطة من المواد المسـتندة من الراتنــــج و
آما يوصى بلبــــــــس القفـــــــازات و. باتالمتصلبـات و المذيــــــــ

وعند التطبيق في المنــــاطق . لباس وقائــــي مناسـب لحماية العين
المحـــــــصورة، فيـــــــجب إســــــــــتعمال أجــــــهزة وقائيـــــــــة 

و يـــزود إستـــــــعمال الدهون العازلة حـمـــــــاية . تنفسية مناسبة
في حالة اإلتصال بالجلد، يشطف بالكـــــثير من الماء. فية للجلدإضا

و يــــــجب عـدم إستعـــــــمال . النظيف، ثم يطهر بالصابون والماء
في حالة اإلتصال بالعــــــيون، فتشــــــــــــــطف . المذيبات للتنظيف

إذا تم . فورا بالكثير من الماء النـــــــظيف و مراجعة الطـــبيب فورًا
 .إبتالعه فيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجب عـــــدم محاولة التقيأ

 
  



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف  ت جدةمبيعا   
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. مونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مض: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٤٣١نايتوآوت إي بي   

 

 

  
 

 زمن الجفاف  
 للملمس  ساعات٨  ساعات٤
 المعالجة الكاملة  أيام٧  أيام٤
 إلعادة الطالء  ساعة٣٦ إلى ١٢  ساعة١٢ إلى ٤
 اللزوجة مختلطة  بوايز٢  بوايز١

 
 يقاوم المواد آيمياوية الطبيعية المتضمنة في ٤٣١نايتوآوت إي بي 
لى أية حال عند إستعمال أي منـــــظفات قوية أو ع. أغراض التنظيف

 .مواد آيمياوية يجب إستشارة قسم فوسام التقني
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التجـــهـيــــــز
 

يجـــب . آل االسطح يجب أن تكون نظيفة، و جافة و خالية من الغبار
آلمعالجة تلوثات الزيوت و الشحوم النفطية بإستعمال فوسروك آيما

 .ديجريسر، و من ثم التنظيف بالماء أو بالبخار
 

يجب تنطيف األسطح الفوالذية لدرجة الالمعان، يوصى بالكشط 
 .١/٢ ٢بالحصباء أو الرمل إلى إس أي 

 
 الـــــخــــــلـط

 
 جيدًا من جزئين يجب عدم محاولة ٤١٥يتكون النايتوآوت إي بي 

 .التجزئة
  

دة األساسية لحاوية الــــــــمادة يجب إضافة آـــامل محتويات الما
 دقائق حتى الحصول ٣المـصلبة و القيام بخلط الجزئين جيدًا لمدة 

 .على خليط متسق و موحد
 

 و يوصى بالخلط الميكانيكي بإستعمال مثقاب آهربائي قوي بطئ 
 . السرعة مجهز بمجداف خلط

 
 التــــطبــــيـق

 
 .فة و الخالــية من الشحومقم فقط بالتطبيق لألسطح النظيفة و الجا

يفضل التطبيق بواسطة الرش و لكن يمكن إستعمــال فرشاة الشعر 
يجب الحــــــــصول على طالء . الخشن الطبيعية أو دحروجة قصيرة

التطبيق بمالج فوالذي أو بدحروجة مطاطية . مستمر بسماآة موحدة
 .قد يكون مناسب أيضا لبعض التطبيقات

 
و الفجوات و الفراغات بإستعمال نايتوآوت إي يجب حشو التشققات 

 للتطبيقات األفقية أو معجــــون إيبوآسي مثل نايتوآت مانع ٤٣١بي 
٢٤التسرب لألسطح للتطبيقات العــــــــمودية ويسمح للمعالجة لمدة 

 . مئوية قبل إعادة طالء األسطح٣٥ساعة في 
 

 و لكن يجب ترآهايمكن إســـــتعمال أي مؤونة لياسة لترميم األسطح
 مئوية قبل إعادة طالئها بالناتيوآوت ٣٥ أيـــــــــام في درجة ٧لمدة 

 .٤٣١إي بي 
 

 ،الرجاء إستشارة فوسروك عن الطالء على األسطح المطلية مسبقًا

  
.طالء اإليبوآسي الشفاف المقاوم للمواد الكيمياوية والتأآل  

 
 األسـتخـدام

 
 قد يستعمل على أسطح ٤٣١ي ممكن إستخدام النايتوآوت إي ب

جميع البنايات، جميع هياآل البناء، ألواح الحائــــــط، البالستر، 
.الخشب، المعادن، البالط الخزفي غير مزجج و أحـــجار الرخام  

 
التطبيقات المثالية في الممرات، البنايات العامة و المــــــصانع و 

عليب، مطـــــــابخ في وحدات تعبئة القوارير، معامل الت. المخازن
تحضير الطعام، في مناطق اإلستحمام في المراحيض والمناطــق 

.المماثلة  
 

 الــمـزايــــــــــا
  

.  يزود بطالء عالي اللمعان-  
.  محصن ضد الماء و الحوامض و القلويات-  
  اإللتصاق الممتاز إلى الخرسانة، أحجار الرخام، الخشب، -

.ية وأآثر المعادنألمنيوم، و األلياف الزجاج  
.  قابل للغسل جدا حتى بالصابون الطبيعي، و محاليل التنظيف-  
  المقاومة الممتازة إلى األآسدة مع إختالف درجات الحرارة -

.الموسمية  
.  مناسب ألجواء الشرق األوسط-  
.  مناسب لإلستعمال الداخلي و الخارجي-  
.  ال يحتاج لطالء أساسي-  
 

 الـــوصــــــــــف
 

 اإليبوآسي البولي امين الــمعدل ٤٣١صمم طالء نايتوآوت إي بي 
بالرغم من أن يتم. المكون من جزئين لمنح أسطح المعة مثل البالط

تطبيقه مثل الدهان،و لكن عملية المعالجة الحرارية الكيمياوية تنتج
خصائص قاسية، متينة، مقاومة للتآآل وبعض المواد الكيميائـــية و

 .السهل الحصول عليها بأنظمة راتنج الطالء التقليديةالتي ليس 
 

 مجهز في وحدات موزونة مسبقًا و جاهزة ٤٣١ناتيوآوت إي بي 
الطالء النهائي اُلمعالج يتميز بأنه عديـــــــم . للخط في موقع العمل

 .أللون و المع و محصن ضد الماء

 الخصــــــائـص

 اللون شفاف
 الجاذبية الخاصة ١٫٠
١٠٠%  الحجم المتصلب 

:سمك الطبقة المصى به    
 الطبقة الرطبة  ميكرون٢٠٠
 الطبقة الجافة  ميكرون٢٠٠
 عدد الطبقات  أو أثنين في أسواء الحاالت١
 متر مربع لكل ٥( متر مربع لكل لتر٥

) ميكرون٢٠٠آيلوغرام بسماآة   
 التغطية المثالية

 درجة الحرارة األدني للتطبيق  مئوية٥
  مئوية٢٠صالحية الخليط في   ساعة١
    مئوية٣٥صالحية الخليط في   دقيقة٢٠

 

 
  



  

  
  

 
 التـــخــزيـن

 
 ٢٥شهر إذا خزن في درجة حرارة أقل من ١٢مدة صالحية حتى 

 .مئوية
 

 العــبــــوات و التغطية
 

  آيلوغرام٢٫٥عبوة    :      ٤٣١النايتوآوت إي بي 
 ) متر مربع لكل عبوة١٣ إلى ١٢                 (                       

 
  لتر٤علبة عبوة       :     ١٠٢مذيب فوسروك 

 
 

 التمـــوين
 

 .الرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي للمزيد من المعلومات
 

 الدعــــم الفــني
 

يوفر فوسرك خدمة الدعم الفني و التقني لجميع المنتجات، بواسطة 
 .بالخبرة العاليةفريق فني متيمز 

 
 معــــلومات إضــــافيـــة

 
صمم مدى منتجات فوسروك للطالء الوقائي، و عـــــــوازل التسرب 
للمفاصل و أنظمة الترميم و منتجات األرضيات لتلبية تشكيلة واسعة 

 .من متطلبات صناعة البناء
 
 

  
 التــنــــظـــــيـــف

 
.   ١٠٢ مذيب فوسروك يجب تنظيف جميع األدوات فورًا بإستعمال

 .و يمكن إزالة المواد المصلبة بالوسائل الميكانيكية
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 بعض األشخاص حساسون لمادة راتنج اإليـــــــــبوآسي لذا يجب 
 أو ٧١إستعمال القفازات و الــــــــدهون العازلة، مثل آيروديكس 

ند حدوث أي أتصال مع الراتنج ع.  أو ديبا ويت ورك٩روزليكس 
 و ٢٢يجب إزالته قبل أن يتصلب بإستـــــعمال آريم مثل آيروآلنز 

ال يجب إستعمال .  و من ثم الغسل بالماء و الصابون٤٢روزليكس 
  .المذيبات

 
يوصي بإستعـمال النظارات الوقاية، ولكن عند إصابة العين بتلوث 

تأآد . اجعة الطبيب فورًاعرضي فيجب غسل العين جيدًا بالماء و مر
من توفير التـهوية الكافية عند اإلستعمال و يمنع التدخين في موقع 

 .العمل
 

 اإلشـــــتــعال
 

  مـــــواد قابلة٤٣١ و النايتوآوت إي بي ١٠٢مــــــذيب فوسروك 
آما يمنع التدخـــــــين في مواقـع. أبعد عن مصادر اإليقاد. لإلشتعال
 العمل

 
 شتعالنقطة اإل

 
  درجة مئوية٦٥   :      ٤٣١النايتوآوت إي بي 

  درجة مئوية٣٣      :     ١٠٢مذيب فوسروك 
 
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : اتف ه  الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929  الدمام  :هاتف 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. اضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خ: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسرو

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٤٠١نايتوآوت إي تي   

 

 

  
 

 .من الممكن أن تزيد فترة المعالجة المتكاملة في األجواء الباردة
 

  درجات مئوية٥: الحد األدنى لدرجة الحرارة عند التطبيق 
 

يجب إستشارة مكتب فوسروك التقني للمزيد : المقاومة الكيميائية 
 .ة المعينةمن المعلومات عن خصائص المقاومة للمواد الكيميائي

 
 مع بعض ٤٠١نتائج بعض التجارب عند إستعمال نايتوآوت إي تي 

المواد الكيمياوية، و ذلك بعد غمرها آليًا لمدة سنة في درجة حرارة 
 :  مئوية٣٥

 
 المـــاء  ممتاز
 الزيوت النباتية و المعدينة  ممتاز
 الحامض الفوسفوري %١٠ جيد جدًا
 أمونيا ٠٫٨٨٠  ممتاز
 لكلوريد الحديديا  ممتاز
 ميــاة البحر  ممتاز
 حامض هايدروآلوريك %١٠ ممتاز
 هيدروآسيد صوديوم %٢٥ ممتاز
 حامض الكبريتيك %١٠ ممتاز
 الحامض النتريكي %١٠ جيد

 
 درجة ٣٥حين تكون درجة حرارة المواد الكيمياوية أعلى من 

 .الرجاء استشارة مكتب فوسروك التقني، مئوية
 

 لطبيعيةالخصـــائص ا
 

 أيام في الهواء في درجة حرارة ٧نتائج التجارب بعد المعالجة لمدة 
 . جي٣٠١-٢٧٨٢تجارب بموجب بي إس .  مئوية٣٥

 
 قـــوة الشــد مليمتر مربع/  نيوتن ٤ إلى ٩
 اإلطالة في اإلنكسار %٣١

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التجـــهـيــــــز

 
يجـــب .  و جافة و خالية من الغبارآل االسطح يجب أن تكون نظيفة،

 .معالجة تلوثات الزيوت و الشحوم النفطية
 

 :األســطح الخرسانية 
 

.يجب تنطيف األسطح الخرسانية من البقايا و التلوث  بطريقة الكشط
 

 ،الرجاء إستشارة فوسروك عن الطالء على األسطح المطلية مسبقًا

  
)سابقا نايتوبيتش(  
 

.آسي بالقير المعالجطالء راتنج اإليبو  
 

 األسـتخـدام
 

طالء لمقاومة التآآل لألسطح الخرسانية أو المعدنيـــة، ومناسب 
لإلستعمال في أعمال مياه المجاري، و وحدات الضـخ، و معامـل 

.معالجة المواد الكيميائية  
 

التطبيقات المثالية في الممرات، البنايات العامة و المــــــصانع و 
حدات تعبئة القوارير، معامل التعليب، مطـــــــابخ في و. المخازن

تحضير الطعام، في مناطق اإلستحمام في المراحيض والمناطــق 
.المماثلة  

 
 الــمـزايــــــــــا

  
.  مقاومة جيدة للمواد الكيميائية-  
.  متانة عالية-  
.  يــطبــق بســهولـة-  
.  تماسك جيد لإلستعمال مع األسطح العمودية-  
 

 الـــوصــــــــــف
 

 مستند على راتنج اإليبوآسي الخالي مـن ٤٠١ناتيوآوت إي تي 
و مجهـــز في علب من مادتين . المذيبات بدرجة من القير المفحم

بكميات موزونة مسبقًا و جاهزة لخلط واإلستعــمال فــــــي موقع 
 .العمل

ي حين و ف. و يطبق على األسطح الجافة المطلية بالبرايم مسبقًا
الحاجة، يمكن إستعمال األلياف الزجاجية المعززة بطالء طبقتين 

.من الخليط  

 اللــــون : أســـــود

 الخصــــــائـص

 الجاذبية الخاصة ١٫١٤
١٠٠%  الحجم المتصلب 
 سمك الطبقة الموصى بها  ميكرون٢٥٠
 التغطية المثالية  متر مربع لكل لتر٤
 عدد الطبقات  حسب الحاجة٢ أو ١

   مئوية٢٠  مئوية٣٥
 مدة صالحية الخليط ٦٠ ٣٥
)ساعة(التصلب المبدئي  ٢٤ ١٦  
١٢ �  ٦  ١٨ �  ١٢  الفتر بين طالء الطبقات 
٦ �  ٣  ١٠ �  ٨  الزمن للتخلص من اللزوجة 
)أيام(المعالجة المتكاملة  ٧ ٤  

 

  

 

 
  



  

  
  

 
 الترميم و إعـادة الطالء

 
 والمتــضررة بعد ٤٠٥توآوت إي بي المناطق المكسية سابقا بناي

يجب آشط سطح الطالء الحال .ذلك يمكن أن تجهز و إعادة طالئها
بإستـــعمال فرشاة نحاسية متصلبة أو وضع ورقة آشط متوسطة 

و من ثم يمكــــن إعادة . الخشونة لضمان الربط و اإللتصاق الجيد
 التأآد من خلو مع. الطالء بإتباع تعليمات تطــــــبــيــق طالء جديد

 .األسطح من الماء و السوائل
 

 التــنــــظـــــيـــف
 

 . ١٠٢يجب تنظيف جميع األدوات فورًا بإستعمال مذيب فوسروك 
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 يجب لبس القفازات و المالبس و األقنعــــة الواقية للوجه و العين
ــعمال الــــــــدهون العازلـة، مثل  للمزيد من الوقاية يمكن إستـــــــ

عند حــدوث أي .  أو ديبا ويت ورك٩ أو روزليكس ٧١آيروديكس 
أتصال مع الراتنج يجب إزالته قبل أن يتصـــلب بإستـــــعمال آــريم 

 و من ثم الــــــــغسل بالـــماء و ٤٢ و روزليكس ٢٢مثل آيروآلنز 
صي بإستعـمال الــــنظارات يو .ال يجب إستعمال المذيبات. الصابون

الوقاية، ولكن عند إصابة العين بتلوث عرضي فيجب غــــسل العين 
تأآد من توفير التـهوية الكافية . جيدًا بالماء و مراجعة الطبيب فورًا

 .عند اإلستعمال و يمنع التدخين في موقع العمل
 

 اإلشـــــتــعال
 

 و النايتوبرايم ٤٠١ و نايتوآوت إي تي ١٠٢مــــــذيب فوسروك 
آما يمنع . أبعد عن مصادر اإليقاد.  مـــــواد قابلة لإلشتـــــعال٢٨

 التدخـــــــين في مواقـع العمل
 

 نقطة اإلشتعال
 

  درجة مئوية٣٥     :     ٤٠١نايتوآوت إي تي 
  درجة مئوية٧٥       :     ٣١ و ٣٠نايتوبرايم 
 رجة مئوية د٣٥               :     ٢٨نايتوبرايم 

  درجة مئوية٣٣      :     ١٠٢مذيب فوسروك 
 

 في ٤٠١بالرغم أن من الممكن تطبيق النايتوآوت إي تي : مالحظة
 درجات مئويــــــــة و لكن ألن وقت ٥درجات الحرارة المتدنية حتى 

في الطقس . المعالجة يزيد بشكل ملحوظ في درجات الحرارة المتدنية
. دة في بناية مدفئة حتى وقـت العمل المحددالبارد يوصى تخزين الما

 .يجب عدم إستخدام التدفئة المعجلة
 

 فقط في األجواء الجافة و حين ٤٠١يجب تطبيق نايتوآوت إي تي 
 . األولى٢٤يمكن حماية الطالء من اإلتصال بالماء للساعات الـ

 
 
 
 

  
ئةبعد تحضير األسطح الخرسانية، يجب أخذ العناية لضمان تعـــــــب

في حين وجود عدد. ٤٠١الفراغات و الفجوات بالنايتوآوت إي تي 
فمن الممكن معالجة، آبير من الفجوات و الفراغات و بإحجام آبيرة

األسطح بإستعمال األلياف الزجاجية المعززة مع الناتيوآوت إي تي 
فيــــــــمكن إستعـــــمال ، و إلآنساب طبقة متقنة و مصقولة. ٤٠١

 .تر إف سيالنايتومور
 

 .يجب أن تكشط حتى تصقل و تلمع: األسطح المعدنية 
 

 )البرايم(الطــالء األساسي 
 

 ٣٠يجب تعبئة جميع األسطح الخرسانية بالنايتوبرايم : الخرسانة
و هذا منتج من راتنج اإليبوآسي المــــتكون من جـــزئين . ٣١أو 

و يجــــب أن . بالكميات الموزونة الموزونة مسبقًا و جاهزة للخلط
يخلط بالمعايير الموصى بها و من ثم يدهن إلآتساب طبقة مستمرة 

يجب ترك طالء البرايم للمعالجة  .و موحدة على السطح الخرساني
 .٤٠١لمدة ليلة آاملة قبل تطبيق النايتوآوت إي تي 

 
 ٢٠ دقائق في ٨٠ إلى ٦٠: مدة صالحية اإلستعمال بعد الخلط 

 .مئوية
 

يجب تعبئة جميع األسطح المعدنية بعد التجهيز : ة األسطح المعدني
 ).نشرة فنية منفصلة (٢٨مادة النايتوبرايم 

 
 تـــــطــبـيـــــق الطـــالء

 
يجب صب آامل محتويات المادة المصلبة إلى حاوية الراتنج: الخلط

 .و من ثم خلط المادتين آليا حتى إآتساب إتساق موحد
 

ستعمال مثقاب آهربائي قوي و بطئ و يوصى بالخلط الميكانيكي بإ
 .السرعة مجهز بمجداف خلط

 
يوصى بإستعمال فرشة نايـــــلون قاســـــيـة لــتطبيق: التطبيق   

بعد الخلط يجب أن تطبق فورُا على. ٤٠١النايتوآوت إي تي         
السطح المدهون بطبقة إساسية و لضمان إآتساب طالء مستمر

 .بسمك موحد
 

المعبئة خالية من الماء و الــــــــسوائل قبل يجب أن تكون األسطح 
 .٤٠١تطبيق النايتوآوت إي تي 

 
 ٤٠١يمكن إستــــخدام أقمشة الليف الزجاجي مع نايتوآوت إي تي 

لزيادة سماآة النظام، أو في حين الضرورة، لتجسير التصدعات في
يجب وضع األقمشة مباشرة على طبقة الطالء األولى . رآائز البناء

.جـــــفافها ومن ثم آبسها تشكيلها  بواسطة دحروجة منقسمةقبل 
ومن ثم يمكن وضع الطبقات المتتالية حسب الحاجة مع مــــــرعاة 

 .الفترات الزمنية ألتي يتوجب إتباعها بين تطبيق آل طالء
 
  

 

 

 

  



  

  
  

 
 التمـــوين

 
 .ماتالرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي للمزيد من المعلو

 
 الدعــــم الفــني

 
يوفر فوسرك خدمة الدعم الفني و التقني لجميع المنتجات، بواسطة 

 .فريق فني متيمز بالخبرة العالية
 

 معــــلومات إضــــافيـــة
 

ينتج فوسروك مدى متوسع من المواد إلآتساب المقاومة الكيميائية 
 .والنهايات التزيينية

  
 التـــخــزيـن

 
 و ١٥شهر إذا خزن في درجة حرارة بين ١٢ى مدة صالحية حت

 . درجات مئوية٢٥
 

 العــبــــوات و التغطية
 

مترمربع لكل (التغطية 
 المـــنتج العبوة )آيلو

 ٣١ و ٣٠نايتوبرايم   آيلو غرام٥ و ١ ٤٫٥ إلى ٣٫٥
            ٢٨نايتوبرايم   آيلو غرام٥ و ١ ٥٫٠ إلى ٤٫٠
 ٤٠١توآوت إي تي ناي  آيلو غرام٥ ٣٫٥ إلى ٣٫٠

 ١٠٢مذيب فوسروك   لتر٤ -
 

المعايير المعطاه للتغطية تعتبر نظرية و غير دقيقة بسبب عوامل الخسارة و 
 .التلف و طبيعة الرآائز المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون مخفضة

 
 
 
 
 
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : اتف ه   المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي 
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.اسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بو  



 

 

٥٥٠نايتوآوت إي تي   

 

 

  
 

 الخصــــــائـص
 

٦٥%  حجم التصلب 
  مئوية٢٠ ساعات في ٤
   مئوية٣٥ مئوية في ٣٥

 مدة صالحية الخليط

 
 :الطبقة المعالجة بالكامل تكون مقاومة لـ

 
   المــــاء -
   آلوريد الصوديوم المشبع -
   مياة المجـــاري-
 ة المخففة  الحوامض والقلويات المعدني-
   محاليل األمالح-
 

يجب إستشارة مكتب فوسروك المحلي فيما يتعلق بالمواد الكيمياوية 
 .األخرى

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 تجـــهـيــــــز األســـطح الخرسانية

 
يجب أن تكون جميع األسطح صحيحة و مصقولة وخالية من الحطام 

 .و التقشرات
 

طح خالية من التلوث مثل النفط و الشحوم آما يــــجب أن تتكون األس
يجب معالجة . و الغبار و التلوثات الطليقة و الفطريات العضوية

و خالية من البقايا الخرسانية و ، األسطح الخــــــرسانية بالكامل 
محررة من آثار الخرسانة المصبوبة و الزيوت و بقايا المواد 

 .المعالجة
 

ــــــشط بالرمل او الحصبــــاء إلزالة  و يوصي بإتباع طريقة الكــــ
جميع التلوثات للحصول على أسطح مناسبة لتطبيق نايـتوآوت إي 

 .٥٥٠تي 
 

يـــــجب آشط جميع األسطـح للتخلص من آل الجزئيات الطفيلية و 
 .٥٥٠إآتساب الشكل و الهئية المناسبة لتطبيق نايـتوآوت إي تي 

 
. عمال الـــناتـيومورتر إف سييجب تعبئة الفراغات و الفجوات بإست

 .الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة للمزيد من المعلومات
 

 األسـطـح الـفـوالذيـة
 

، ٥٤٢٣٢يجب آشط جميع األسطح لتكون متوافقة متطلـــــبات بي 
 .نوعية أولى

 
عمل البطانة يجب أن يبرمج لكي يتم التطبيق فور تنيظف االسطح 

 . الصدأ أو التقشراتالفوالذية قبل تشكيل
 
 
 
 
 

  
.طالء راتنج اإليبوآسي بالقير المعالج  

 
 األسـتخـدام

 
. لتزويد الحماية للهياآل الخرسانية والمعدنية في البيئات العدوانية

إن المادة مفيدة وإقتصادية جدا في مواقع المياة القذرة مثل أعمال 
.مياه المجاري، و وحدات الضخ و المواني و أحواض السفن  

 
 الــمـزايــــــــــا

  
.  طبقة ذات سماآة عالية في تطبيق واحد-  
.  يطبق بسهولة بالفرشاة و بالرذاذ الخال من الهواء-  
.  يوفر حماية لفترات طويلة-  
)برايم(  ال حاجة لطالء أساسي -  
.  إقتصادي و متعدد اإلستعماالت-  

 
 مـــطـــابقة المـــواصفـــات

 
 إشارة آي إف ٥٤٩٣القانون العملي بي إس متماثل مع متطلبات 

. بي٣  
 

 الـــوصــــــــــف
 مادة دهان متماسكة  من القطران المعالـــج ٥٥٠نايتوآوت إي تي 

يحـــتوي عــــلـى حـشــوة تعزيز ، و اإلبوآسي و مكون من جزئين
وهو مـــــجهز بالكميات المدروسة . خامدة، ومزيج خاص للمذيبات

 .ة للخلط و اإلستعمال في موقع العملمسبقًا و جاهز
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعية
و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية
في مواقع العمل من قبل موظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبرة 

 .  الالنظير لها في مجال صــــــــناعة البناءالعالية
 

 مـــعـــايـير التـــصميم
 

 مصمم للوضع في طبقتين إلآتــساب طبقة ٥٥٠نايتوآوت إي تي 
لتحصــــــيل .  ميكرون آـــــــحد أدنى٣٥٠جافة من الطالء بسمك 

 يجــــب أن ٥٥٠الخصائص الوقائية الصحيحة، نايتوآوت إي تي 
.سطح بنسب التغطية ألموصى بهايطبق إلى األ  

  
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

  

 

  
 

 ال يجب أن تطبيق على طبقات الطالءات ٥٥٠نايتوآوت إي تي 
 .السابقة

 
 ٥يجب عــــــدم الشـروع في التطبيق إذا آانت درجة الحرارة تحت 

مئوية، أو يتـــــــوقع هبوطــها إلى أدتى من ذلك ، وال عندما تكون 
  %.٩٠سبية السائدة متجاوزة الرطوبة الن

 
 ليس ثابت أللون عندما يكون متعرض لضوء ٥٥٠نايتوآوت إي تي 

 .الشمس المباشر، وال عند اإلتصال ببعض المواد الكيمياوية
 

 التـــــقــــديــرات
 

 العــبــــوات
 

٥٥٠نايتوآوت إي تي   آيلو غرام٣٣ و ٢٨عبوات   
١٠٤مذيب فوسروك   لتر٤علبة عبوة   

لتغطيــةا   
 مترمربع ١٫٩( مترمربع لكل آيلو غرام ١٫٤

٥٥٠نايتوآوت إي تي   ميكرون٣٥٠للسماآة الجافة ) لكل لتر  

 
المعايير المعطاه للتغطية تعتبر نظرية و غير دقيقة بسبب عوامل الخسارة و التلف 

 .و طبيعة الرآائز المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون مخفضة
 

 تعليمات التغليف من األمم المتحدة
 

. لإلمتثال إلى التعليمات الحالية  لكل المنتجات الخطرة في طبيعتها
يشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 

.المنتج عبر طريق البحر  
  

عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجهز المنتج في تغليف 
جب فوسروك فقط للتسليم و في حالة تو. األمم المتحدة المشترط 

فعلى ، على األرض، لكن المشتري يــــــنوى الــــشحن في الــبحر
المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المتحدة عند تقديم 

و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع .  طلب الشراء
ى سعر استعمال تغليف األمم المتــــحدة قد يؤثر عل. على المشتري
الرجاء الرجوع إلى مـــــــكتب أو ممثل فوسروك . بيع المـــنتجات

 .المحلي
 

 التـــخــزيـن
 

 أشهر إذا أبقت في مخزنًا ٦آل المنتجات تمتلك مدة صالحية حتى 
 مئوية في ٣٠ و٥جاف و مكيف هوائيًا في حدود درجة حرارة بين 

 .الحاويات األصلية الغير مفتوحة
 

 شروط التخزين 
 
٣٠ و٥م بتخزين المنتج في األجواء الجافة في درجات الحرارة بين ق

و من الــــمـمكن إنخفاض. مئوية في الحاويات األصلية الغير مفتوحة
 .مدة صالحية المنتج إذا خزنت في درجات الحرارة العالية

 

  
 الـــــخــــــلـط

 
 .يجب خلط المادة جيدًا للتخلص من التكتالت في الخليط

 
إضافة آـــامل محتويات المادة المـصلبة للحاوية األساسية و يجب 

القيام بالخلط حــتى إآتساب لون وإتـــساق موحد للخليط، آمـــــــا 
و يوصي بإتباع طريقة الـخلط . يجب قشط جوانب و قـــاع الحاوية

 .الميكانـيكي بإستعمال مثقاب بطئ السرعة مجهز بخالط جيفي
 

 التــــطـــبــيــق
 

 ٢ عدد طبقات الطالء

 لتر لكل متر ٠٫٢٧ التطبق المثالي لكل طبقة
 مربع

  ميكرون٢٧٠ السماآة المثالية لكل طبقة جافة
  الزمن بين وضع طبقات الطالء

  ساعة١٩ إلى ١٦  مئوية٥في 
  ساعة٧٢ إلى ١٦  مئوية٢٠في 
  ساعة٤٨ إلى ١٦  مئوية٣٥في 

  المعالجة الكالمة
  يوم١٤  مئوية٥في 
  ايام٧  مئوية٢٠في 
  أيام٤  مئوية٣٥في 

 
 . درجات مئوية٥درجة الحرارة األدني للتطبيق هي 

 
 .٥٥٠يجب معالجة األسطح بطبقتين من مادة نايتوآوت إي تي 

 
الطبقة األولى يجب أن تطبق بالفرشاة أو بالرش الخالي من الهواء 

يجب. كرون مي٢٧٠إلنـــجاز طالء موحد بسمك رطب ليس أقل من 
 . مئوية٢٠ ساعة في ١٦أن يسمح للطبقة أ، تجف لمدة 

 
يجب وضع الطبقة الثانية حسب التعليمات المدرجة أعاله للحصول 

 . ميكرون٢٧٠على طبقة رطبة بسمك ليس أقل من 
 

 ميكرون لكل ٢٧٠إذا لم يتم التمكن من إنجاز طبقة رطبة بسمك 
ب األضرار المحتملة من طبقة، أو إذا لم يرغب في ذلك بســــــــب

إستعمال المذيبات، فيجب من ثم وضع طبقات مضاعفة للحصول 
 . ميكرون٥٤٠على طبقة رطبة بسماآة 

 
عندما إستعمال أجهزة الرذاذ الخالية من الهواء، فيجب توفر ضغط 

و فـــــوهة خرطوم من )  بار١٤٠( بي إس اي ٢٠٠٠خرطوم من 
 . مئوية٢٠ بوصة في ٠٫٠٣١

 
 ــظـــــيـــفالتــنــ

 
 من جميـــــع األدوات فورًا ٥٥٠يجب تنظيف نايتوآوت إي تي 

و يمكن إزالة المواد المعـالجة . ١٠٤بإستعمال مذيب فوسروك 
 .بالوسائل الميكانيكية

 
 التـــــقـــــيــــدات

 
 معد للتطبيق على األسطح الخرسانية و ٥٥٠نايتوآوت إي تي 

  .بشكل جيدالفوالذية النظيفة و المجهزة 

 

 



  

  
 

 
 اإلشـــــتــعال

 
 تعتبر مــــــــواد٥٥٠ و النايتوآوت إي تي ١٠٤مــــــذيب فوسروك 

آما يمنع التدخـين في مواقـع. أبعد عن مصادر اإليقاد. قابلة لإلشتعال
 ٠٢و في حـــــالة حدوث حريق، فيــجــــب إستعمال الـ سي . العمل

 . إستعمال الماء المضخوخال يجــب. أو الرغوة
 

 نقطة اإلشتعال
 

  درجة مئوية٢٦   :     ٥٥٠النايتوآوت إي تي 
  درجة مئوية٣٢      :     ١٠٤مذيب فوسروك 

 
للمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة باألمن 

 .و السالمة
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

اسعة من المنتجات المصممة بشكل يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة و
هذا يتضمن . محدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش
باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي

و ألتـــــــي تشمل عازل . جات المساندةلتوفير رزمة متكاملة من المن
التسرب للمفاصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 

 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات
 

آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
أآثر حول اآلليات التي التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزود تفصيل 

تسبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 
و يوفر فوســــروك المعلومات . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لترميم و
 .لسبع لغات

 
لى أشرطة الفيديو الخاصة للمزيد من المعلومات أو للحصول ع

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 

  
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 ١٠٤ و مذيب فوسروك ٥٥٠نايتوآوت إي تي : المنتجات 

 
يجب عدم إتــصال المنتج  بالجلد او الـــعيون و آما يـــــــــــــجب 

ب التأآد من توفير التهوية الكافية و آما يجـــــــ. عدم إبتــــالعهم
و يوجــد . عــــــدم إستنشـــــاق األبخرة النـــــاتجة عن اإلستعمال

عند بعض األشخاص الحساسية المفرطة من المواد المسـتندة من 
آما يوصى بلبــــــــس . الراتنــــج و المتصلبـات و المذيــــــــبات

وعند .  وقائــــي مناسـب لحماية العينالقفـــــــازات و لبــــــــاس
التطبيق في المنــــاطق المحـــــــصورة، فيـــــــجب إســــــــــتعمال 

و يـــزود إستـــــــعمال الدهون . أجـــــهزة وقائيــة تنفسية مناسبة
في حالة اإلتصال بالجلد، يشطف . العازلة حـمـــــــاية إضافية للجلد

و يــــــجب . ء النظيف، ثم يطهر بالصابون والماءبالكــثير من الما
في حالة اإلتصال بالعــــــيون، . عـدم إستعـــمال المذيبات للتنظيف

فتشــــطف فورا بالكثير من الماء النـــــــظيف و مراجعة الطـــبيب 
إذا تم إبتـــالعه فيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجب عـــــدم . فورًا

 .محاولة التقيأ
 

 . قابل لإلشتعال١٠٤يعتبر مذيب فوسروك 
 

آما يوصى . يجب عـــــدم إستنشاق األبخرة الناتجة عن اإلستعمال
. بلبــــــــس القفـــــــازات و لبـــاس وقائــــي مناسـب لحماية العين
وعند التطبيق في الماطق المحــصورة، فيـــــــجب إســــــــــتعمال 

نفسية مناسبةفي حالة اإلتصال بالجلد، يشطف أجـــــهزة وقائيــة ت
و يــــــجب . بالكــثير من الماء النظيف، ثم يطهر بالصابون والماء

في حالة اإلتصال بالعــــــيون، . عـدم إستعـــمال المذيبات للتنظيف
فتشــــطف فورا بالكثير من الماء النـــــــظيف و مراجعة الطـــبيب 

عه فيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجب عـــــدم إذا تم إبتـــال. فورًا
 .و يجب الـتأآد من توفر التهوية الكافية. محاولة التقيأ

 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : ف هات  الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. م خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعه: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
سروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فو

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٥٠٢نايتوآوت إس إن   

 

 

  
 

 الخصــــــائـص
 

 الموضوع بنسب ٥٠٢إن القيم المكتسبة هي للنايتوآوت إس إن 
 .التطبيق األدني حسب الموصى به

 
 خفض نسبة إختراق أيونات الكلوريد 
  : ٢٤٤إلى مواصفات إن سي إتش آر بي  %٩٢
 :آي . تي. الطريقة اإلسترالية سي %٩٨

 تصاص الماءخفض نسبة إم 
  :٢٤٤إلى مواصفات إن سي إتش آر بي  %٨٥
 :آي . تي. الطريقة اإلسترالية سي %٩٤

 
 بــنــــــود المواصفـــــات

 
سيلوآسين مع خفض في نسبة -المعالجة الثاقبة ستكون نظام سيلين

وخفـــــــض في نسبة  % ٩٢إختراق آيونات الكلوريد ليس أقل من 
عندما تجربته مع معـــايير إن  % ٨٥من إمتصاص الماء ليس أقل 

 .٢٤٤سي إتش آر بي 
 
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 الــتــجـــهـيــــــز
 

أن تكون جميع األسطح جافة وخالية من التـــــــلوثات مثل النفط، و 
الشحوم و الجزيئات الطليقة و الخوبانات و أي بقايا خرسانية و من 

و يكمن األسلــــــــوب األفضل . ة و الزيتيةآل أثار المرآبات المعالج
و في حـــالة نمو . للحصول على هذة النتيجة بكشطها بفرشاة خشنة

الفطريات و الخوبانات على األسطح فيجب معالجتها بالبايوسيد بـعد 
للمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بقـــــسم . القيام بعملية الكشط

 .كالخـدمات التقنية في فوسرو
 

 التــــطـــبــيــق
 

،٥٠٢للحصول على ملكيات و الخصائص الثاقبة للنايتوآوت إس إن 
فمن المهم إتباع النسب و األوقات الصحيحة للتـــــــــــطبيق و إعادة 

 .التطبيق
  

 عدد الطبقات طبقتين مفرطة
 نسبة التطبيقالمثالية لكل طبقة  لتر لكل متر مربع٠٫٢

 الزمن بين إعادة التطبيقات  مئوية٢٠ساعتان في 
 

 بطبقتين فائضتان حتى تحصيل ٥٠٢يجب تبطبيق نايتوآوت إس إن 
هذا و أفضل .  لتر لكل متر مربـــــــع٠٫٤نسبة التطبيق الموصى بها 

طريقة للحصول على ذلك هي بإستعمال أجهزة الرذاذ الــــــنقالة من 
نسب التطـــــبيق و للتأآد وللمزيد من المعلومات عن . نوع ناب ساك

 .حالة الرآائز، الرجاء إستشارة مكتب الخدمات التقنية في فوسروك
 

 ٢٠ ليجف لمدة ساعتان في درجة ٥٠٢يجب ترك نايتوآوت إس إن 
 . مئوية

 

  
سيلوآسين -مادة المعالجة المخترقة الهايدروفوبية سيلين

.للخرسانة و هياآل البناء  
 

 األسـتخـدام
 

نت المسلح المتعرضة إلضرار األحوال الجوية لحماية هياآل اإلسم
إن المنتج مناســـــب أيضا . من آيونات الكلوريد و إختراقات الماء

نايتوآوت إس . لحماية الرآائز و هياآل البناء األسمــــنيتة األخرى
 مناسب لإلستعمال مع آل أنواع الهياآل و المشتملة على ٥٠٢إن 

ــــناســـــب على حد سواء للمباني و م. أولئك في البيئات الساحلية
.الجديدة و القائمة مسبقًا  

 
 الــمـزايــــــــــا

  
.  يتغلغل فى الرآائز-  
.  غيــر مــلــطخ-  
.  يقلل من تدخالت الكلوريد والماء-  
.  يزيد من مقاومة ذوبان التجمدات-  
.  يخفض نسبة التفــتـت-  
.بناء  يسمح لبخار الماء للتسرب من هياآل ال-  
  مقاوم آيمياويا لمكونات ذوبان الثلج و الوقود و الزيوت و -

.التلوثات الجوية  
 

 الـــوصــــــــــف
 

سيلوآسين المخترق المكون - نظام سيلين٥٠٢نايتوآوت إس إن 
من جزء واحد، و يخترق مسامات الهياآل و من ثم يتفاعل و ينتج 

لك يسمح لمرور و مع ذ. بطانة هيدروفوبية متصلة مع المسامات
بخار الماء من الهياآل و يخفض بشكل ملجوظ إمتصاص الماء و 

 .المياة المحتوية على األمالح
 

 ال يغير ألوان معظم األســـــطح و يتميز ٥٠٢نايتوآوت إس إن 
  .بمقاومة ممتازة ضد األضرار من التغييرات في األحوال الجوية

 
 الــدعــم التـقـنـي

 
 شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعيةيقدم فوسروك تشكيلة

و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية
في مواقع العمل من قبل موظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبرة 

 .العالية  الالنظير لها في مجال صــــــــناعة البناء
 

 مـــعـــايـير التـــصميم
 
لتحصــــــــــيل .  مصمم للوضع في طبقتين٥٠٢توآوت إس إن ناي

 يجــــب أن ٥٠٢الخصائص الوقائية الصحيحة، نايتوآوت إس إن 
.يطبق إلى األسطح بنسب التغطية ألموصى بها  

  
 
 

 
 

  

 



 
 

 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

١٠٣ فوسروك   و مذيب٥٠٢يجب عدم إتــصال نايتوآوت إس إن 
آما يجـــــــب التأآد . بالجلد او الـــعيون و آما يــجب عدم إبتـالعهم

من توفير التهوية الكافية و عــــــدم إستنشـــــاق األبخرة النـــــاتجة 
و يوجــد عند بعض األشخاص الحساســـية المفرطة . عن اإلستعمال

. ت و المذيـــــــــــباتمن المواد المسـتندة من الراتنــــج و المتصلبـا
. آما يوصى بلبـس القفـازات و لبـــاس وقائـي مناسـب لحماية العين

وعند التطبيق في المناطق المحـصورة، فيـجب إســـتعمال أجـــــهزة 
و يـــزود إستـــــــعمال الدهــــــــون العازلة . وقائيــة تنفسية مناسبة
لة اإلتصال بالجلد، يشطــف بالكــثيرفي حا. حـمـــــــاية إضافية للجلد

و يــــــجب عــــــــــدم . من الماء النظيف، ثم يطهر بالصابون والماء
في حالة اإلتصال بالعــيون، فتشــــطف. إستعـــمال المذيبات للتنظيف

إذا تم . فورا بالكثير من الماء النـــــــظيف و مراجعة الطـــبــيب فورًا
. مراجعة الطبيب فورًا و يجب عـــــدم محـاولة التقيأإبتـــالعه فيجب

 
 اإلشـــــتــــعـــال

 
   تعتــــــبران ٥٠٢ و ال نايتوآوت إس إن ١٠٣مــــــذيب فوسروك 

آما يمنع التدخـين . أبعد عن مصادر اإليقاد. مــــــــواد قابلة لإلشتعال
عمال الـ سي و في حـــالة حدوث حريق، فيجب إست. في مواقـع العمل

 .ال يجــب إستعمال الماء المضخوخ.  أو الرغوة٠٢
 

 نقطة اإلشتعال
 

  درجة مئوية٣٨    :     ٥٠٢نايتوآوت إس إن 
  درجة مئوية٤٠      :     ١٠٣مذيب فوسروك 

 
للمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة باألمن 

 .و السالمة

  
 التــنــــظـــــيـــف

 
 من جميـــــع األدوات فورًا ٥٠٢يجب تنظيف نايتوآوت إس إن 

و يمكن إزالة المواد المعـالجة . ١٠٣بإستعمال مذيب فوسروك 
 .بالوسائل الميكانيكية

 
 التـــــقـــــيــــدات

 
يجب عدم الشروع .  يجب أن يتلوث بالماء٥٠٢نايتوآوت إس إن 

رارة الرآائز أقل  إذا آانت درجة ح٥٠٢بتطبيق نايتوآوت إس إن 
 . مئوية٢من 

 
 قد يعتم لون بعض رآائز البولمير المعدلة و٥٠٢نايتوآوت إس إن 
يوصى بتطبيق العمليات التجريبية لمنطقة محددة. اإلسمنت األبيض

 .أوًال
 

 التـــــقــــديــرات
 

 العــبــــوات
 

٥٠٢نايتوآوت إس إن   لتر٢٠٠ و ٢٥عبوات   
١٠٣ذيب فوسروك م  لتر٢٠ و ٥علبة عبوة   
 التغطيــة 

٥٠٢نايتوآوت إس إن   متر مربع لكل لتر٢٫٥  
 

 التـــخــزيـن
 

 شهر إذا تم ١٢  مدة صالحية حتى ٥٠٢يمتلك نايتوآوت إس إن 
 .تخزينه في المناطق الجافة و في الحاويات األصلية الغير مفتوحة

 
 شروط التخزين

 
جافة و بعيد عن مصادر قم بتخزين المنتج في األجواء الباردة و ال

إذا . و في الحاويات الغير مفتوحة األصلية، الحرارة و اإلشــــتعال
أو في الرطوبة العالية فقد / خزن في درجات الــــــحرارة العالية و

 .يخفض ذلك مدة الصالحية
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : آس فا  (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسرو
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٥٢٢نايتوآوت إس إن   

 

 

  
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 الــتــجـــهـيــــــز
 

يجب أن تكون جميع األسطح جافة وخالية من التـلوثات مثل النفط، و
الشحوم و الجزيئات الطليقة و الخوبانات و أي بقايا خرسانية و من 

ـــــوب األفضل و يكمن األسلـــ. آل أثار المرآبات المعالجة و الزيتية
و في حـــالة نمو . للحصول على هذة النتيجة بكشطها بفرشاة خشنة

الفطريات و الخوبانات على األسطح فيجب معالجتها بالبايوسيد بـعد 
للمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بقـــــسم . القيام بعملية الكشط

 .الخـدمات التقنية في فوسروك
 

 التــــطـــبــيــق
 

ول على الملكيات و الخصائص المانعة للماء للنايتوآوت إس للحص
، فمن المهم إتباع النسب و األوقات الصحيحة للتــطبيق و ٥٢٢إن 

 .إعادة التطبيق
  

 عدد الطبقات  طبقات فائضة٣ إلى٢
 نسبة التطبيقات المثالية لكل طبقة  لتر لكل متر مربع٠٫٤

 
قات فائضة ومستمرة  بعدة طب٥٢٢يجب تبطبيق نايتوآوت إس إن 

 . بإستعمال فرشاة ناعمة أو أجهزة الرذاذ ذات الضغط الخفيف
 

 التــنــــظـــــيـــف
 

 من جميـــــع األدوات فورًا ٥٢٢يجب تنظيف نايتوآوت إس إن 
 .١٠٣بإستعمال مذيب فوسروك 

 
 التـــــقـــــيــــدات

 
 .  يجب أن ال يتلوث بالماء٥٢٢نايتوآوت إس إن 

 
 إذا آانت درجة ٥٢٢م الشروع بتطبيق نايتوآوت إس إن يجب عد

 . مئوية٢حرارة الرآائز أقل من 
 

 التـــــقــــديــرات
 

 العــبــــوات
 

٥٢٢نايتوآوت إس إن   لتر٢٥علبة عبوة   
١٠٣مذيب فوسروك   لتر٢٥علبة عبوة   

 التغطيــة 
٥٢٢نايتوآوت إس إن   متر مربع لكل لتر٢٫٥   

  
.لغير ملطخطارد الماء ا  

 
 األسـتخـدام

 
لتزويد أسطح طاردة للماء على أسطح البنايات الخارجـــية مثل 

وهو مناسب خصوصا . أعمال البناء و البالستر و الخرسانة الخ
.للتطبيق مـــــع األحجار الطبيعية  

 
 الــمـزايــــــــــا

  
.  يتغلل فى الرآائز-  
.  غيــر مــلــطخ-  
.لكلوريد والماء  يقلل من تدخالت ا-  
.  يزيد من مقاومة ذوبان التجمدات-  
.  يخفض نسبة التفــتـت-  
.  يسمح لبخار الماء للتسرب من هياآل البناء-  
  مقاوم آيمياويا لمكونات ذوبان الثلج و الوقود و الزيوت و -

.التلوثات الجوية  
 

 الـــوصــــــــــف
 

خترق المكـون سيلوآسين الم- نظام سيلين٥٢٢نايتوآوت إس إن 
من جزء واحد، و يخترق مسامات الهياآل و من ثم يتفاعل و ينتج 

و مع ذلك فهو يــــــــسمح . بطانة هيدروفوبية متصلة طاردة للماء
لمرور بخار الماء من الهياآل و يخفض بشكل ملجوظ إمتصــــاص 

 .الماء و المياة المحتوية على األمالح
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

سروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعيةيقدم فو
و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية
في مواقع العمل من قبل موظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبرة 

 .العالية  الالنظير لها في مجال صــــــــناعة البناء
 

 مـــعـــايـير التـــصميم
 

 مصمم للوضع حسب الحاجة و للعديد من ٥٢٢نايتوآوت إس إن 
لتحصــــــــــيل الخصائص الوقائية الصحيحة، نايتوآوت . الطبقات
 يجــــب أن يطبق إلى األسطح بنــــــــــــسب التغطية ٥٢٢إس إن 

.ألموصى بها  
  

 بــنــــــود المواصفـــــات
 
 

، ٥٢٢ بنــــظام نايتوآوت إس إن المعالجة الطاردة للماء ستكون
سيلوآسين المصمم إلنتاج أسطح مانعة للماء -محلول اولجيميرك

 . إلى األحجار الطبيعية والرآائز المحايدة
 
 
  

 

 



 
 

  

 

  
 

 اإلشـــــتــــعـــال
 

   تعتــــــبران ٥٢٢ و ال نايتوآوت إس إن ١٠٣مــــــذيب فوسروك 
آما يمنع التدخـين . أبعد عن مصادر اإليقاد. إلشتعالمــــــــواد قابلة ل
و في حـــالة حدوث حريق، فيجب إستعمال الـ سي . في مواقـع العمل

 .ال يجــب إستعمال الماء المضخوخ.  أو الرغوة٠٢
 

 نقطة اإلشتعال
 

  درجة مئوية٣٧    :     ٥٢٢نايتوآوت إس إن 
  درجة مئوية٤٠      :     ١٠٣مذيب فوسروك 

 
للمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة باألمن 

 .و السالمة
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة بشكل 
هذا يتضمن . محدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضرر

للخرسانة ، بقة بطريـــــــــقة الرشالموضوع يدويا و بألمؤونة المط
باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي

و ألتــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنتجات المساندة
التسرب للفواصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 

 .مواد الخاصة باإلرضياتالمواد المثبتة و ال
 

آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزود تفصيل أآثر حول اآلليات التي 

تسبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 
يوفر فوســــروك المعلومات و . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لترميم و
 .لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 

 
 

 
 التـــخــزيـن

 
 شهر إذا تم ١٢ة حتى   مدة صالحي٥٢٢يمتلك نايتوآوت إس إن 

 .تخزينه في المناطق الجافة و في الحاويات األصلية الغير مفتوحة
 . مئوية٢٠ و ٥و في درجة حرارة بين 

 
 شروط التخزين

 
قم بتخزين المنتج في األجواء الباردة و الجافة في درجة حرارة بين

و فــــي، و بعيد عن مصادر الحرارة و اإلشــــتعال.  مئوية٢٠ و ٥
إذا خزن في درجات الـــــــــحرارة. الحاويات الغير مفتوحة األصلية

.أو في الرطوبة العالية فقد يخفض ذلك مدة الصــــــالحية/ العالية و
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

يجب عدم إتــصال المنتج  بالجلد او الـــعيون و آما يـــــــــــــجب 
 يجـــــــب التأآد من توفير التهوية الكافية و آما. عدم إبتــــالعهم

و يوجــد . عــــــدم إستنشـــــاق األبخرة النـــــاتجة عن اإلستعمال
عند بعض األشخاص الحساسية المفرطة من المواد المسـتندة من 

آما يوصى بلبــــــــس . الراتنــــج و المتصلبـات و المذيــــــــبات
وعند . ــــــــاس وقائــــي مناسـب لحماية العينالقفـــــــازات و لب

التطبيق في المنــــاطق المحـــــــصورة، فيـــــــجب إســــــــــتعمال 
و يـــزود إستـــــــعمال الدهون . أجـــــهزة وقائيــة تنفسية مناسبة
في حالة اإلتصال بالجلد، يشطف . العازلة حـمــــــاية إضافية للجلد

و يجب . من الماء النظـــــــيف، ثم يطهر بالصابون والماءبالكثير 
في حالة اإلتصال بالعــــــيون، . عـدم إستعـــمال المذيبات للتنظيف

فتشــــطف فورا بالكثير من الماء النـــــــظيف و مراجعة الطـــبيب 
إذا تم إبتـــالعه فيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجب عـــــدم . فورًا

. التقيأمحاولة  
 

 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

 لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا
ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او 

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*إيبونكس  

 

 

  
 

 
 مـطـابق للمـواصفــات

 
 ملي فولط الالزم ١٠٠تتوافق أنوادات إيبونكس المنفصلة مع نظام 

لتغيير الجهد الكهربائي للحصول على حماية آاثودية فعـــــــالة آما 
الجمعية الوطـنية لـمهندسي (هو موصـــوف تحت الـ إن أي سي إي 

 .٩٠-٠٢٩٠مقياس آر بي) التآآل
 

يجب أن يتبع تصميم انودات إيبونكس المنفصلة المــــعايير الشاملة 
و المـــــــسّجلة في ) مارآة مسجلة"(إيبونكس"و المؤسسة لنظام 

جي / سجالت براءة اإلختراع، و المسجلة برقم سجــــل بي تي سي 
 .، المطّور من قبل اترافيردا المحدودة٠٠٣٥٩/ ٩٩بي 

 
 الـمـواصـفـات

 
لحاجة، فيجب توفير الحــــماية الكاثودية لعناصر الخرسانة و حيث ا

المسلحة بإستخدام ترآيــــبات انودات إيبونكس للحماية المنفصلة و 
 ٩٠٠القادرة على التثبيت الطويــل األجل للتيارات الكثيفة بحدود 

 ).ألسطح األنودات ( ٢متر/ ملي أمبير 
 

ي مناطق طاردة للغازات و يجب ترآيب أنودات إيبونكس للحــــماية ف
المميزة بالكثافة العالية و المتوافقة ، تثبت بإستعمال مــونة إيبوفكس

 .آيمياويا و آهربائيا
 

آّل مهام التصميم و التثبيــــــت و الــتــــــرآيب يجب أن تنفذ من قبل 
اإلختصاصيين في حقل الحماية الكاثودية، و المصـــــــــّدقين من قبل 

 . ممون أنظمة األنوداتمصنع أو
 

  
أنودات الحماية الكاثودية المنفصلة للهياآل الخرسانية المسلحة 

.أو المباني ذات الهياآل الفوالذية  
 

 األسـتخـدام
 

صممت األنودات الكاثودية لحماية العناصر الفوالذيـــة في هياآل 
و تتضّمن التطبيقات المثالية الجسور و مواقف . البناء من التآآل

.لسيارات و المباني البحرية و المباني ذات الهياآل الــــــفوالذيةا  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.  تمنع من حصر أو تجمع الغازات األنودية-  
 ال تحميل اي زيادة بوزن إضافي أو زيادة -  الترآيب المنفصل -

.في األبعاد الطبيعية للهياآل  
ام أنود آاثودي   يتميز بمتوسط عمر متوقع أطول من أي نظ-

. سنة حماية٢٥أآثر من ، آخر  
 ملي فولط إلآتساب حماية آاثودية ١٠٠  متوافق مع معايير -

.فعالة  
.  التقنية المبرهنة باألداء المدروس-  
.  تكلفة أقل من أي نظام حماية آاثودية آخر-  
  الترآيب العميق للوصول الى الطوابق الفوالذية المتعددة و تلك -

.ول اليهاالصعب الوص  
.  مناسب لإلستعمال في المناطق ذات الكثافة الفوالذية العالية-  
.  يمكن أن يستعمل في هياآل البناء الجديدة آإجراء وقائي-  
و عدة أنواع من مونة و ،   متوافق بالكامل مع مادة األيبوفكس-

.خرسانة ريندريك للترميم  
.  ال يحتاج لتطبيق طالء واقي-  
 

 الــــوصــــف
 

و ، إيبونكس، أنود آاثودي للحمـاية بتيار مضغوط و منفــــــــصل
التيتانيوم مع نظام تهوية / مستند على ترآيبة مـــــــن السيراميك 

يتضمن تطـــــبيق نظـــــــــام األنواد على مــونة . متكامل للغازات
اإليبوفكس المميزة بالكثافة العـــــالية و التشـــــرب للحوامض و 

.لمساعدة على التثبيت واإلستقرار في المدى الطويلا  
 

أنودات إيبونكس متوفرة بعدة أحجام و أقطار إلآتساب مرونة 
.عالية للتصميم  

 
 معـايـير التـصمـيم

 
نظام أنودات الحمايـــــة الكاثودية المنفـــصلة المساعد ، إيبونكس

 و األبنية على الحصول على المتانة الطويلة المدى لألبنية الجديدة
 .القائمة الخاضعة للظروف الضارة جدا

 
و إمتثاًال مع أنظمة أنودات الحماية الكاثودية األخرى، يجــــــــــب 
تصـميم نطام أنوادات إيبونكس للحماية المنفصلة من قـــــــــــــبل 
إختصاصييــــن في شئون التـآآل و أن  يطبق من قبل المقاوليــن 

.المصدقين  
 

  

 



 
 

  

 

  
 

قم بوصل خيوط أنودات إيبونكس المنفصلة سوية آما هــو مــوصى 
به من قبل مهندسين التصميم لنظام الحماية الكاثودية بإستعمال سلك 

ربط جميع األسالك يتطّلب إستعمال ربطة . تيتانيوم مغذي غير مكسو
ــــــــط من معدن التيتانيوم، و قم بتثبيت الربطة بإستعمال أداة الربـــ

يجب التأآد من إتصال جميع التوصيالت مــع . المالئمة من فوسروك
في حين الحصول على . بعضها بإستعمال جهاز قياس مقاومة خاص

و بعد التأآد .  أوم، فيجب إعادة عملية الربط جيدًا١مقاومة أآثر من 
من إتصال جـــــــميع التوصيالت، يمكن ثني نهاية األسالك لكل انود 

 .بونكس للوضع في الممرات المجهزةإي
 

ثم يجب تعبئة الممرات بمـونة إسمنتية عازلة للتيارات أو بإستخدام 
 ايم على األقل قبل اإليصال ٤مــونة إيبوفكس و من ثـــم ترآها لمدة 

 .إلى النظام الكهربائي
 

 الــــتــــقــــيــدات
 

 من مسار الفولط في في الهياآل الملوثـــــــة بالكلواريد، يجب التأآد
 فولط مع اسالك ٧مع ضمان عدم أتصال أآثر من ، التيار الكهربائي
للــــمزيد من المعلومات، الرجاء إستشارة مكتب . التيتانيوم الرابطة
 .فوسروك المحلي

 
يعتمد أداء أنودات إيبونكس المنفصلة  على التصمـــــــيم الصحيح و 

 .ام الكاثودي للحمايةعلى أسلوب الترآيب و الصيانة للنظ
 

 الـــتــقـديـرات
 

 العــبـــوات
 

 أنودات إيبونكس المنفصلة األطالع على جدول الطول و العمق
 مونة إيبوفكس  آج١٠آيس بعبوة 

 علبة االسالك  مم١٫٥ متر بقطر ٤٠
 علبة الربطات  ربطة تيتانيوم٨٠

قطعة٤٠ متر و ٢٠انبوب بي في سي 
 توصلية تي

 ويةأنابيب الته

 
 .أداة ربط أو عقص من فوسروك: األداوات المساعدة 

 
 المقــــاســات

 
 

 مقياس التيار طول في العمق النوع
)ملي أمبير( ميلمتر .  

CP07/100 7 x 100 2.0 
 

CP10/100 10 x 100 2.8 
CP10/150 10 x 150 4.2 

 
CP18/100 18 x 100 5.1 
CP18/200 18 x 200 10.2 
CP18/300 18 x 300 15.2 

 
CP28/100 28 x 100 7.9 
CP28/300 28 x 300 23.7 
CP28/600 28 x 600 47.5 

  
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
توضع أنودات إيبونكس المنفـــــــصلة في الفتحات المثقوبة مسبقًا 

 ميلمتر أآبر من قطر انودات اإليبونكس و نموذجيا ببعد ٨-٤بحجم 
ما عدا في الشروط( مليمتر عن بعضهم البعـض ٥٠٠س اقل من لي

يــــــــــجب تحديد موقع انودات ). المقدم من قبل المهندس المصمم
اإليبونكس لتقليل المسافة بينهم مع المســــلــحات الفوالذية للتمكن 
من الحصول على توزيع متساوي للتيار إلى الـــفوالذ المتواجد في 

 .جاورةالمنطقة المت
 

 مليمتر آحد أدني في ٨ مليمتر وعرض ٢٠قم بقطـــــع ممر بعمق
هذه الممرات ستستعمل إلسكان اسالك . الخرسانة بيــــــن الفتحات

التيتانيوم، الموصــــــــلة بين أنودات إيبونكس و أّي أنابيب تهوية 
  مليمتر إذا لم تكن أنابيب التنفيس٣يمكن النشر بعـــمــق . الغازات
 .متصلة

 
قبل التطبيق، يــجــب نفخ الفتحات والممرات بالهواء أو شطفهم و 

 .تنظيفهم من األوساخ و الغبار و تبرآات المياة
 

 الـــــخــــــلـــــط
 

 ٥٠٠/ ٤٠٠(يجب خلط مــونة اإليبوفكس بمثقاب بطئ الســرعة 
 لتر مــن الماء الصالح ٣٫٠٠ضع . و مجذاف ريندروك) أر بي إم
 ١٠ في حاوية خلط مناسبة وأضيف آيس آامـــــــل بعبوة للشرب

آيلوغرام من مـــونة اإليبوفكس و إخلطهم لمدة ثالث دقائق حتى 
 .يتم الحصول على مزيج متجانس بالكامل

 
 الـــــتـــــرآــــيـــب

 
يجب إزالة المياه المتبقية من الفتحات، ثم حقن مــونة اإليبوفكس 

الفتحة لتفادى حصــــــــر الهواء في قاع بمضخة يدوية إلى عمق 
الفتحة، و تأآد من حقن الكمية الكافية لتغطية آامـــل طول أنودات 

.اإليبونكس  
 

و من طبيعة التماسك الثيكسوتربوك للمونة اإليبوفكس أن تمنع 
. تدفـق أو تسرب المونة من الفتحات العـــــــــمودية و الرأسيـــة

بونكس قم بتبليلهم بالـــــــــماء النظيـــف، قبل وضع إينودات اإلي
تأآد من عدم إنســـداد .  ثواني١٠لكن مع عدم غمرهم ألآثر من 

من  انبايب التــهوية مع البقاء على طول آافي مــــــــن السلـــــك
قم بحقن مـــونة اإليبوفـــــكس . للتمكن من إيصاله بالسلك المغذي

ـط إلآتساب المنفعة من نظام التوّسع و  دقيقة بعد الخلـــ٣٠خالل 
 ساعة آــــــــــحد أدنى، و بدون ٢٤من ثم ترآها للمعالجة لمــدة 

عند إنــــــــتهاء المعالجة، قم بتوجيه الطرف . التعريض للحرآة
.المفتوح لشبكة تنفيس الغاز إلـــــى موقع مهّوى بشكل جيد  

 
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 فيــةمــعلـومات أضــا
 

 :يصنع فوسروك تشكيلة واسعة من المنتجات المكّملة التي تتضّمن
 
 . عوازل و أغشية مانعة لتسرب الماء-
 . عوازل للمفاصل و مواد حشو-
   مـونة إسمنتية و راتنج إيبوآسي-
   مواد خاصة لألرضيات-
 

آما يوفر فوسروك رزمة شاملة من المنتجات المصممة بشكل محّدد 
و بعض األنظمة للترميم من . وتجديد الخرسانة المتضّررةلـــــترميم 

 : فوسروك هي آالتالي
 
 .  مـونة الترميم للوضع باليد-
 .  مـونة الترميم للوضع بالرش-
 .  مـونة الترميم للوضع بالصب-
 .  مـونة اإليبوآسي المقاومة للكيميائيات-
 .  طبقة الطالء المقاومة للكلورايد و الكربون-
 . الطالء المقاومة للتأآل و الكيميائيات  طبقة-
 

للمزيد من المعلومات عن المنتجات المدرجة أعاله، الرجاء اإلتصال 
 .بمكتب فوسروك المحلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 التـــخــزيـن

 
قم بتخزين أنودات إيبونكس المنـفــــــصلة و مـــونة إيبوفكس في 

دة صالحية تخزين م. األجواء الجافة و في الحاويات الغير مفتوحة
. شهر١٢مــونة إيبوفكس هي   

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
ال توجد إي أخطار معروفة على الصحة مرتبطة مع أنودات 

.إيبونكس المنفصلة  
 

تعتبر مــونة إيبوفكس مادة قلوية و يجب تجّنب اإلّتصال بالعيون و 
ال القفازات الوقاية يجب إستعم. الجلد و تجنـــــّب إستنشاق البخار

 و في .مع التأآد من توفر التهوية الكافية عندما اإلستعمال. دائــــما
حالة اإلتصال بالعين فيجب أن تغسل بالماء النظيف و مراجــــعـــة 

 . الطبيب فورًا
 

 اإلشـــــتعــــال
 

أنودات إيبونكس المنفصلة و مــونة إيبوفكس مواد غير قابلة 
 .لإلشتعال

 
 
 

 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

 آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 جالفاشيلد سي سي

 

 

  
 

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
قبل التطبيق يجب القيام بعملية مسح ليهـــــــكل البناء وتشمل مـسح 
للموقع و العمق و لمستوى نسبة الكلورايد و األآــــسدة و التكسرات 

 أي إنــقطاعو، يجب التحقق من إتصال الفوالذ. الخرسانية المتواجدة
إلتصال الفوالذ سيتطلب توصيالت آهربائية إضافية أو إعادة اإلتصال

 .بالوسائل الطبيعية
 

يجب تحديد مواقع األعمدة الفوالذية في هياآل البناء و تحــــــــــديد 
يجب التأآد و ضمان عدم الثقب فوق . المواقع التي ستحفر بالمثقاب

 ميلمــــــــتر ١٠٠بقاء على مسافة مواقع المسلحات الفوالذية مع اإل
يجب إتباع الجدول المرفق لتحديد . بعيـــــدًا عن المسلحات الفوالذية

 .األبعاد المستعملة لوضع الجالفاشيلد سي سي
 

 مليمتر في المواقع المحددة بإستعمال ٥٠يجب حفر فتـــــحات بقطر 
ات بعمق  يتطلب فتح٦٥الـــجالفاشيلد سي سي . مثقاب مطرقي دوار

 يتطلب فتحات ٤٥بـينما الجالفاشيلد سي سي ،  ميملتر١٠٠ إلى ٩٠
يجب الـــــــتأآد من عدم ثقب المسالحات .  ميلمتر٩٠ إلى ٧٠بعمق 

 .الفوالذية
 

 مليمتر لوضع التوصيالت ٥٠يجب ثقب فتحات إضافية بقـــــــــــطر 
ال آهربائي يجب تأسيس إّتص. الكهربائية إلى المسالحات الفوالذيـــة

 وحـــــدات من الجالفاشيلد سي سي ١٠لكّل طرف للسلك الذي يربط 
 .آحد أقصى

 
 ١٥ ميلمتر و بعمق ٤يجب نشر ممرات تربط بين الـفـتـحات بعرض 

 .ميلمتر لتسكين األسالك الكهربائية
 

 
 
 

  
.نظام الحماية الكاثودية ضد التآآل  للهياآل الخراسانية المسلحة  

 
 األسـتخـدام

 
.سيطرة التآآل الشاملة للفوالذ في الخرسانة المسلحة   

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.  التحكم بالتأآل بتكلفة أقل-  
.  حماية ضّد بقايا الكلوريدات-  
.  متكيف مع أحوال و شروط التأآل المحلية و الدولية-  
.  الترآيب السريع والسهل-  
.  ال يحتاج ألي مصدر آهربائي خارجي-  
. الفترة الزمنية لصيانة الدورية  يمدد-  
.  األداء القابل للقياس-  
.  تـقـنـية مـثـبـتـة-  
.  مناسب لإلجهاد المسبق و الالحق للخرسانة-  
 

 الــــوصــــف
 

قطعة معدنية خاصة موضوعة في المونة اإلسمنتية المعــــــــدة 
يتوضع وحدات الجالفاشيلد سي سي في الفتحـــــــــات . خصيصًا

المثقوبة مسبقًا و تغلف ضمن المونة المغـــــفة للجالفاشيلد سي 
.سي  

 
:متوفر في مقاسين   

 
الجالفاشيلد سي سي ٦٥ :  وحدات بطول ٦٥ ميلمتر و بــــعرض 

،  ميلمــــــتر١٠٠ ميلمتر لإلستعمال في الخرسانة التي بسمك ٤٥
.الجسور و المسابح و الهياآل البنائية ذات األطارات: مثل   

 
الجالفاشيلد سي سي ٤٥ :  وحدات بطول ٤٥ ميلـــمتر و بعرض 

 ٨٠ ميلمتر لإلستعمال حين يكون عمق الخرسانة مــــّقيد من ٤٥
طوابق مواقف الســــــيارات : ومثال على ذلك ،  ميلمتر١٠٠إلى 

.الرقيقة و ألواح الخرسانة الجاهزة  
 

 معـايـير التـصمـيم
 

يم و توزيع شبكي لحماية التسليح يطبق الجالفاشيلد سي سي بتنظ
 .الفوالذي في التأسيسات المكثفة في هياآل البناء

 
 بــــنـــــود الــمــواصـــفــات

 
وهــــــــي ، لألنود المضحى به يستعــــــــمل الجالفاشيلد سي سي

مكونة من معدن محاط بمونة إسمنتية عالـــــــــية القلوية و التي 
يدرجيني و لتشكيل طبقـــــــــــة رقيقة على تحتوي على محلول ه

و ذلك آـــما هو موصوف في شرح ، األنودات لحمياتها من التأآل
.٠١٢٢٤/ ٩٤جي بي/  براءة اإلختراع رقم بي سي تي   

 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 الـــتــقـديـرات
 

  :٦٥الجالفاشيلد سي سي 
 

 وحدة
 ٢لكل م

األبعاد 
 ٢م/القصوى

 من الشبكة

عاد األب
 ٢م/القصوى

 من الشبكة

المساحة السطحّية الفوالذية 
 لكل متر مربع من الخرسانة

  شكبة  شبكة  
٠٫٤اقل من   مم٦٥٠  مم٦٠٠ ٣  
 ٠٫٥٤-٠٫٤١  مم٥٥٠  مم٥٠٠ ٤
 ٠٫٦٧-٠٫٥٥  مم٥٠٠  مم٤٥٠ ٥
 ٠٫٨٠-٠٫٠٦٨  مم٤٥٠  مم٤٠٠ ٦
 ٠٫٩٤-٠٫٨١  مم٤١٠  مم٣٨٠ ٧
 ١٫٠٧-٠٫٩٥  مم٣٨٠  مم٣٥٥ ٨
 ١٫٢-١٫٠٨  مم٣٦٠  مم٣٣٥ ٩

 
  : ٤٥الجالفاشيلد سي سي  

 
 وحدة
 ٢لكل م

األبعاد 
 ٢م/القصوى

 من الشبكة

األبعاد 
 ٢م/القصوى

 من الشبكة

المنطقة السطحّية الفوالذية 
 لكل متر مربع من الخرسانة

  شكبة  شبكة  
٠٫٤اقل من   مم٥٠٠  مم٤٥٠ ٥  
    

 
 عشبكة مثلثة متساوية األضال:  

 شبكة مربعة متعرجة المرآز   : 
 

 .الوحدات لكّل متر مربع تعتبر  تقريبية
 .الرجاء إستشارة فوسروك للكثافات الفوالذية األآبر

 
 التــــمــــوين

 
 وحدة في ٢٠الجالفاشيلد سي سي مجهز في صناديق بعبــــــوة 

مـــونة . الصندوق، و متكامل مع اإلسالك و حدات ربــط االسالك
و .  آج٥ع الجالفاشيلد سي سي مجهزة في أآياس بــــــعبوة وض

 وحــــــــدة من ١٥نموذجيًا يكفي آيس واحد من المؤونة لوضع 
 .الجالفاشيلد سي سي

 
 التــخـــزيــن

 
قم بالتخزين في األجواء الجافة و المكيفة في العبوات األصلية و 

 .الغير مفتوحة
 

 اإلجراءات الوقائية
 

فازات و إستعمال أجهزة الوقاية األخرى عند إستخدام يجب لبس الق
 .الجالفاشيلد سي سي و مونة الوضع الخاصة الجالفاشيلد سي سي

 
 
 
 
 

 التـــــرآـــــيـــب 
 

 مليمتر٧-٥يجب تأسيس التوصيالت الكهربائية بحفر فتحات بعمق 
 ميلمتر و ٣٫٥في الهـياآل المسلحة فوالذيًا بإستعمال مثقاب مقاس 

ثبيـــت األسالك النحاسية إلى الفوالذ بإستعمال مسمــــــار حديدىبت
يجب عزل هذة التوصيالت.  ميلمتر٣٫٢مـقـاوم لـلصــــــداء مقاس 

 .بإستخدام العازل المالئم من فوسروك
 

 ٣٠ إلى ١٠قم بنقع وحــــدات الجالفاشيلد سي سي في الماء لمدة 
قم بترآيب الوحدات. الممراتو يجب تبليل و نقع الفتحات و . دقيقة

 .بينما ما تزال مبّللة
 

قم بخلط مــونة المزيج المستخدم لوضع وحــدات الجالفاشيلد سي 
مجهز )  أر بي إم٥٠٠ / ٤٠٠(سي بإستخدام مثقاب بطئ السرعة 

 لـتر من الماء الصالح ٠٫٨قم بإضافة . بمجداف خلط من فوسروك
حتويــــــات عبوة مــونة للشرب في حاوية الخلط ثم أضيف آامل م
 ٣استمر بالخـــــلط لمدة  .الوضع للجالفاشيلد سي سي أثناء الخلط

يجــب إستعمال . دقائق و حتى الحصول على مزيج موحد و متسق
 .آامل العبوة و عدم تقسيم العبوة ألجزاء

 
قم بتوصـــــــيل وحـدات الجالفاشيلد المنقوعة مسبقًا مع األسالك 

قم بالتحقق من إتصال . بإســـــتعمال الموّصالت المعدةالكهربائية 
جميع وحدات الجالفاشيلد سي سي مع المسالحات الفوالذية أثناء 

 .الترآيب
 

يجب وضع وحـــــــــدات الجالفاشيلد سي سي في الفتحات المثقوبة
يجب تغطية. بإستعمال مــونة الوضع الخاصة بالجالفاشيلد سي سي

 . ميلمتر آحد أدني٢٠د سي سي بـوحدات الجالفاشيل
 

و من ثم يجب . قم بوضع اسالك التوصيالت في الممرات المنشورة
تغطية الفتحات و الممرات آمــــــــــونة الجالفاشيلد سي سي بشكل 

يقوم فوسروك بتــــــــــــوفير دليل متكامل لعملية . مستوي و متقن
 .الترآيب

 
 مــواد التــرمــيـم

 
ل الجالفاشيلد ضمن منتجات فوسروك الشـــــــاملة و يجب إستعما

. المتوافقة مع مواد الترميم اإلسمنتية و عمالء اللصق و المعالجة
الجالفاشيلد سي سي غير مناسب لإلستعمال مع مــونة التـــرميم 

 .المستندة على اإليبوآسي أو البوليستر
 
 

 

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 0869 542(02)  :فاآس  : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ئمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دا
وجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بم

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 جالفاشيلد إل جي

 

 

  
 

 
 معـايـير التـصمـيم

 
نظام أنودات الحمايـــــة الكاثودية المنفـــصلة ، الجالفاشيلد إل جي

المساعد على الحصول على المتانة الطويلة المدى لألبنية الجديدة و 
مثل التعرض لإلمواج . األبنية القائمة الخاضعة للظروف الحادة  جدا

 . الجزر في البيئات البحريةو لدورة المد و
 

 ملي فولط الالزم لتغير ١٠٠يتوافق الجالفاشيلد إل جي مع نظام 
الجهد الكهربائي للحصول على حماية آاثودية فعـــــــالة آما هو 

الجمـــــــعية الـــــــوطــنيــة (موصـــوف تحت الـ إن أي سي إي 
 .٩٠-٠٢٩٠مقياس آر بي) لــــمهندسي التآآل

 
متثاًال مع أنظمة الحماية الكاثودية األخرى، يجب تصــــميم نظام و إ

جلفاشيلد إل جي من قبل إختصاصيين في شئون التـآآل و أن  يطبق 
 من قبل المقاولين المصدقين

 
 
 
 
 

 
 
 

  
.نظام الحماية الكاثودية ضد التآآل الحاد للعناصر الخرسانية  

 
 األسـتخـدام

 
دة تنصيب و حماية اإلسمنت المسلح صمم الجالفاشيلد إل جي إلعا

.و الهياآل الفوالذية المتعــــــرضة لألجواء الحـــــــــــادة تتضمن  
التطبيقات المثالية األعمدة و الخواذيق الخاضــــــــــعة للترطيب و 

.التجفيف بسبب دورة المد و الجزر البحري   
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.آيب  ال حاجة للصيانة بعد التر-  
.  ذاتي التشغيل و التنظيم-  
.  يتميز بمتوسط العمر األطول ألي نظام آهربائي آخر-  
 ملي فولط إلآتساب حماية آاثودية ١٠٠  متوافق مع معايير -

.فعالة  
.  التقنية المبرهنة باألداء المدروس-  
.  تكلفة أقل لعملية الترميم مقارنة باألنظمة األخرى-  
 أقل تكلفة و ال يتطلب التكاليف   ترآيب أسرع و أسهل و-

.الكهربائية العالية أو المراقبة الدورية  
.  متوافق بالكامل مع عدة أنواع من مونة ريندريك للترميم-  
 

 الــــوصــــف
 

الجالفاشيلد إل جي هو نظام حماية آاثودي مستند على ترآيـــــب 
األنودات أغلفة الجي أر بي العالية التحمل و المتضمنة على نظـام 

يتم وصل نظـــــــــام . ١٩٠-الزنكية و المتماثلة مع أي إس تي إم 
األنودات للمسالحات الفوالذية لتوفير التيار الوقائي المطلوب إلى 

.الفوالذ  
 

يتوفر الجالفاشيلد إل جي في األشكال المستوية أو الدائرية أو 
.المستطيلة لمالئمة األسطح المختلفة  

 
اشيلد إل جي آحد أدنى بثمانية وصالت إرتكاز يتم توفير الجالف

غير موّصلة للتيار في آــــــل وجه و ألتي تستعــــــــمل لتثبيت 
األنودات في محلها و مع إآتساب الوضع الصحيح للتغليف في 

.الهيكل المتطلب حمايته  
 

بعد تثبيت الجالفاشيلد إل جي يجب تعبئة الترميــــــمات و التغليف 
رميم المناسبة للتوصيل الكهربائي مثل الـــــــــريندروك بمونة الت
.إل جي  

 
و يمكن إستعمال آتل األنوادات األضافية القابلة للتغيير مع النظام 

.للحصول على مدة صالحية أطول للترميم  
 
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

يمكن أن تتم عملية اإلّتصال من خالل عملية تنقيب واحدة لـــلحصول 
و ستكون تلك إتصال . ات متقنة للمنطقة المتطلبة للحمايةعلى مسلح

سلبي و يجب إتباع مواصفات و متطلبات الـ إف إتش دبيلو إي و الـ 
 .دي أو تي عند القيام بتلك العملية

 
و يـــــجب إستخدام مقسم أو صندوق توصيالت واحد إلسكان جميع 

ق دائرة التيـار اإلسالك الوظيفية و يمـــكن أن يستعمل آمفتاح إلغال
 .عند قياس التيار و الفولط

 
يتكون نظام الجالفاشيلد من قطعتي تغليف تـتكون من لسان و أخدود 

يتم و ضع و التثبيت في موقعها بالسحابات الغيـر. للتثبيت و الترآيب
.الــموصلة و عزل الترسبات المائية جيدًا باللصق المالئم و المصدق

 
 في أسفل العمود للحفاظ على ترميمات يجب ترآيب قالب صب مؤقت

القوة العليا للهيكل، و صب المادة في تجويف التغليف، ومن ثم يجب 
إزالة القالب و السماح للمياة المالحة لترطيب و تبليل األنودات ضمن 

 .التغليف
 

عندما توصيل السلك النهائي، عندها يصبح النظام عملي فورًا و يقوم
 .عة للهياآل المتصدأةبتزويد حماية غير منقط

 
 الـــتــقـديـرات و العبوات

 
يتم توفير جميع ترآيبات الجالفاشيلد مصنعة و جاهزة لإلستعمال، و 

 .بموجب المعايير و المقاييس المحددة عند تصميم المشروع
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 .ال توجد أي أضرار أو أخطار معروفة عن الجالفاشيلد إل جي 
 

عليمات عن األمن و السالمة لمنتج الريندروك إل جي، للمزيد من الت
 .الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة بالمنتج

 
 
 

  
 مـطـابق للمـواصفــات

 
عند ترآيب الجالفاشيلد إل جي بموجب التعليمات المصّدقة، فـهـــو 
يكتسب مدة صالحية و عمر إفتراضي أطول من ألتي تم وضعها و 

يجب أن . الـ أف إتش دبليو إي و دي أو تيتحديدها في مواصفات 
يتبع تصـــــــميم الجالفاشيلد إل جي المعايير الشاملة و المثبتة في 

و المسّجلة في سجالت براءة ) مارآة مسجلة"(اليف جاآت"نظام 
ويمكن زيادة فترة الصالحية و . اإلختراع مـــن قبل شرآة التريستا
 .اتالعمر اإلفتراضي بإضافة آتل األنود

 
 الـمـواصـفـات

 
مرآب التغليف، للحماية الكاثودية يجب إستعمال الجالفاشيلد إل جي
 .جي أر بي و المتضمن على نظام األنودات الزنكية

 
و يجب إستعمال مــونة الترميم الريندروك إل جي لتعبئة الفراغات 

و يجب تــــــوفير هذا . بين التغليف و الهيكل الخرساني و الفوالذي
منتج من قبل نفس الممون للجالفاشيلد إل جي للتأآد من تـــوافق ال

 .المنتج
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التــــجـــهـــيـز
 

 ميلمتر و ١٠قــــم بنشر منطقة الترميم إلى الحد األقصى و لعمق 
الحصول على أطراف مستقيمة مع تفادي الحصول على األطراف 

ة الخرسانة المتأآلة من خلف و حول يجب آسر و إزال. الرقــــيقة
التسليــــــــــــحات الفوالذية بإتباع األساليب المناسبة للتعامل مع 

 .الخرسانة
 

يجب تـنــظيف آل التسليحات الفوالذية المتعرية حتى يتم صقلها و 
مع إعارة األهتمام العالي لألوجه. الحصول عـلـى شكل المع للفوالذ

يوصى بالكشط القاسي لتلك . ــوالذية المتعريةالخلفية للقضبان الفـ
 .العملية

 
و لكي يتمّكن الجالفاشيلد إل جي من العمل بشكل صحيح، يجب أن 

وأن لم تكن ، تكون المسالحات الفوالذيــــــة متــــــصلة و مستمرة
فيجب تأسيس اإلتصال و اإلستمــــرارية في آافة أنحاء الهيكل قبل 

  .الوضع

 

 
ع الحقوق محفوظة لفوسروك الدوليةجمي   

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف  كرمةمكة الم   
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

صيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التو
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

. مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة أو  



 

 

 جالفاشيلد إآس بي

 

 

  
 

 
 

 المـــــواصفـــات
 

ريندروك جالفاشيلد إآس بي آــتلة أمفوترية من ، األنود الكهربائي
معدن الزنك موضوعة ضمن مونة إسمنتية معدة خصيـــــــــــصًا و 
المحتوية على محلول هيدروجيني و الكافية بشكل عالي لتــــــــآآل 

ل طبقة واقية لحماية أقطاب األنودات و ذلك آما األنــــودات و لتشكي
.٩٤/٠١٢٢٤جي بي / وصـــف في براءة اإلختراع رقم بي سي تي 

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
يجب آسر و إزالة الخرسانة المتأآلة من خلف و حول التسليحات 

 .انةالفوالذية بإتباع األساليب المناسبة للتعامل مع الخرس
 

يجب تـنــظيف آل التسليحات الفوالذية المتعرية حتى يتم صقلها و 
مع إعارة األهتمام العالي لألوجه . الحصول عـلـى شكل المع للفوالذ

يوصى بالكشط القاسي لتلك . الخلفية للقضبان الفـــوالذية المتعرية
 .العملية

 
 الــــتـــطــبــيــق

 
آس بي فورًا بعد تجهيز و تنظيف يجب إيصال الريندروك جالفاشيلد إ

 .المسلـحات الفوالذية
 

يجب أن يكون موقع الريندروك جالفاشيلد إآس بي قريبًا بشـــــــكل 
و نموذجيا يتم وضع فــي . عملي إلى حافة أو خلف المنطقة للترميم

 .واجهة الحافة أو خلف الترميم
 

 ٧٥٠عد يجب وضــــع وحدات الريندروك جالفاشيلد إآس بي على ب
و يتم ، ميلمتر آحــــــد أقصى ممرآزة أو حول حدود منطقة الترميم

تحديد التوزيــــــع الصحيح إعتمادًا على توزيع المسلــحات و أبعاد 
 .الترميم

 
يــجب وضع وحدات الريندروك جالفاشيلد إآس بي لـضمان اإلتصال 

تعـــمال الشامل بمواد إعادة التنصيب و مرتبطة إلى المسلــحات بإس
قم بشد الربطات بإستعمال أداة تثبيت الجالفاشيلد حيث . اسالك الربط

و ذلك سيضمن إستمرارية اإلتصال . ال تــــــــــــــسمح بالحرآة بتاتًا
يــــــجب إستعمال جهاز قياس خاص إلختبار إستمرارية . الكهربائي

 .الكهرباء بين الروابط و قضبان المسلحات

  
الموضوعة لمنع تأآل المسلحات الفوالذية في أنودات الزنك 
.الخرسانة  

 
 األسـتخـدام

 
يستخدم الريندروك جالفاشيلد إآس بي لحــمـــــــاية المسلــحات 

و بذلك يمنع ، الفوالذية آهربائيًا في الخرسانة الملوثة بالكلورايد
.  حدوث مشاآل مستقبلية مرتبطة بتكون عملية األنودات األولية  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.  النظام مسجل في سجل براءات اإلختراع-  
و تشغيل ذآي،   تنظيم ذاتي-  
.  يحمي ضّد بقايا الكلوريدات-  
.  واقي ضد التأآل-  
.  يزيد من مدة صالحية الترميم-  
.  يزيل الحاجة للترميمات الثانوية-  
.  األداء القابل للقياس-  
.ات الصيانة  يطيل من الفترة الزمنية بين عملي-  
.  يوفر ترميمات فعالة و منخفضة التكلفة-  
.  سهل و سريع الترآيب-  
.  التقنية المثبتة-  
.  مدعوم ببرامج تجارب جامعية-  
 

 الــــوصــــف
 

آتلة أمفوترية من معدن الزنك موضوعة ضمن مــــــونة إسمنتية 
ــــع يــــوضـــ. و متضمنة أسالك خاصة للتثبيت، معـــــدة خصيصًا

الريندروك جالفاشيلد إآس بي إلى المسلـحات الفوالذية بـــــربطها 
باألسالك مما يسمح بربطها أفقيًا أو عموديًا و في المواقع الفوقية 

.مــــع ضمان إستمرار اإلتصال الكهربائي  
 

تم تصميم الريندروك جالفاشيلد إآس بي بشكل محّدد لمنع بدايـــة 
آل وحدة ستزود . سانة الملوثة بالكلورايدتآآل المسلـحات في الخر

حماية آاثودية ضمن دائرة نفوذها، و لكن خاضعة إلستمراريـــة 
.المسـاحات الفوالذية  

 
 
 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 الـــتــقـديـرات و العبوات
 

 الريندروك جالفاشيلد إآس بي  وحدة في الصندوق٢٠
 يلد إآس بيأداة تثبيت الريندروك جالفاش قطعة واحدة

 التغطــية 
 ميلمتر٧٥٠-٥٠٠مساحة من 

إعتماد على الكثافة الفوالذية و
 أبعاد الترميم

 الريندروك جالفاشيلد إآس بي

 
 التـــخـــزيـن

 
.يجب تخزين المنتج في األجواء الجافة و  في العبوات الغير مفتوحة

 
 .ه شهر أذا تم تخزينه حسب الشروط أعال١٢: صالحية التخـزيـن 

 
 اإلجراءات الوقائية

 
يجب لبس القفازات عند إستعمال الريندروك جالفاشيلد إآس بي و 

األجهزة الوقائية الشخصية األخرى، و بموجب اإلجراءات القياسية 
 .إلستعمال المواد اإلسمنتية

 
 معــــــلــــومــات إضــــافـــيـة

 
و . ك للترميمالريندروك جالفاشيلد إآس بي هو أحد منتجات الرينردو

باإلضافة، يصنع فوسروك تشكيلة من المنتجات المــــــــكّملة و ألتي 
مــــــــــونة، تتضمن  أغشية عزل الماء و مانعات التسرب للمفاصل 

إضافة إلى ذلك، صّممت . الحشو و التثبيت و مواد خاصة لألرضيات
إلسمنت تشكيلة واسعة من المنتجات و بشكل محّدد للترميم و تجديد ا

و يتضّمن ذلك مــونة اللياسة للترميم الموضوعة . المسلح المتضّرر
يدويا و بالرش و الخرسانة الدقيقة السائلة و اإليبوآسي المقـــــاوم 

 .للمواد الكيميائية و رزمة شاملة من الطالءات الوقائية

  
 الطالء األولي للمسلحات الفوالذية

 
لفوالذية بطبقـة من الطالء و حيث محّدد، يجب طالء المسلحات ا

األولي النايتوبرايم زينكريتش فورًا بعد وضــــع وربط الريندروك 
 .جالفاشيلد إآس بي

 
 مــــواد الــــتـــرمـيـم

 
الريندروك جالفاشيلد إآس بي يجب أن يســــــتعمل باإلرتباط مع 
مجموعة فوسروك الشاملة لمــونة الترميم المــتوافــــقة و مواد 

 .ألآريليك لللصق و المعالجةا
 

يجب تفادي الطالء المفرط لمواد األآريليك و لطالء البرايمر على 
 .أسطح الريندروك جالفاشيلد إآس بي 

 
باألضافة إلى التـــــــــحضير القـــياسي لألسطح، يجب تبليل و نقع 
الريندروك جالفاشيلد إآس بي جيــــدًا بلماء قبل تطـــــبيق مـــونة 

 .لترميما
 

يجب أن تتساوى تغطية الريندروك جالفاشيلد إآس بي  مع العمق 
 .األدني بإستعمال مونة الترميم المستعملة

 
 التـــــقـــــيــــدات

 
للتطبيق للمناطق المغمورة بالمياه أو في المناطق الخاضـعــــــة 
للمستويات العالية من التلّوثات الكيميائية، يجب إستشارة مكتب 

 .روك المحليفوس
 

 الــــدعـــم التقـــني
 

يوفر فوسروك خدمة المساعدة التقنية الشامـــــــلة للمصممــون و 
آما أيضا يوفر فوسروك المعونـة التقنية. المستعملون و المقاولون

اوتو(في موقع العمل، بإستعمال برامج الهندسة المعمارية الخاصـة
 و تعليمات التطبيقات الخاصةللحاسب اآللي و توفير المساعدة) آاد

  .من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 0469 250(07)  : فاآس : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية : مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغ
.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 نايتو بوند أي أر
 

 

  
 

النتائج 
 المثالية

شروط  التحكم
 المعالجة

 طريقة اإلختبار

٣٨٫١ 
٢٨٫٠ 

٣٠٫٢ 
٢٦٫٦ 

 جاف
 رطب

بي  (٢مم/مقاومة الضغط إن
)١٩٨٣ : ٢ بي تي٦٣١٩إس

٥٫٧ 
٣٫٥ 

٢٫٨ 
٣٫٠ 

 جاف
 رطب

بي إس (٢مم/مقاومة الشد إن
)١٩٨٥ : ١٧ بي تي ٦٣١٩

٩٫٧ 
٥٫٧ 

٤٫٤ 
٥٫١ 

 جاف
 رطب

بي إس (٢مم/قاومة الثني إنم
 )١٩٩٠ : ٣ بي تي ٦٣١٩

قوة القص و اإللتصاق مع  جاف ٥٫٠ ٢٠٫١
بي إس  (٢م/الخرسانة إن

 )١٩٨٤ : ٤ بي تي ٦٣١٩
 آفاءة المعالجة  %٥٥أآثر من  

 
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 تجـــهـيز األســــطح
 

متلوثة و البالستر و قم بتنظيف األسطح و إزالة الغبار و الــمـــواد ال
في حين ال تكون الحاجة . الزيوت و الشحوم و آثار التآآل و الطحالب

للتكسرات، قم بتخشين األسطح ثم بإزالة البقايا الخرسانية بالنحت أو
 .بالكشط البسيط

 
قم بصقل و تنظيف المناطق المعدنية المتآآلة في المنطقة المخصصة 

يجب تنظيف آل . يا التآآالت الطليقةللترميم و بإزالة التقشرات و بقا
المسلحات الفوالذية حتى يـتــــــم صقلها و الحصول على شكل المع 

مع إعارة األهتمام العالــــــــــــي لخلفيات القضبان الفوالذية . للفوالذ
يوصى بالكشط للقيام بتلك العملية أو التنظيف بالرمل . المتعريــــــــة

 .المبثوث
 

 ولي للمسلحات الفوالذيةالطالء األ
 

قم بطالء طبقة واحدة من النايتوبرايم زينكريتش لجمـــيع المسلحات 
في حين عدم التأآد . الفوالذية المتعرية و ترآها لتجف قبل اإلستمرار

من إستمرارية و آثافة طبقة الطالء، يمكن طالء طبقة أخرى و أيضًا 
 .ترآها لتجف  قبل اإلستمرار

 
 مساعدة التماسكتـطـبيـق مادة 

 
يجب نقع الرآائز جيدًا بالماء النظيف و إزالة بقايا الماء قبل الشروع 

 .في التطبيق
 

قم بفرك النايتوبوند أي آر للرآائز مع تجنب التوحل و يجـــب إزالة 
يجب تطبيق الطبقة العليا او مؤونة الترميم بــينما ال . البقايا الزائدة

 .تزال طبقة البرايمر لزجة
 
 
 

  
.معدل إسمنت مستحلب من األآريليك و عميل تماسك للخرسانة  

 
 األسـتخـدام

 
لتحسين تماسك طبقة األرضية و مؤونة اللياسة و لترمــــــــيـم 

و لمؤونة األرضيات ، الخرسانة المتآآلة و المتضررة المتكسرة
.المعدلة بالبوليمير  

 
منتـــــيــة وهو الطالء األولي الموصى به ألتظمة ريندروك األس

.للترميم  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.  مكون من جزء واحد و مقاس حسب الطلب-  
.  يدهن بسهولة على الخرسانة آطالء أولي-  
  يزود التماسلك الجيد للخرسانة و هياآل البناء و الهياآل -

.الحجرية و البالستر  
  يحسن من خصائص مقاومة الشد و الضغط ويسمح بالوضع -

. رقيقةبطبقات  
.  متوافق مع معظم أنواع األسمنت الهيدروليكي-  
  مناسب لإلستعمال في أجواء الشرق األوسط و يستعمل آغشاء -

.معالجة  
.  إقتصادي لإلستعمال-  
 

 الــــوصــــف
 

نايتوبوند أي آر مستحلب أآريليك معدل و مصــمـــــــــــم خصيصا 
لجة و مقياس للسيولة لإلستعمال للمساعدة للتماسك و عميل للمعا

وهو مقاوم إلى التميؤ ويمكن أن يستــعـمـــــــل . للمواد اإلسمنتية
.للتطبيق الخارجي  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العالية ذات 

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعدة ، النوعية و األداء العالي 
آما أيضا . قنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولونالت

يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعدة 
و تعليمات التطبيقات الخاصة من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء 

.العالم  
 

 الخـــــصـــائص
 

 الخصائص الميكانيكية
 

/   رمل ٣:١يكية بنسبة التحسين المثالي في الملكيات الميكان
.مؤونة إسمنت بإستعمال النايتوبوند أي آر  

 
 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 الـــتــقـديـرات و العبوات
 

 :نايتوبوند أي أر  لتر٤عبوة 
 التغطــية 
 :نايتوبوند أي أر  متر مربع لكل لتر آطالء أولي٨-٦
   متر مربع لكل لتر آعميل معالجة٥-٤

 
 التـــخـــزيـن

 
 مــئوية ٢٠ شهر أذا تم تخزينه في درجة ١٢: صالحية التخـزيـن 

 . في األجواء الجافة و في العبوات الغير مفتوحة
 

 اإلجراءات الوقائية
 

مؤونة اللياسة اإلسمنتية المعدلة بالنايتوبوند أي أر تحتـــوي على 
مسحوق إسمنتي و عندما تخلط أو تصبح مبللة أو رطبة فهي تطلق 

تفادي إستنشاق .  و ألتي من الممكن أن تكوت ضارة للجلدالقلويات
حين تعرض . الغبار أثناء اإلستعمال و إتصال المنتج بالعين و الجلد

فيجب إزالته فورًا بإستعمال دهن الراتـنج المزيل مثل . الجلد للمادة
و ، الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم الغـــسل بالصابون والمـــــاء

في حالة اإلتصال بالعيون، فتشــطف .  تعمال المذيباتيجب عدم إس
. فورا بالكثير من الماء النظيف و من ثم البحث عن المشورة الطبّية
إذا تم إبتالع المنتج فيجب مراجعة الطبيب فورًا وال يجب محاولــة 

 .التقّيأ
 

 معــــــلــــومــات إضــــافـــيـة
 

ات المصممة بـشكل مـحّدد يصنع فوسروك تشكيلة واسعة من المنتج
و هذه تتضمن التطبيقيات السائلة، و . إلعداد األرضيات اإلختصاصية

الطالءات المقاومة للكيمياويات، و طبقة اإليبوآسي المتمــــــــــــيزة 
توفير تشكيلة واسعة من المنتجات . باإلستواء الذاتي و تطبق بالملج

و ، فاصل، و عائقات الماء تتضّمن تلك، عوازل التسرب للم. المكّملة
أغشـــــــية عزل الماء و المنتجات الخاصة لترميم وتجــديد اإلسمنت 

 .المسلح المتضّرر
 

للمزيد من المعلومات عن المنتجات و التعليمات الفنية الخاصة 
 .بالتطبيق الرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي

  
 تصميم الخلــيـط

 
 .ترميم و اللياسةتصميم خليط مناسب لمؤونة ال

 
 :أو بي سي   آج٥٠
  :٢رمل درجة   آج١٥٠
 :نايتوبوند أي أر  لتر١٠

 :مـاء  آمية آافية للحصول على اإلتساق الملطوب
 

قم بفرك النايتوبوند أي آر للرآائز مع تجنب التوحل و يجـــب إزالة 
ما ال يجب تطبيق الطبقة العليا او مؤونة الترميم بــين. البقايا الزائدة

 .تزال طبقة البرايمر لزجة
 

 المـــــعــــالـجة
 

قم بمعالجة مؤونة اللياسة أو الطبقة العليا بإستعمال النايتوبونـد أي
يمكن إتباع طرق معالجة أضافية. أر لتفادي الخسارة السريعة للماء

قم بحماية اللياسة الغير معالجـــــــــة من. في األجواء الجافة الحادة
 . و المطرالصقيع

 
 الــــتـــــنـــظيـف

 
يجب تنظيف النايتوبوند أي آر من على األدوات و األجــــهزة و 

الماّدة المعــــالجة . الخالطات بالماء النظيف فورا بعد اإلستعمال
 .يمكن فقط أن تزال ميكانيكيا

 
 التـــــقـــــيــــدات

 
اسة فـــــي حين يجب عدم إستعمال النايتوبوند أي أر او مؤونة اللي

ويجب عدم تعرض اـلمواد .  مئوية٥تكون درجات الحرارة أقل من 
من الممكن الحصول على أسطح غير . للمياة الجارية أثناء التطبيق

فــــي . متقنة في حين تعرض األسطح الغير معالجة لسقوط األمطار
قم ، حـــيــــن عدم التأآد من التطبيق في األجواء المناخية المختلفة

 . بإستشارة مكتب فوسروك المحلي
 

 اإلشتعـــــــال
 

  .مادة غير قابلة لإلشتعال: النــايتوبوند أي أر 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : ف هات  الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. ضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خا: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسرو

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتوبوند إي بي  

 

 

  
 

حين الحاجة لتثبيت و ترآيب مسلحات فوالذية إضافية أو في حالة 
ال يجب الشـــروع في التطبيق . التطبيق في درجات الحرارة العالية
، للمزيد من المعلومات.  مئوية٥حين تكون درجة الحرارة أقل من 

.الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي  
 

 الخصــــــائـص
 

 طريقة اإلختبار النتائج المثالية
٢مم/  نيوتن٥٠ ):٢بي تي ، ٦٣١٩بي إس (مقاومة الضغط    
٢مم/  نيوتن ٢٠ ):٧بي تي ، ٦٣١٩بي إس (مقاومة الشد    
٢مم/  نيوتن ٣٥ ):٣بي تي ، ٦٣١٩بي إس (مقاومة الثني    
٢مم/  نيوتن ٢٥ ):٤بي تي ، ٦٣١٩بي إس (مقاومة القص    

ى من مقاومة في العادة أقو
.الشد للخرسانة المضيفة  

:قوة اإللتصاق مع الخرسانة   

 
  مئوية٢٠تم قياس الخاصائص التالية في درجة 

  نوعية الشك القياسي نوعية الشك البطئ
 صالحية الخليط  دقيقة٤٥-٣٥  ساعات٧-٥
 التصلب المبدئي  ساعة٢٤  ساعة٤٨
 المعالجة المتكاملة  أيام٧  أيام٧
 الزمن األقصى للتغطية  دقيقة٩٠  ساعة٢٤

.  مئوية ستكون نسبة المعالجة أبطاء٢٠في درجات الحرارة األقل من : مالحظة 
 مئوية، نســـبة المعالجة ستكون ٢٠و بالـمقابل، في درجات الحرارة األعلى من 

.أسرع  
 

 بــنـود المــواصـفـات
 

 عـامل اإليبوآسي لإللتصاق
 

وهو راتنج إيبوآسي خالي. عامل إلتصاقيستعمل النايتوبوند إي بي آ
و تختلف ألوان المادتين للتمكن من. من المذيبات و مكون من جزئين

و. التأآد من الخلط الصحيح بشكل بصري قبل الشــــروع في التطبيق
 و ٢مم/ نيوتن ٥٠سيكتسب المنتج قوة لمـــــــــقاومة الضغط بنسبة 

 و لمــــــــقاومة الثني بنسبة٢مم/  نيوتن٢٠لمـــقاومة الشد بنســبة 
و قوة. ٢مم/ نيوتن ٢٥ و لمقاومة القــــــص بنسبة ٢مم/ نيوتن ٣٥

اإللتصاق لرآائز الخرسانة ستتجـــــــاوز قوة مقاومة الشد للخرسانة
 .المضيفة

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التجـــهـيــــــز 

 
مـــواد المتلوثة و البالستر و قم بتنظيف األسطح و إزالة الغبار و الــ

في حين ال تكون الحاجة . الزيوت و الشحوم و آثار التآآل و الطحالب
للتكسرات، قم بتخشين األسطح ثم بإزالة البقايا الخرسانية بالنحت أو

 .بالكشط البسيط
 

يجب إزالة إيداعات الزيوت و الشحوم بالتنظيف بالبخار أو بمحاليل 
يجب إستعمال . لمادة منــــاسبة إلزالة الزيوتالتنظيف أو بإستعمال 

ترآيبة الشد إلختبار و تقييم فعالية عملية التنظيف و إزالة التلوث و 
 .التأآد من حالة الرآائز

 
 

  
.عامل اإللتصاق للخرسانة اإليبوآسي  

 
 األسـتخـدام

 
للصق المواد اإلسمنتية الرطبة الجديدة على األسطح اإلسمنتيـــــة 

لإلستعمال على األسطح األفقية أو على األسطح العمودية .  الحالية
مدة الصالحــــية . عند تواجد قالب صب لدعم اللياسة أو الخرسانة

 لحياة المادة تجعلها مناسبة لإلستعمال مع قوالب الصب المؤقتــــة 
المنتج مناسب . أو في حين توجب تثبيت  مسلحات فوالذية إضافية

 و الجسور و أرصفة الشوارع و أرصفـــــــة لإلستعمال في الطرق
و يعتــبر . التحميل و المصانع و األرضيات ذات التسوية الملتحمة

.النايتوبونــــد إي بي مناسب لإلستخدام الداخلي و الخارجي  
 

و يمكن إستعمال النايتوبوند إي بي آجزء من نظام الترميم حيـــن 
حين تكون أسطح الرآائــــز الحاجة إلستعمال عائق للترميم أو في 

.مبللة و رطبة بشكل دائم  
 

 الــمـزايــــــــــا
  

.  يمكن أن تطبق على الرآائز الجافة أو المبللة-  
.  ُيظهر قوة ميكانيكية عالية-  
تتجاوز قّوة قابلية الشد للخرسانة ،   اإللتصاق اإليجابي -

.المضيفة  
لزمن الكافي لنصب للسماح با،   توفر نوعية خاصة للشك البطئ-

.المسلحات الفوالذية و قوالب الصب المؤقتة  
. يمكن أن يستعمل في المواقع المقفلة-  خالي من المذيبات-  
 

 الـــوصــــــــــف
 

النايتوبوند إي بي مستند على راتنج اإليبوآسي الخالـــــي مــــــــن 
مادة و مــجهز آ. المذيبات و يحتوي على الصبغات والحشو الرقيق

من مكونين بالكميات الموزونة مسبقًا و جاهزة للخلط واإلستعمـــال
'التصلب'أبيض ومكّون ' األساسي'إّن المكّون . في موقع العــمــــل

أخضر أللون، مما يــــــزود بديال بصريا عند إآتمال و إنجاز الخلط 
 .الكافي

 
 الــدعــم التـقـنـي

 
تجات البناء العالية ذات النوعيةيقدم فوسروك تشكيلة شاملة من من

و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية
في مواقع العمل من قبل موّظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبرة 
العالية  الالنظير لها في مجال صــــــــناعة البناء من جميع مكاتب 

 .فوسروك حول العالم
 

 مـــعـــايـير التـــصميم
 

 ٢٠ دقيقــــة في ٩٠مصمم النايتوبوند إي بي بزمن تغطية بحدود 
و مع توفر نوعية خاصة للشك البطئ بزمن تغطيــة بحدود . مئوية
 مئوية و مــــن بين ٣٠ ساعة في ١٢ مئوية و ٢٠ ساعة في ٢٤
مما يجعله مناسبًا لإلستعمــال في ،  مئوية٣٥ ساعات في ١٠-٨  

  

 

 



 
 

  

 

  
 

 العمل في درجات الحرارة المنخفضة
 

 مئوية، في درجـــــات الحرارة٥إن درجة حرارة التطبيق األدني هي 
 مئوية، يجب تسخين المكّونات منفصلة في الماء الدافئ١٥األقل من 

 ساعــــــــة  قبل١٢أو تخزن في بيئة دافئة لمدة )  مئوية٢٥بحدود (
يجــــــــب. ءات ستسهل عملية الخلط والتطبيقهذه اإلجرا. اإلستعمال

الوقائية الطبيعية للعمل في المواسم الشتائية تبني و إتباع اإلجراءات
 .للمواد اإلسمنتية

 
 العمل في درجات الحرارة العالية

 
 مئوية، يجب تخزين المادة في ٣٠فــــي درجات الحرارة األعلى من 

 .عة قبل اإلستعمال سا١٢الظّل أو في بيئة مكيفة لمدة 
 

 التــنــــظـــــيـــف
 

يجــــب تنظيف النايتوبوند إي بي من على جمـــــيع األدوات فورًا 
و يمكن إزالة المـــــواد المعـالجة . ١٠٢بإستعمال مذيب فوسروك 

 .بالوسائل الميكانيكية
 

 التـــــقـــــيــــدات
 

انـــــت درجة الحرارة أقل ال يجـــــــــب الشروع بعملية التطبيق إذا آ
.  مئوية و يتوقع المزيد من الهبوط للحرارة٥ مئويـة أو تكون ٥من 

الرجاء إستشارة مـــكــــتب ، للتأآد من التطبيق في األجواء المختلفة
 .فوسروك المحلي  و للحصول على المزيد من التعليمات

 
 التـــــقــــديــرات

 
 العــبــــوات

 
 النايتوبوند إي بي القياسي  غرام آيلو٥ و ١عبوة 
 النايتوبوند إي بي للشك البطئ  آيلو غرام٥ و ١عبوة 

١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥علبة عبوة   
 التغطيــة 

آج/  متر مربع ٥  النايتوبوند إي بي القياسي 
آج/  متر مربع ٥  النايتوبوند إي بي للشك البطئ 

 
و غير دقيقة بسبب عوامل الخسارة و التلف المعايير المعطاه للتغطية تعتبر نظرية 

و مالم يـــــــكن . و طبيعة الرآائز المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون مخّفضة
في حين الحاجة . محدد، فسيتم إعداد و تجهيز النوعية القياسية للنايتوبوند إي بي

.وعية عند الطلبفيجب التأآد من تحديد الن، لنوعية الشك البطئ للنايتوبوند إي بي
 

 تعليمات التغليف من األمم المتحدة
 

. لإلمتثال إلى التعليمات الحالية  لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتـها
يشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عــــند شحن 

عند شحن المنتج عبر البحر، فـــوسروك . المنتج عبر طريق البحر
و في حالــــــــة . ف األمم المّتحدة المشترط سيجّهز المنتج في تغلي

 توجب فوسروك فقط للتسليم على األرض، لكن المشتري يــــــنوى 
 

  
 الـــــخــــــلـط

 
يجب تجهيز و قطع المسلحات و قوالب الصب و إعدادها للترآيب 

 .قبل الشروع في عملية الخلط
 

أوًال يجب . كل آلييجب التأآد من القيام بخلط النايتوبوند أي بي بش
تحريك و خلط المكون األساسي و مكون التصلب بشكل منفصل قبل 

و مــن ثم قم بصب آام محتويات مادة التصلب إلى . خلطــــــهم معًا
حـــــاوية المادة األساسية و خلطهما لمدة دقيقتين بشكل متكامل و 

سرعة حتى إآتساب أللون الــــــمــطلوب و بإستعمال مثقاب بطئ ال
و من ثم يجب آشط أطراف الحاوية و . مجهز بمجذاف خلط مناسب

 .بعد ذلك إعادة عملية الخلط لمدة دقيقتين أخرى
 

 مـــئوية،٢٠لتسهيل الخلط والتطبيق في درجات الحرارة األقل من 
يجب تدفئة المكّونات منفصلة بالماء الحار إلى درجة حرارة قصوى

و إذا سخن المنتج إلى أآثر من . لط مئوية قبل البدء بالخ٢٥بحدود 
 مئوية، فيجب إستعمال المادة المختلطة بشكل سريع أآثر لسبب٢٥

 دقيقة للنوعية القياسية و إلى٢٠الخليط إلى  إنخفاض مدة صالحية
و بدال عن ذلك، يجب تخزين المادة .  ساعات لنوعية الشك البطئ٤

 .ستعمال مئوية إلى حين وقت اإل٢٠في بيئة مدفئة بحدود 
 

 التــــطـــبــيــق
 

و . يجب تطبيق النايتوبوند إي بي عند إآتمــــال عملية الخلط فورًا
 .يجب رش أو دهن المادة بالفرشاة على األسطح المجهزة

 
يجب تطبيق الخرسانة الجديدة أو مؤونة ، وللنوعية القــــــــــياسية

 مئوية أو ٢٠في  دقيقة ٩٠اللياسة على الرآائز المطــلية في خالل 
 . مئوية٣٠خالل ساعة واحدة في 

 
و لنوعية الشك البطئ، يمكن تطبيق الخرسانة الجـــديـدة أو مؤونة 

 ٢٠ ساعة بعد التطـــبيق في ٢٤اللياسة على الرآائز المطلية حتى 
 ١٠ إلـــــــــــى ٨ مئوية أو بين ٣٠ ساعة في ١٢مئوية أو بحدود 

 حال، يجب ترك الرآائز المطـلـــية على أية.  مئوية٣٥ساعات في 
.لمدة ساعة واحدة قبل وضع الخرسانة الجديدة أو مؤونة اللياســة

 
و في حين إستعمال النايتوبوند إي بي أن يســتعمل آجزء من نظام 

يجب التأآــــد من الحصول على ، ترميم لتشكيل مانع ترميم للرآائز
ء طبقة واحدة و ترآها يجب طال. طبقة آاملة و مستمرة من الطالء

ومثال. (لتجف و من ثم طالء طبقة أخرى لإلستخدام آطبقة إلتصاق
 ).الترميمات الخرسانية المرشوشة: على ذلك

 
و قد يكون من المفيد نثر الرمال الخالية من الــغــبــــار على طبقة 

 .الطالء و ترآها للتتصلب
 

لحات أو قوالب بعد تطبيق النايتوبوند إي بي، يجب تنصيب أي مس
 .صب و تثبت في مواقعها بشكل آمن

 
 
 
  

 



 
 

  
 

 
 اإلشـــــتــعال

 
مواد غير ، النايتو بوند أي بي النوع القياسي و النوع البطئ الشك

 .قابلة لإلشتعال
 

أبعد عن مصادر .  مادة  قابلة لإلشتعال١٠٢يعتبر مـذيب فوسروك 
و في حـــــــالة حدوث . اقـع العملآما يمنع التدخـين في مو. اإليقاد

ال يجب إستعمال .  أو الرغوة٠٢حريق، فيجب إستعـــمــال الـ سي 
 .الماء المضخوخ

 
 نقطة اإلشتعال

 
  درجة مئوية٣٣ :     ١٠٢مذيب فوسروك 

 
للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 

 .باألمن و السالمة
 

 إضـــافيـــةمعــــلومـــات 
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 
هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش

باإلضافة . ــبوآسيالدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــ
و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة

التسرب للمفاصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 
 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات

 
و آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب 

التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي 
تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 

و يوفر فوســــروك المعلومات . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية
رجمحماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المت لترميم و
 .لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 

  
فعلى المشتري تحـــــديــــــــد ذلك التغليف ، الــــشحن في الــبحر

و عند .  المصــدق من األمم المّتحدة عند تقديم طــــــــلب الشراء
. المشتري للبضاعة، فالمــــــــسوؤلية تقع على المشتريإستالم  

 
. استعمال تغليف األمم المّتــــحدة قد يؤّثر على سعر بيع المـنتجات

.الرجاء الرجوع إلى مـــــــكتب أو ممثل فوسروك المحلّي  
 

 التـــخــزيـن
 

 شهر إذا أبقت في مخزنًا ١٢آّل المنتجات تمتلك مدة صالحية حتى 
 .في الحاويات األصلية الغير مفتوحةجاف و 

 
 شروط التخزين 

 
قم بتخزين المنتج في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية الغير 

و من الــــمـــمكن إنخفاض مدة صالحية المنتج إذا خزنت . مفتوحة
 . في درجات الحرارة العالية

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
يتو بوند أي بي النوع القياسي و النوع البطئ يجب عدم إتصال النا

آما يجـب التأآد . الشك بالجلد او الــعيون و آما يجب عدم إبتالعهم
من توفير التهوية الكافية و عدم إستنشاق األبخرة النـــــاتــجة عن 

و يوجــد عند بعض األشخاص الحساسية المفرطة من . اإلسـتعمال
آمـــــا .  و المتصلبات و المذيــــــــباتالمواد المسـتندة من الراتنج

. يوصــى بلبــــــــس القفازات و لباس وقائي مناسـب لحماية العين
وعند التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إسـتعمال أجــــــهزة 

و يزّود إستـعمال الدهون العازلة للحـمــاية . وقائية تنفسية مناسبة
تصال بالجلد، يشطف بالكـثير من الماء في حالة اإل. اإلضافية للجلد

و يجب عــــــدم إستعــــــــمال . النظيف، ثّم يطّهر بالصابون والماء
في حالة اإلتصال بالعـيون، تشطف فورا بالكثير . المذيبات للتنظيف

إذا تم إبتالعه فيجب . من الماء النـــظيف و مراجعة الطـــبيب فورًا
 . عـــــدم محاولة التقّيأمراجعة الطبيب فورًا و يجب

 
  

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : س فاآ  (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

سعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على ي
جاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منت

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتوبوند بي في أي  

 

 

  
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 تجـــهـيــــــز األسـطـح
 

يجب أن تكون األسطح صحيحة و نظيفة قبل تطبيق النايتوبوند بي 
يجب إزالة جميع الجزيئات الـــــــطـــليقة و بقايا اللياسة و . في أي

و يمكن إستعمال . خالـــــ..األوساخ و البقايا الخرسانية و الطالءات
يجب . فرشاة نحاسية قاسية أو اي من الوسائل المناســـــبة األخرى

بإستعمال الغسول المزيل للفطريات من  إزالة الفطريات و الطحالب
يجب أن تـــكون األسطح . فوسروك ثم غسل االسطح بالماء بعد ذلك

الخ، ..ءالخشبية جافة وخالية من الشمع و مواد الصقل و الطــــــــال
ويجب إزالة بقايا الزيوت و الشحوم بإستعمال مادة إزالة الــــزيوت 

أو بإستعمال عــامل ) الرجوع للنشرة الفنية الخاصة(من فوسروك 
.مناسب آخر إلزالة الزيوت  

 
على األسطح العمودية، و حيث من الصعب إزالة جميع طبقــــــــات 

رقـــــــة، ماعـــــدا عــلى الطالء، فمن المستحسن إتباع النقر بالمط
و ذلك سيضمن اإللتصاق الجيد بين النايتوبوند . الملصقات الجبسية

بي في أي و االسطح وفي نفس الوقت يقلل من الخسائر و التضرر 
.بسبب اإللتصاق الغير جيد بين الطالء والرآائز  

 
:عــزل األسطح المسامية   

 
ن جزء واحد نايتوبوند يجب عزل األسطح المسامية بخليط  يتكون م

و لألسطح ذات المسامات .  جزء من الماء النظيف١٥بي في أي و 
فمن الضروري لزيادة الترآيز بــنسبة جـــزء واحـــد مـــن ، الكثيفة

. أجزاء من الماء١٠النايتوبوند و مع   
 

آالرغوية و الرمادية عادة تكون أآثر إمتصاصًا و ، األسطح الخفيفة
.يب و التبليل قبل القيام بعملية العزلقد تتطلب الترط  

 
 التــطبيقـــات الخـــاصــة

 
   آـالصـق عـــام-١

بعد تحضير األسطح، قم بوضع طبقة رقيقة و متقنة من النايتوبوند 
بي في أي عـــــلى الواجتيهن المحدد لصقهما و ترآهما حتى يتشكل 

ى بعض قم بوضع السطحين عل).  دقيقة٣٠ إلى ٢٠من (طبقة لزجة
بحزم، و بالموقــــــع المطلوب، قم بمسح أّي زيادات و من ثم ترآها 

ال يجب الضغط المفرط على األسطح، فقد .  ساعـــــة٢٤لتجف لمدة 
 .يسبب ذلك تسرب مادة النايتوبوند بي في أي

 
النايتوبوند بي في لن يلصق على البوليثين، و مواد بي في: مالحظة 

يجب إســــتشارة القسم التقني في، للتأآدة. لةسي المطاطية أو المماث
 .فوسروك

 
 .  آعميل لتمساك و لصق األلواح الجبسية و البالسترات االمائية- ٢

قم بإستعماله آعازل عند الحاجة و آطبقة إساسية بخلط مزيج يتكون 
ومن ثـم ، من جزء واحد نايتوبوند بي في أي و جزء واحد من الماء

 و بعد ذلك قم بوضع الجبس مباشرة عـــــــلى .ترآه حتي يصبح لزج
 .طبقة النايتوبوند بي في أي اللزجة بإتباع األساليب الطبيعية

 

  
.الصق راتنج و عازل و إضافة إسمنتية متعّددة األغراض  

 
 األسـتخـدام

 
الصق لألسبستوس و الطابوق و السجاد و الخزف و الخرسانيات 

 الرقائق البالستيكية و الجـــلد و و الفلين و الفخاريات و الزجاج و
مشمع األرضيات و البلوسترين و ألواح األسقف و الـحـجـــــارة و 

.المنسوجات و البالط و الخشب  
 

يقلل من عمــلـيــــة التكسرات و التوصيل :  آعامل الصق للبالستر
آما يوفر إلتصاق جيد للبالستر و و التلييس و للطبقات ، بالخاوبير
.ح الجبـــــــــــسية و البالستر أالمائيو لأللوا  

 
البالطات الخشبية و الفلينــية و لمشمعات : آعامل الصق للبالط 
والخرسانة والحجارة  و االلواح الطينية و ، األرضيات والخزف 

.البلوسترين و أأللواح العازلة للصوت  
 

.لترميم الحجارة الخرسانية والطبيعية أو المعاد تصنيعها  
.م و إعادة تشكيل السطحياتلترمي  

.للصق و تسوية لألسطح الخرسانية  
.لترميم األرضيات الخرسانية و التسوية  

.لترميم التشققات والفتحات في األرضيات اإلسمنتية  
.إلعادة تجهيز و ترميم األرضيات الخرسانية و الجرانيتية البالية  

.لتسوية و تصليح عتبات الساللم البالية  
.ألسطح الزفتية عند الحاجة لطالئها بدهان زيتيآطبقة أساسية ل  

.لعزل الغبار عن اللياسة و األرضيات الخرسانية الهشة  
 

 الــمـزايــــــــــا
  

.لمعظ التطبيقات المتعلقة بمجال البناء:   متعدد اإلستعمال -  
.للصق معظم مواد البناء:   عامل اإللتصاق العام -  
.ة أو الدحروجة أو بالرشيطبق بالفرشا:   سهل التطبيق -  
 

 الـــوصــــــــــف
 

و هو  بي في أي ، ناتيوبوند بي في أي الصق متعـــــدد األغراض
مستند على الراتنج المبلمر و غير سام أو ضار و مائي و متوسط 
. أللزوجة و متوفر بلون أبيض، وعــنما يجف يتحول لطبقة شفافة

 
 مـــطـــابق للمــواصفات

 
 .١٩٧٦: ٥٢٧٠ بي إس متماثل مع

 
 الــدعــم التـقـنـي

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالية ذات النوعية
و األداء العالي، مع توفير التــــــفاصيل القياسية و النصيحة التقنية
في مواقع العمل من قبل موّظـــــــــــفين فوسروك اصــحاب الخبرة 

في مجال صــــــــناعة البناء من جميع مكاتب العالية  الالنظير لها 
 .فوسروك حول العالم

 
  

 



 
 

  

 

  
 

و من ثم .  أجزاء من الماء النظيف٣من النايتوبوند بــي في أي مع 
 .قم بالتطبيق المحدد آما هو موضح أدناه

 
قم بوضع الخليط. ترميم التشققات و الفتحات في األرضيات اإلسمنتية

.و قم بلياستها و آبسهــــــــا بالملج األدني، لبرايم اللزجةعلى طبقة ا
يجب تعبئة الحفر و التشققات العميقة بالخرسانة العادية و على طبقة

ثم وضع الــــطبقة آما هو)  بوصة١/٤( مم ٦البرايم اللزجة بسماآة 
 .موضح أعاله في حين ما تزال الخرسانة خضراء

 
 .و التسوية المتآآلةلترميم األرضيات الخرسانية 

قم بوضع الخليط على طبقات العزل اللزجة و قم بتسويتها و لياستها 
.لتعويض اللياسة المفقودة بسبب التأآل، حتى مستوى الكتل المتعرية

 .قم بمعالجة الحفر و التشققات العميقة آما هو موضح أدناه
 

 .لترميم و تسوية درجات الساللم البالية
ات العزل اللزجة و قم بتسويتها و لياستها ضع الخليط على طبق

 .بالملج األدني
 

قم بوضع قطعة من ، للحصول على أسطح مانعة لإلنزالق للساللم
و آبسها بشكل ، الخيش على طبقة اللياسة الجديدة فورًا بعد الملج

 .خفيف حتى تأخذ شكل من طبقة الخيش
 
. المانع للصوت آعميل إلتصاق للبالط و الخشب و الفلين و البالط- ٦

إذا آانت األسطح . قم بإستعمــــال النايتوبوند بي في أي آالصق عام
).بالط البلوسترين(قـم بتسويتها آما هو موضح أدناه ، غير مستويـة

 
قم بالـعـــــزل بإستخدام مزيج ، للبالط الخزف و الخرسانة و التيرازو

ـس أجزاء من مكون من جزء واحد من النايتوبوند بي في أي و خـمـ
قبل. قم بدهن الخليط بإستخدام فرشاة و من ثم ترآها لـــــتجف. الماء

قم بوضع طبقــــة على ، وضع البالطات على خليط الرمل و اإلسمنت
 أجزاء من النايتوبوند بي في ٣األرضيات و قاع البالطات مكونة من 

ــيـــط و خالل ال تزال لزجة قم بوضع خلــ. أي و جزء واحد من الماء
 .األسمنت و الرمل على األرضية و ضع البالطة

 
قم تحضير و . لبالط البلوسترين و ألــواح البالستر و العازلة للصوت

و قم بتحضير و عزل األسطح بإستخدام . عزل األسطح آما هو محدد
مزيج من الجبس أو األسمنت أو الرمل الناعــم أو نشارة الـــــخشب 

ـــن النايتوبوند بي في أي و جزء واحد من مخلوطة مع جزء واحد م
 .قم بوضع الخليط آالصق على األرضية و البالط. الماء

 
 للصق الطبقات الحجرية و التسوية الملتحمة على األرضيات - ٧

و بإستعمال فرشاة قم ، قم بالتحضير و العزل المناسب. الخرسانية
يتوبوند بي في بوضـــع طبقة البرايم المكونة من جزء واحد من النا

ال . أي و جــــــــزء واحد من الماء و من ثم ترآها حت تصبح لزجة
، إذا تــــــصلبت طبقة البرايم. يجب ترك طـــبقة البرايم حتى تتصلب

 .قــــــم بإعادة تطبيــــق البرايم و بادر بالوضع حين يصبح لزج
 

١ جزء قم بتحضير خليط متقن متكون من إسمنت بورتلند العادي مع
من الرمل النظيف الحاد و متسقة مع مزيج يتكون من جزء واحد من

 .النايتوبوند في في أي إلى ثالث أجزاء من الماء
 
 

  
 :آطبقة أولية عالية التحمل و للطبقات اإلسمنتية 

و من ثم قم ، قم بالعزل و تطبيق آطالء أولي بإتباع التعليمات إعاله
زء واحــــــــــد من إسمنت بورتلندبتجهيز الطبقة األساسية بخلط ج

العادي و جزء واحد من الرمل الحاد المغسول و بعــــــــد ذلك تخلط
سوية مع خليط يتكون من جزء واحد من النايتوبوند بي فـي أي مع

قم بوضع الخليط على الطبقة المــجهزة . أجزاء من الماء النظيف٣
بالرقط بإستعمال فرشـــاةو قم )  بوصة١/٤( مم ٦بالبرايم بسماآة 

.قاسيــــــــة، أو بتخشين األسطح للحصول على إتقان ميكانيكي جيد
قم بإختبار قوة اإللتصاق قبل. إمهل الطبقــــــــة لتتصلب وتجف آليًا

 .تطبيق الطبقة األساسية
 

 :للتجصيص مع البالط المزجــج 
خفيف للحصول على إلتصاق جيد و آافي، يحب نقش و الطرق ال

بالمطرقة قبل العزل و تطبيق البرايم أو وضـــع البالستر آما هو 
 .موضح أعاله

 
 .  لترميم و لـتـصـليــح الـخـرسـانـة-٣

و قم بوضع طبقة البرايم المكونة ، قم بالتحضير و العزل المناسب
من جزء واحد من النايتوبوند بي في أي و جزء واحد من الماء و 

و بإستعمال نفس نوعية الرمل أو . لزجةمن ثم ترآها حت تصبح 
قم بتحضير خليط من اإلسمنت و ، الكـــتل المتواجدة في الخرسانة

 و محدد قياسيًا بجزء واحد من النايتوبوند بــي ٢:١الرمل بنسبة 
 . أجزاء من الماء النظيف٣في أي مع 

 
 .قم بالضغط بحزم و تسوية األسطح بالملج األدنى

 
 .ح الحجارة الطبيعية أو المعاد تصنيعها  لترميم و لتصلي-٤

و قم بوضع طبقة البرايم آما هـــو ، قم بالتحضير و العزل المناسب
قم بتحضير خليط قاسي متكون من إسمنت بورتــلند ، موضح أعاله

،  أو أخف٦:١بنسبة ، عادي مع الكتل األصلية بأخف درجة ممكن 
 مقاسة مع جزء واحد من و مـــتوافـــقة مع القــــــوة المطلوبة  و

 . أجزاء من الماء النظيف٣النايتوبوند بي في أي مع 
 

 .قم بالضغط بحزم و تسوية األسطح بالملج األدنى
 

في العادة ال تحتاج عملية إعاد تشكيل األســـطــــح للقوة : مالحظة 
.و يمكن الحصول على اللون المحدد بإضافة الصباغ للخليط. العالية

ة للقوة العالية، يحب إستشارة فوسروك لـلـنصيــحة وو حين الحاج
 .المعلومات للمواد البديلة

 
.  للترميم و التصليح لألرضيات الخرسانية و خرسانة التسوية- ٥

و بإستعمال فرشاة قم بوضع طبقة ، قم بالتحضير و العزل المناسب
زء البرايم المكونة من جزء واحد من النايتوبوند بي في أي و جـــــ

ال يجب ترك طبقة . واحد من الماء و من ثم ترآها حت تصبح لزجة
قــــــم بإعادة تطبيق ، إذا تصلبت طبقة البرايم. البرايم حتى تتصلب

 .البرايم و بادر بالوضع حين يصبح لزج
 

قم بتحضير خليط يتكون من جزء واحد من إسمنت بورتلند العــادي
و محدد قياسيًا بجزء واحـد ،  جزء من الرمل الحاد المغسول٢٫٥و 
 

 

 



 
 

  
 

 
 التــغــطيـة

 
)تقريبي(متر مربع  نايتوبوند بي في  ماء 

  أي

 طبقة عازلة ١ ١٥ ٧٥
١ ١٠ ٥٠  
١ ٥ ٢٥  
 طبقة البرايم ١ ١ ٥
)طبقتين (١٥  طبقة مانعة للغبار ١ ٥ 

 عند إستخدام  ١ ١ ٣
 البرايمر مع اللياسة ١ ٣ ٣

يتم تحديد المعايير . اييس اعاله عند اإلستعمال مع االسطح المثاليةتم الحصول المق
 .الصحيحة إعتمادًا على مسامية األسطح

 
 التـــخــزيـن

 
  شهر١٢: النايتوبوند بي في أي  

 
 شروط التخزين 

 
قم بتخزين المنتج في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية الغير 

 .د بي في أي من الصقيعو يجب حماية النايتوبون. مفتوحة
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

أّي تلّوث العين أو الجلد يجب أن . تجّنب اإلّتصال بالجلد أو العيون
يوص بإستعمال القفازات واللباس . يغسل فورا بالكثير من الماء

 .الوقائي
 

 اإلشـــــتــعال
 

 .النايتوبوند بي في أي مادة غير قابلة لإلشتعال
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

النايتوبوند بي في أي هو جزء من تشكيلة واسعة من المواد الالصقة
و مواد الترميم و عوازل التسرب و الحشو و مواد األرضيات 

.واللياسة و المصنعة من قبل فوسروك  لإلستعمال في ألعمال البناء
 

اإلطالع على الرجاء ، للمزيد من المعلومات عن المنتجات المحددة
 .النشرات الفنية الخاصة بكل منتج

 

  
 ٦قم بوضع الخليط في حين ال تزال طبقة البرايم لزجة و بسماآة 

و من ثم قم بالنقر بفرشاة شعر خشنة للحصول )  بوصة١/٤(مم 
للحصول على أسطح : . وبمعنى آخر. على شكل ميكانيكي متقن

لتصاق قبل وضع تأآد من قوة اإل، قاسية و سامحة للتصلب آليًا
 .الطبقات التسوية

 
. لألرضيات العازلة للغبار و لألرضيات الخرسانية المختلفة- ٨  

قم بوضع طبقتين من خليط يتكون من جزء واحد من النايتوبوند 
يجب ترك الطبقــــة األولى . بي في أي و خمس أجزاء من الماء

.لتجف بالكامل قبل وضع الطبقة الثانية  
 
.سية لطالء أسطح القار بالدهانات الزيتية آطبقة أسا- ٩  

قم بوضع طبقة من خليط يتكون من جزء واحد من النايتوبوند بي 
في أي مع جزء واحد من الماء آطبقة مانعة لإلستنزاف مناسبــــة 

.لمعظم طالءات الدهانات الزيتية  
 

 التقـــــيــــدات
 

لمتصلة يجب عدم إستعمال النايتوبوند بي في أي مع األسطح ا
.بالماء بشكل دائم  

 
يجب حماية النايتوبوند بي في أي من الصقيع و يجب عـــــــدم 

). فهرنايت٤٥( مئوية٧اإلستعمال في درجات الحرارة األقل من   
 

تتم عملية إآتمال وضع النايتوبوند بي في أي بتــــــــبخر السوائل 
لرطوبة بعد يجب حماية الخليط من الماء و ا، المتواجدة في الخليط

يجب عدم إستخدام المنتج في المناطق الخــــــارجية أثناء . الوضع
.هطول األمطار  

 
يـــجـــب عدم التحريك و المرور على النايتوبوند بي في أي حتي 

.تكتمل عملية المعالجة  
 

حين تعرض أسطح اللياسة المستخدمـــــــة للنايتوبوند بي في أي 
 الرياح الشديدة أو أشعــــــــة الشمس لعوامل التجفيف الحادة مثل

فيجب حماية االسطـــــــح و . الخ..القاسية أو مصدر حرارة عالي 
. ساعـــــــة٢٤ترطيبها بإستعمال قطع من البوليثين المبلل لمدة   

 
 التــنـــظــيف

 
يجب تنظيف فرش الدهان و األدوات المستخدمة بإستعمال الماء 

.خدامالنظيف فورًا بعد اإلست  
 

 التقـــديـرات
 

  لتر٢٠براميل عبوة : النايتوبوند بي في أي 
 
 
 

  



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
.  المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
م تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يت

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتوبوند إس بي أر  

 

 

  
 

 مــعــايـيـر الـتــصـميـم
 

بارامترات التطبيق للمؤونة و المعدلة بإستعمال النايتوبوند إس بي 
و . آر ستختلف إعتمادًا على التصميم الفعلي المســـــــــتعمل للمزيج

عموما، و على أية حال، مؤونــــة النايتوبوند إس بي آر يـــمكن أن 
 مليمتر في المواقع االفــــقية ٤٠ق في أقسام و بسماآة بـــحدودتطّب

 . مليمتر في المواقع العمودية١٥وبحدود 
 

تعتمد السماآة المكتسبة في األسقف العليا من غير إستعمال قوالــب 
و بالنسبة لألسطح . الصب المؤقتة على هئية و حالة أسطح األسقف

ن وضع التطبيق بعدة مراحــل و العمودية و األسطح العليا فمن الممك
لكن يمكن إآتساب السماآة المحددة في عملية تطبيق واحدة و ذلــــك
إعتمادًا على مساحة الترميم المحددة و على حجم مساحة المسلحـات

يجب عدم تطبيق النايتوبوند إس بي أر بسماآـــة . الفوالذية المتعرية
 مم ٤٠حصول على سماآة حتى و يــــمــــــــكن ال.  ميلمتر٦أقل من 

الرجاء إستشارة مكتب فوسروك . بإستعمال قوالب الصب المؤقتـــــة
 .المحلي للمزيد من التعليمات

 
 الخـــــصـــائص

 
تم إآتساب النتائج المدرجة أدناه بتقييم الملكيات الميكانيكية بنـــسبة 

ـي آر و تحتوي على النايتوبوند إس بــ،  مؤونة إسمنتية:  رمل٣:١
:  رمل٣:١ آيلوغرام من اإلسمنت مقارنة ب٥٠ ألتار لكّل ١٠بنسبة
طـــــــرق اإلختبار المستعملة متوافقة بالكامل مع بي إس ، إلسمنت
 . بالمعالجة في الهواء الطلق- يوم ٢٨ في ٦٣١٩

 
النتائج 
 المعيارية

 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

٢مم/ أن٢٨٫٠ بي إس (٢مم/ة الضغط إنمقاوم ٢مم/ نيوتن٣٥٫٠
 )١٩٨٣ : ٢ بي تي٦٣١٩

إي إس تي إم  (٢مم/مقاومة الشد إن ٢مم/ نيوتن ٣٫٣ ٢مم/ أن٢٫٧
 )٨٥ - ١٩٠ � سي -

بي إس  (٢مم/مقاومة الثني إن ٢مم/ نيوتن ٩ ٢مم/ أن٧٫٩
 )١٩٨٣ : ٣ بي تي ٦٣١٩

بي إس  (٢مم/مقاومة القطع إن ٢مم/ نيوتن٢٠٫٠ ٢مم/ أن٢٫٦
 )١٩٨٤ : ٤ بي تي ٦٣١٩

 
تمتلك المواد اإلسمنتية على مقاومة محدودة : المقاومة الكيميائية 
و بإضافة النايتوبوند إس بي آر للمؤونـــــــة . ضد المواد الكيميائية

اإلسمنتية فهو يخفض النفاذية ويساعد على تخفيض نسبة التضرر 
 . الماءمــــن المواد الكيمياوية العدوانية، والغازات الحمضية و من

 
 بــنـود المــواصـفـات

 
 .معاون البلوميرلإللتصاق و إضافة لمؤونة اللياسة

 
عامل البولمير المساعد لإللتصاق و المؤونة المجهزة فــــــي موقع 
العمل المعدل بإستعمال النايتوبوند إس بي آر المستحلب المعّدل من 

 .ستايرين البيوتدين المطاطي
 
 
 
 

  
.لتصاق و إضافة لمؤونة اللياسةمعاون البلوميرلإل  

 
 األسـتخـدام

 
لتقوية و تحسين إلتصاق  و تماسك مؤونة الترمــــيم للخرسانة و 
لياسة طبقات األرضيات و مؤونة منع تسرب الماء و المـــــــــواد 

تعتبر المؤونات اإلسمنتية مواد قلوية بطبيعتها و تمنح . األسمنتية
يمكـــــــــــن إستخدام . وضوعة بهاحماية للخرسانات المسلحة الم

المؤونة المستعملة للنايتوبوند إس بي أر لألعمال األفــــقـــــيــة و 
و يمكن إستعــــمــــال النايتوبوند إس بي أر . العمودية و السطحية

.ألخ... آعميل الصق  لقطع الطوب و البالطات الخزفية   
 

 الــمـزايــــــــــا
 

. واحد و يمكن أن يقاس بسهولة حسب الطلب  سائل من مكون-  
.  يحّسن التماسك و القدرة العملية-  
  يحسن من قوة المؤونة للحصول على مانع لتسرب الماء و و -

لياسة لألسطح مميزة بمقاومة عالية ألضرار دروة التجمد و 
.الذوبان  

  يحسن من خصائص مقاومة الشد و الضغط ويسمح بالوضع -
.بطبقات رقيقة  

.  الصق جيد للخرسانة و الحجارة و البالستر و أعمال البناء-  
.  ال يحتوي على إضافات الكلوريد-  
 

 مــــطــــابق للــــمواصفـــات
 

يمتثل النايتوبوند إس بي آر  مع متطلبات أنظمة فيتنس بيلوز 
.للماء البريطانية إلختبارات التأثير على نوعية الماء  

 
 الــــوصــــف

 
بوند إس بي آر هو مستحلب معّدل من ستايرين البيوتدين النايتو

و مصّمــــــــم . المطاطي، و جاهز لإلستعمال آسائل أبيض أللون
و . لتحسين نوعية المؤونة اإلسمنتية المحضرة في مواقع العمل

بما أنه مقاوم إلى التمّيؤ، فهو مثالي للتطبيقات الداخليــــــــــــــة 
. مع إستعمال اإلسمنتوالخارجية إرتباطًا  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العالية ذات 

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعدة ، النوعية و األداء العالي 
آما أيضا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون

قنية في موقع العمل و توفير المساعدة يوفر فوسروك المعونـة الت
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

حين الحاجة ألسطح و : و في الظروف اإلستثنائية، ومثال على ذلك 
تـــــرميمات مانعة أو حين من المحتمل إن تبقى االسطح رطبة بشكل 

. عمال النايتوبوند إي بي المساعد على اإللتصاقدائم، فيــــــجب إست
 .الرجاء اإلتصال بمكتب فوسرورك المحلي، للمزيد من المـعلمومات

 
 الـــــخـــــــلـــط

 
يجب أخذ الــعـــــناية و التأآد من خلط مؤونة النايتوبوند إسي بي أر 

في مع الخلط . ومن الضــــروري اإلستعانة بخالط عالي الطاقة. جيدًا
وعاء بحجم مناسب بإستعمال خالط مجهز بمجذاف حلزوني مصّدق 

آـــــــما يمكن إستخدام ، ) أر بي إم٤٠٠/٥٠٠(و بسرعة بطيئــــــة 
 .مثقاب عالي التحّمل لإلستعمال العرضي

 
يمكن إتباع تشكيلة واسعة من طرق الخلط للحصول على خليط مثالي

 :ية موضحة إدناه التصاميم المثال. للنايتوبوند إس بي آر
 
 :  مؤونة الترميم و الترقيع - ١
 .آج إسمنت بورتلند العادي ٥٠
 .إم/ آج رمل حاد من درجة سي  ١٥٠
 .لتر من النايتوبوند إس بي آر١٠
 .ماء نظيف) تقريبا( لتر ٨

 . مليمتر٤٠ مليمتر إلى ٦: السمك الموّصى به 
 
 :  مؤونة لياسة لألرضيات العالية التحمل - ٢
 .ج إسمنت بورتلند العاديآ ٥٠
 . مم٦ إلى ٣ آج من رقائق الجرانيت بحجم ٧٥
 .إم/ آج من الرمل الحاد بدرجة سي ٧٥
 . لتر من النايتوبوند إس بي آر١٠
 .ماء نظيف) تقريبا( لتر ٦
 

 .يجب أن يكون خليط المؤونة بشكل نصف جاف و متماسك
 . مليمتر٤٠ مليمتر إلى ١٠: السمك الموّصى به

 
 : ؤونة إلعادة اللياسة   م- ٣
 .آج إسمنت بورتلند العادي ٥٠
 .إم/ آج رمل حاد من درجة سي  ١٥٠
 .لتر من النايتوبوند إس بي آر١٠
 .ماء نظيف) تقريبا( لتر ١٠

 .يجب أن يكون خليط المؤونة بشكل نصف جاف و متماسك
 . مليمتر٩ مليمتر إلى ٦: السمك الموّصى به

 
 : ألخ .. لبالط   مؤونة الصقة للطوب و ا- ٤
 .آج إسمنت بورتلند العادي ٥٠
 .إم/ آج رمل حاد من درجة سي  ١٢٥
 . لتر من النايتوبوند إس بي آر١٠
 .ماء نظيف) تقريبا( لتر ٧
 

،للفواصل الرفيعة. يمكن تعديل آمية الماء للحصول على مؤونة قوية
يجب وضع الدعم المناسب في . إم/يجب إستعمال رمل من درجة سي

  .ع معينة حتي تجف و تتماسك المؤونةمواق
 . مليمتر٤٠ مليمتر إلى ٦: السمك الموّصى به

 

  
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
 ميلمتر و ١٠قــــم بنشر منطقة الترميم إلى الحد األقصى و لعمق 

الحصول على أطراف مستقيمة مع تفادي الحصول على األطراف 
 مليمتر آحـد ٦بكسر آامل منطقة الترميم إلى عمق قم . الرقــــيقة

.أدني إلى الحافة المنشورة  
 

قم بتنظيف األسطح و قم بإزالة جميع الغبار و التــلـــوثات و بقايا 
الجبس و البالستر و الزيوت و الشحوم و البقايا المتـــــــــــآآلة و 

الخرسانيـــــة قم بتخشين المنطقة و إزالة البقايا ، الطحالب النامية
.بالنحت و الكشط  

 
يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحوم بالتنظيف بالبــــــــخار أو 

و يمكـــــن . بإستعمال محاليل التنظيف أو أي مادة مزيلة للزيوت
تقييم األسطح و فعالية عمليات التنظيف للتأآدة من تحـــــضيــــر 

.األسطح  
 

والذية المتعرية حتى يتم صقلها و يجب تـنــظيف آل التسليحات الف
مع إعارة األهتمام العالي ألظهر . الحصول عـلـى شكل المع للفوالذ
.يوصى بالكشط القاسي لتلك العملية. القضبان الفـــوالذية المتعرية

 
و للمسلحات المتآآلة بسبب وجود الكلوريدات، يجب غسل الفوالذ 

زالة المواد المـسبـبـــة بالماء المضغوط النظيف فورا بعد الكشط إل
.للتآآل من الحفر و الفجوات ضمن األسطح  

 
 تعزيز الطالء األولي للفوالذ

 
قم بوضع طبقة متكـــــــاملة من النايتوبرايم زنكرتش للمسلحات 

في حالة . الفوالذية المتعرية و من ثم ترآها لتجف قبل اإلستمرار
قم بتطبيق ، لطالءعدم التأآد من الحصول على طبقة متكاملة من ا

.طبقة ثانية من النايتوبرايم و من ثم ترآها لتجف قبل اإلستمرار  
 

 الطـالء األولي لألســـطـح
 

يجب أن تنقع األسطح آليا بالماء النظيف و من ثــــم إزالة زوائد 
يجب تحضير الطالء األولي السائـــــل المتضمن . الماء قبل البدء

س بي  أر مع جزء واحــد من الماء لجزاء واحد من النايتوبوند إ
للحصول عــــــلى إتساق . النظيف و مع ثالث أجزاء من األسمنت

يجب خلط و تــــحريك . يجب خلط اإلسمنت جيدًا مع الخليط، متقن
مزيج الطالء األولي آثيرا أثناء اإلستعمال للحصول على طبـقــــة 

.متعادلة و متقنة  
 

. لي جيدًا على األسطح الخرسانيةيجب تطبيق و وضع الطالء األو
و يجب عدم األفراط في الوضع لتفادي الحصول على التجمعات و 

إذا ، يجب وضع مؤونة الترميم على طبقة البرايم الرطبة. التبرآات
آانت طبقة البرايم قد جفت قبل تطبيق مؤونة الترميم فيجب آشط 

.األسطح و إعادة وضع البرايم قبل اإلستمرار  
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 التطبيق في درجات الحرارة المتدنية
 

يمكن إستعمال الماء الدافئ ،  مئوية٥فــــــي األجواء الباردة و حتى 
آما يجب إتباع التعليمات . لتـــعجيل و تطوير قوة المادة)  مئوية٣٠(

.الواقائية الطبيعية لـــــلعمل في األجواء الباردة مع المواد اإلسمنتية
 

 ق في درجات الحرارة العاليةالتطبي
 

 مئوية، يــــجـــــب تخزين ٣٥في درجات الحرارة البيئية األعلى من 
 .المواد في المناطق المظللة و إستخدام الماء البارد للخلط

 
 الــــمــــعــــالـجـة

 
تستند طبقات مؤونة لياسة النايتوبوند إس بي آر عــــــــلـى المواد 

رار آل المواد اإلسمنتية، يجب أن تعالـــج فورا و على غ. اإلسمنتية
و . بعد اإلنتهاء و بموجب الممارسة الجيدة للعمل مع الخرسانـــــــة

 الشفاف و ٩٠يوصـــــــى بإستعمال النايتوبوند أي آر أو الكونكيور
و في أحوال التجفيف . وبشكل متقن بالرش عــلى األسطح المعالجة
 .ائح البوليثين للمعالجة اإلضافيةالقاسية، يجب إستعمال شر

 
 تطبيق طالءات نهائية وقائية و تزيينية

 
ترميمات مؤونة النايتوبوند إس بي آر متينة جدا وستـــــــزود حماية

األجزاء. عالية للمسلحات الفوالذية المتضمنة في المساحات المرممة
 التزيينيالمحيطة لهياآل البناء ستستفيد من تطبيق الطالء المانــع و

للحد من تقدم الكلوريدات وثاني أآسيد الكاربون، مع إعـــطائهم نفس
و يوصي  فـــــوسروك. الخصائص الوقائية المعطاة للمنطقة المرممة

و باإلضـافة. بإستعمال طالءات الديكجارد الوقائية و المعادية للكربنة
قن، مــــع تزود هذه المنتجات شكل تزييني جيد و مت، لحماية الهياآل

يمكن تطبيق منتجات. الحمـــــــــــــاية من التضرر من األجواء البيئة
الديكجارد عـــــــلى المنطقة المحددة من غير الحاجة لإلزالة المسبقة

يجب إزالة أغشية الكونكيور. ألغشية النايتوبـــــــوند أي آر المعالجة
ل إتباع طريقة الكشط و يفض.  الشفافة قبل تطبيق مادة الديكجارد٩٠

 .الخفيف إلزالة األغشية
 

 التــــنــــظـــيف
 

يجب تنـــظــيف النايتوبوند إس بي آر و النايتوبوند أي آر من على 
. األدوات و األجهــزة و الخالطات بالماء النظيف فورا بعد اإلستعمال

 .الماّدة المعالجة يمكن فقط أن تزال ميكانيكيا
 

ملة مع النايتوبرايم زنكرتش و النايتوبوند إي بي األجــــهزة المستع
األجهزة المستعملة . ١٠٢يجب أن تنظف بإستعمال مذيب فوسروك 

 .١٠٣  يجب أن تنّظف بإستعمال مذيب فوسروك ٩٠مع آونكيور
 

 التـــــقــــيـــدات
 

يجب عدم تطبيق مؤونة اللياسة من النايتوبوند إس بي آر في درجات
لو ا يجب أن يتعرض للمياة الجارية أثناء.  مئوية٥ الحرارة األقل من

التعّرض إلى األمطار الغزيرة قبل إآتمال التـــصلــــب الكامل. التطبيق
في حين الحاجة لـــمـــــزيد من. للمادة قد يؤدي لكشط و حك األسطح

 .فيجب إستشارة مكتب فوسروك المحلي، التعليمات
 

  
 على إستعمال الكتل و الرمـــــــــال يعتمد تصميم الخليط: مالحظة 
يجب تقييم و تعديل آميات الماء المستعملة إعتمادًا عـــلى . الجافة

و يجب أيضًا إدراك .  نسبة الرطوبة في الرمال و الكتل المستخدمة
فقد يمــــــكن أن ، أن إختالف أجواء و التخزين و األجواء األخرى

.ة أعالهتختلف النتائج المكتسبة عن المدرج  
 

قم بوزن اإلسمنت و الرمل و حين مطلوب الكتل إلى الخالط و قم 
قم بإضافـة ، و خالل عمل الخالط. بخلطهم جافًا معا لدقيقة واحدة

 ٣و إستمّر بالخلط لمــــدة . النايتوبوند إس بي آر والماء النظيف
. دقائق لضمان الحصول على الخلط الكامل مع الرمل و اإلسمــنت

راء أّي تعديل لكمية الماء النظيف لكن يجب عدم تجـــــاوز قم بأج
يجب اإلحتفاظ بالماء اإلضافي بالـــــــــحد . الكميات المحددة أعاله

 دقائق آحد أقصى أو حتى الحصول ٥إستمر بالخلط  لمدة . األدنى
. على إتساق ناعم ومتجانس بالكامل بالخصائص العملية المطلوبة

و خصوصـــًا، ة رطوبة الرمل و الكتلآما يجب إحتساب نسب في  
.مواقع التخزين في مواقع العمل  

 
 الـــــتــــطـــبـــيــق

 
يجب أن تكون طبقة و مؤونة ، للتطبـــيــق على جـــمــيــع األسطح

النايتوبوند إس بي آر موضــــــــــوعة جيدًا على األسطح المطلية 
ـة رقيقة في البداية على طبقة و من المفيد تطبيق طبقــــ.  بالبرايم

آما يجب تغليف . البرايم و من ثم وضع المؤونة على تـــلك الطبقة
.المسلحات الفوالذية المتعرية جيدًا بمؤونة اللياسة  

 
 ٦آما يمكن تطبيق مؤونة النايتوبوند إس بي آر بسماآــــــــة بين 

عتمادًا  مليمتر آحد أقصى، و ذلك إ٤٠ أدنى و بحدود \مليمتر آحد
تعتمد السمـــــــــاآة . على الموقع و شكل المنطقة المحددة للترميم

الممكن الحصول عليها في الطبقات السطحية على هيئة و حالــــة 
و إذا تــــــــــم . الرجاء الرجوع لللسماآات المحددة أعاله. األسطح

ـم تجاوز السماآة الموصى بها مع حدوث هبوط عليها، فالقســــــــ
المتأثر يجب أن يزال بالكامل و يتم إعادة التطبيق ثانية بمــــوجب 

إستعمال قوالب الصب المؤقتة قد يسّهل . التعليمات المحددة أعاله
و إذا تم إستعمال القوالب، فيجـــــــب أن . من إنجاز البنية المحددة

تعزل جيدًا لتشرب الماء لمنع إمتصاص و تشرب المياة من المادة 
.ستعملة للترميمالم  

 
 مليمتر و بالوضع باليد أو ٤٠و لألسطح المتطلبة سماآة أآثر من

بالملج، فيجب خدش طبقات األسطح و أن تعاــــلج بالنايتوبوند أي 
و يمكن تطبيق الطالء األولي و أي تطبيق أخـــــــــر بإستعمال . آر

د أي أر قد النايتوبوند إس بي آر بعد أن تكون طبقة النايتـــــــوبون
.تصلبت و تعالجت بالكامل  

 
 التشــــكيل النهائي

 
يمكن تشكيل مؤونة النايتوبوند إس بي آر بإستعمال طوافـــــــــة 
فوالذية أو خشبية أو بالستيكية أو بإسفنجة رطبة للحصول علـى 
.الشكل المطلوب لألسطح، مع التأآد بعدم إجهاد األسطح المعالجة  

 
 

 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

مؤونة اللياسة اإلسمنيتة السائلة و المعدلة بإستعمــال النايتوبوند 
إس بي أر تحتوي على مسحوقات إسمنيتة و التي ســـــتطلق مادة 

يجب . قلوية عند خلطها و ترطيبها و يمكن أن تكون ضارة للجــــلد
آما . ون و آما يجب عدم إبتالعهعدم إتصال المنتج بالجلد او الــعي

التهوية الكافية و عدم إستنشاق األبـــــــخرة  يجـب التأآد من توفير
و يوجــد عند بعض األشخاص الحساسية . الناتــجة عن اإلسـتعمال

. المفرطة من المواد المسـتندة من الراتنج و المتصلبات و المذـبات
و لباس وقائي مناسـب لحماية آمـــــا يوصــى بلبــــــــس القفازات 

وعند التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إسـتعمـــــــــال . العين
و يزّود إستـعمال الدهون العازلة . أجــــــهزة وقائية تنفسية مناسبة

في حالة اإلتصال بالجلد، يشطف بالكـثيـر . للحـمــاية اإلضافية للجلد
و يــــــــجب عــــــدم . ون والماءمن الماء النظيف، ثّم يطّهر بالصاب
في حالة اإلتصال بالعـيون، تشطف . إستعـــــــمال المذيبات للتنظيف

إذا تم . فورا بالــــكثير من الماء النـــظيف و مراجعة الطـــبيب فورًا
 .إبتالعه فيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجب عـــــدم محاولة التقّيأ

 
ايم زنك رتش و منتجـــــات النايتوبوند و يجب عدم إتصال النايتوبر

 بالجلد او الــعيون ١٠٣ و ١٠٢ و مذيبات فوسروك ٩٠الكونكيور 
آما يجـب التأآد من توفـير التهوية الكافية . و آما يجب عدم إبتالعه

و يـوجــد عند . و عدم إستنشاق األبخرة النـــــاتــجة عن اإلسـتعمال
ة من المواد الــــــــــمســتندة من الحساسية المفرط بعض األشخاص

آمــا يوصــى بلـس القفازات . الراتنج و المتصلبات و المذيــــــــبات
وعنــــــد التطبيق في المناطق . و لباس وقائي مناسـب لحماية العين

و . المحصورة، فيجب إسـتعمال أجــــــهزة وقائيـــــة تنفسية مناسبة
في حالة . عازلة للحـمــاية اإلضافــــية للجلديزّود إستـعمال الدهون ال

اإلتصال بالجلد، يشطف بالكـثير من الماء النظيف، ثــــــــــــــّم يطّهر 
. و يجب عــــــدم إستعــــــــمال المذيبات للتنظيف. بالصابون والماء

في حالة اإلتصال بالعـيون، تشطف فورا بالكثير من الماء النـــظيف 
إذا تم إبتالعه فيجب مراجعة الطبيب فورًا . لطـــبيب فورًاو مراجعة ا

 .و يجب عـــــدم محاولة التقّيأ
 

 اإلشـــــتــعال
 

.النايتوبوند إس بي آر و النايتو بوند أي أر مواد غير قابلة لإلشتعال
 

 و ٩٠يعتبر النايتوبرايم زنك رتش و النايتوبوند إي بي و الكونكيور 
أبعد عن .  مواد قابــــــــــلة لإلشتعال١٠٣  و١٠٢مذيبات فوسروك 
و في حـــــــالة . آما يمنع التدخـين في مواقـع الـعمل. مصادر اإليقاد

ال يجب .  أو الرغــــــوة٠٢حدوث حريق، فيجب إستعـــمــال الـ سي 
 .إستعمال الماء المضخوخ

 
 

  
 التـــــقــــديــرات

 
 العــبــــوات

 
  لتر٢٠٠ و ٢٥ و ٥براميل بعبوة 

 النايتوبوند إس بي أر مع توفر عبوات حسب الطلب

 النايتوبرايم زنك رتش علبة عبوة لتر واحد
 النايتوبوند إي بي  آج٤٫٥عبوة 
 النايتوبوند أي أر  لتر٥عبوة 

  الشفاف٩٠آونكيور   لتر٢٠٠ و ٢٥براميل عبوة 
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥عبوة   

١٠٣وسروك مذيب ف  لتر٢٥علبة عبوة   
 التغطيــة 

 النايتوبوند إس بي أر الرجوع لتصميمات الخلط

 النايتوبوند إس بي أر  لكل لتر٢ متر٣ إلى ٢تقريبًا 
 آطالء أولي سائل

لتر / ٢ متر٧٫٤  النايتوبرايم زنك رتش 
عبوة / ٢ متر١١٫٥ إلى ١٠  النايتوبوند إي بي 
لتر / ٢ متر٨ إلى ٦  النايتوبوند أي أر 
لتر / ٢ متر٥ى  إل٤   الشفاف٩٠آونكيور  

اإلستعمال الفعلي لكل برميل من النايتوبوند إس بي آر سيعتمد على : مالحظات 
تعتبر األرقام المدرجة أعاله للتغطية للمنتجات السائلة و . تصميم المزيج المتبع

 و، المتضمنة للطالء األولي السائل النايتوبرايم إس بي أر نظرية و غير دقيــقة
األرقام الصحيحة سوف . األسطح ذلك بسبب عوامل المهدرة و بشكل و حــــال

.تكون أقل  
 

 تعليمات التغليف من األمم المتحدة
 

. لإلمتثال إلى التعليمات الحالية  لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتـها
يشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عــــند شحن 

عند شحن المنتج عبر البحر، فـوسروك . لبحرالمنتج عبر طريق ا
و في حالــــــة . سيجّهز المنتج في تغليف األمم المّتحدة المشترط 

توجب فوسروك فقط للتسليم على األرض، لكن المشتري يــــنوى 
فعلى المشتري تحـديـــد ذلك التغليف المصــدق ، الشحن في البحر

وعند إستالم المشتري .  راءمن األمم المّتحدة عند تقديم طـلب الش
.للبضاعة، فالمـسوؤلية تقع على المشتري  

 
. استعمال تغليف األمم المّتــــحدة قد يؤّثر على سعر بيع المـنتجات

.الرجاء الرجوع إلى مـــــــكتب أو ممثل فوسروك المحلّي  
 

 التـــخــزيـن
 

نًا  شهر إذا أبقت في مخز١٢آّل المنتجات تمتلك مدة صالحية حتى 
 .جاف و في الحاويات األصلية الغير مفتوحة

 
 شروط التخزين 

 
قم بتخزين المنتج في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية الغير 

و من الــــمـــمكن إنخفاض مدة صالحية المنتج إذا خزنت . مفتوحة
يجب حـــماية النايتوبوند إس بي أر و .  في درجات الحرارة العالية

 .ند أي ارالنايتوبو
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 
هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش

باإلضافة . قة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسيالدقي
و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة

التسرب للفواصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 
 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات

 
العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و آما يوفر فوسروك 

التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي 
تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 

و يوفر فوســــروك المعلومات . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية
ية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجمحما لترميم و
 .لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 

  
 نقطة اإلشتعال

 
 النايتوبرايم زنك رتش  مئوية١٦
 النايتوبوند إي بي  مئوية٩٫٥
  الشفاف٩٠ور آونكي  مئوية٤٠
١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣  
١٠٣مذيب فوسروك   مئوية٤٠  

 
للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 

 .باألمن و السالمة
 
 
 
 

 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : س فاآ  (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسرو
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*٢٠نايتوبوند إس بي أر   

 

 

  
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التــــجـــهـــيـز
 

أن هدف عملية التجهيز هي للحصول على أسطح صحيحية و نظيفة 
يجب تنظيف جميع األسطح و إزالة الــــــــزيوت و . و متقنة للتطبيق

البقايا يجب إزالـة . الشحوم و تجمعات التأآل و جميع المواد الضارة
و يمكن إزالة الزيوت و الشــــحوم . الخرسانية بالوسائل الميكانيكية
يجب معالجة آل األسطح و ثـــــم ، بإستخدام مزيل الزيوت الكيميائي

يجب تخشين األسطح الناعمة بالنحت أو بإستعمال . غــــسلها بالماء
 .الفرشاة المعدنية أو بالكشط للحصول على أسطح مناسبة للتطبيق

 
يجب تعرية جميع المسلحات الفوالذية في منطقة الترميم و تنظيفها و

 .إزالة جميع التقشرات الطليقة و إيداعات التآآل
 

 .قم بإزالة آل الغبار والحطام من على األسطح
 

 الــطــالء األســـاسي
 

بجب ترطيب األسطح الخرسانية فورا قبل تبطيق الطالء األولي، و 
 .الماء من عليهامن ثم إزالة زوائد 

 
يجـــب تطبيق طبقة من البرايم على جميع األسطح بإستخدام خليط 

 و ثالث أجزاء من ٢٠بنسبة جزء واحد من النايتوبوند إس بي أر 
 .اإلسمنت

 
و للحصول على خليط متسق و متقن يجب خلط اإلسمنت ببطئ مع 

 لمنع يجب تحريك و خلط المزيج جيدًا أثناء اإلستعمال. السوائـــــل
 .التكتل

 
يجب طالء الطبقة . تجنب الحصول على التبرآات في الطبقة السائلة

،في حين جفاف الطبقة األساسية. العليا على طبقة السائل الغير جافة
 .فيجب إزالتها و إعادة تطبيق طبقة البرايم

 
 تصميم الخليط

 
 . مؤونة الترميم و الترقيع- ١
 

  آج٥٠: اإلسمنت                 
  آج١٥٠      : ٢رمل حاد درجة 

  لتر٢٢: النايتوبوند إس بي أر 
 
 .ألخ..  للصق الطوب و الحجارة و البالط � ٢
 

  آج٥٠: اإلسمنت                 
  آج١٥٠      : ٢رمل حاد درجة 

  لتر٢٢: النايتوبوند إس بي أر 
 

مع تثبيت قوالب . ٣للفواصل الرفيعة قم بإستخدام رمل من درجة 
و يوصى بالحصول على . دعم حتى يتم تصلب و تثبيت المؤونةال

 . مم٤٠ إلى ٦سماآة من 
 

  
.إضافة غراء البوليمير المطاطي المقاوم للماء  

 
 األسـتخـدام

 
للتحسين و إلتصاق طبقات األرضيات و مؤونات اللياسة و الترميم 

و ترميم . و لصق الطوب و البالط، للخرسانة المتآآلة و المتضررة
لتشقـــــقات الكــــــبيرة و لمؤونة األرضيات المعدلة بالبوليمير و ا

.للحجارة و للمؤونة السائلة العازلة للماء  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.مرآب من مادة واحدة و مقاسة حسب الطلب:   سهل اإلستعمال -  
للحصول على اإللتصاق الممتاز مع الهــــــــياآل :   إلتصاق جيد -

.نية و أعمال الحجارة و البالسترالخرسا  
يمنح المؤونة مقاومة لألجواء المناخية :   تحسين المتانة -

.المختلفة و لعوامل التجمد و الذوبان  
للحصول على مؤونة عازلة للتسرب و مؤونة : نفاذية منخفضة 
.إعادة اللياسة  

خصائص محسنة لمقاومة الشد و الثني و يسمح :   قوة زائدة -
. الرقيقبالتطبيق  

متوافق لإلستعمال مع العديد من أنواع :   متعّدد اإلستعمال -
.اإلسمنت الهيدروليكي  

 إقتصادي ٢٠النايتوبوند إس بي أر :   إقتصادي التكلفة -
.لإلستعمال  

 
) إس بي آر(بيتودين معدل بالستايرين ، ٢٠النايتوبوند إس بي آر 

لتصاق و سائل و مّطاطي و مصّمم خصيصا لإلستعمال آمساعد لإل
وهو مقاوم للتمّيؤ ويمكن أن يستعمـــل . قياسي لألنظمة اإلسمنتية
.في التطبيقات الخارجية  

 
 الخـــــصـــائص

 
تحسين مثالي للملكيات الميكانيكية لخليط : الخصائص الميكانيكية 

٢٠ بإستعمال النايتوبوند إس بي أر ١:٣الرمل و اإلسمنت بنسبة   
 

نايتوبوند 
أس بي أر 
٢٠ 

   التحكم

٣٨٫٠ 
٢٣٫٥ 

٢٨٫٠ 
٢٢٫٥ 

 جاف
 رطب

)٢مم/أن(مقاومة الضغط   

٤٫٥ 
٣٫٥ 

٣٫٠ 
٢٫٠ 

 جاف
 رطب

)٢مم/أن(مقاومة الثني   

١٠٫٠ 
٩٫٥ 

٧٫٠ 
٦٫٠ 

 جاف
 رطب

)٢مم/أن(مقاومة الثني   

%التقلص عند التجفيف   ٠٫٠٧ ٠٫٠٢  
/ إن(اإللتصاق مع الخرسانة   ٢٫٦٢ ٢٠٫٠

)٢مم  
 

تعتبر المواد المستندة على الــــــمواد : ميائية المقاومة للمواد الكي
تكسب إضافــــــة . اإلسمنتية محدودة المقاومة لألضرار الكيميائية

النايتوبوند إس بي أر للمؤونة اإلسمنتية نفاذية منخفضة و تساعد 
.على خفض نسبة التضرر من المواد الكيميائية  

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 اإلشــــتــعــال
 

غير قابل لإلشتعال : ٢٠يتوبوند إس بي أر النا  
 

 الــــتـــخـــزيــن
 

 ٢٠ أشهر في درجة ٦ لمدة ٢٠يمكن تخزين النايتوبوند إس بي أر 
.ويجب حمايته من الصقيع. مئوية  

 
 العبـــــوات

 
. لتر٢٠٠براميل بعبوة   

 
 التـــغطية 

 
 هئية إعتمادًا على،  متر مربع لكل لتر٣ إلى ٢البرايمر تقريبًا 

.األسطح  
 

 الــــدعــم الفـــني
 

توفر الشرآة الدعم الفني لجميع المنتجات بدعم من المتخصصين 
.في مجاالت البناء  

 
 معــــلومـــات إضـــافيـــة

 
 جزء من تشكيلة واسعـــــــة من المواد ٢٠النايتوبوند إس بي آر 

األرضيات الالصقة، و هاونات الترميم و ترآيبات العزل و مــــواد 
مع . المصّممة خصيصا والمصّنعة من قبل فوسروك ألعمال البناء

.توفر النشرات الفنية لجميع هذه المنتجات  
 
 .الرجاء الرجوع لنشرة فنية أخرى* 

  
 تـــــوصيــــــــات

 
قم بتحضير و تجهيز األسطح جيدًا و تفادي المشي و المرور عليها 

 .لتفادي الحصول على أطراف ضعيفة
 
 .جب طالء جيمع األسطح و األطراف بالبرايمي

 
يجب تطبيق جمـــــــــيع الطبقات بشكل رطب و ال يجب ترك الطبقة 

 .األساسية لتجف
 

يمكن إضافة الماء للــــــــخليط للتعديل و الحصول على فعالية جيدة
 .وسهولة في التطبيق

 
ونكيوريجب معالجة المؤونة بشكل صحيح بإستعمـــــــال غشأت الك

 .لتفادي التجفيف السريع للمؤونة* للمعالجة
 

 .يجب حماية المؤونة الغير معالجة من الصقيع
 

 .يجب عدم إعادة تطبيع المؤونة أو مادة البرايم بعد الشك المبدئي
 

 . مئوية٥: درجة الحرارة األدني للتطبيق 
 

الرجاء ، لحين اإلستعمال مع الرآائز الغاطسة في الماء بشكل دائم
 .إستشارة فوسروك للمزيد من التعليمات

 
 تنـظيف األدوات

 
 .يجب غسل جميع األدوات بالماء النظيف فورًا بعد اإلستعمال

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
و لكن على أية حال .  غير سام٢٠يعتبر النايتوبوند إس بي آر 

سل فهو ال يجب أن يبتلع و حين اإلتصال بالعيون، فيجب أن يغ
و يعتبر . فورا بالكـــــــــــثير من الماء و إستشارة الطبيب فورًا

 قلوي قليال، و يجب تفادي اإلتصال ٢٠النايتوبوند إس بي آر 
.و لبس القفازات و األلبسة الوقائية، بالجلد   

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: ظات هامةمالح

 مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*٦٣نايتوفيل يو أر   

 

 

  
 

 الخـــــصـــائص
 

 مئوية مالم ٢٠تم الحصول على جيمع القييم التالية في درجة حرارة 
 .يحددة غير ذلك

 
 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

  مئوية٢٠ دقيقة في ٣٥
 صالحية الخليط  مئوية٣٥ دقيقة في ٢٠

  مئوية٢٠ دقيقة في ٩٥
 زمن التفاعل ة مئوي٣٥ دقيقة في ٥٥

 الكثافة النوعية ١٫٠٠
 اللزوجة  مئوية٢٠ بواز في ٣٫٠

 
 بــنـود المــواصـفـات

 
 راتنج حقن التصدعات إليقاف تسرب الماء

 
، نظام راتنج البوليمير المنخفض اللزوجة لحقن ٦٣النايتوفيل يو أر 

و عند . وهو سائل يتكون من جزئين و خالي من المذيبات، التشققات
 بالمعايير المحددة و حقنه في التشققات فهو يشكــل عازل شبه خلطه

 . مرن و غير نافذ في األجواء الرطبة و الجافة
 

يمتلك نظام راتنج البوليرثين المنخفض اللزوجة لحقن التصـــدعات 
 مئــوية و ٢٠ دقيقة في ٣٥صالحية خليط لمدة : الخصائص التالية 

 مئوية ٢٠ دقيقة في ٩٥لمدة زمن تفاعل ،  مئوية٢٠ دقيقة في ٢٠
 ٢٠ بواز في ٣٫٠و لزوجة بنسبة ،  مئوية٣٥ دقـــــيــقة في ٥٥و 

 .١٫٠٠مئوية و آثافة نوعية بنسبة 
 

، فسيتم تشكيل ٦٠عندما يستعمل باإلرتباط مع النايتوفيل دبليو إس 
و سيشكل عازل دائم في ، راتنج بوليرثتين رغوي للحقن من جزئين

 .الخرسانة المتصدعة
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التــــجـــهـــيـز
 

قم بتنظيف األسطح و قم بإزالة جميع الغبار و التــلـــوثات و بقايا 
الجبس و البالستر و الزيوت و الشحوم و البقايا المتــــــــــآآلة و 

 .الطحالب و الفطريات النامية
 

اء العالي أو من المفضل أن تحضر األسطح بإستعمال تدّفق ضغط الم
الكشط الخفيف، ومــــــن ثم بالغسيل الشامل إلزالة الغبار والجزيئات 

يمكن إزالة األوســـــــاخ وحدها بفرشة نحاسية أو بالوسائل . الباقية
 .الميكانيكية المماثلة

 
يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحوم بالتــــنظيف بالبــــــــخار أو 

و يمكـــــن . ف أو أي مادة مزيلة لــــلزيوتبإستعمال محاليل التنظي
تقييم األسطح و فعالية عمليات التنظيف للــــتأآدة من تحـــــضيــــر 

.األسطح  
 
 
 

  
. نظام حقن مؤونة الراتنج المرنة  

 
 األسـتخـدام

 
للحقن للتشققات في الخرسانـــــــة أو هياآل البناء، مبللة أو جافة 

ندما تـــــستعمل باإلرتباط مع النايتوفيل و ع. لتشكيل عازل مطاطي
 يتم الحصول على نظــــــام فعال لعزل التشققات في ٦٠دبليو إس 

.األجواء الرطبة  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.  تسمح اللزوجة المنخفضة اإلختراق إلى التشققات الرفيعة-  
.  معدة لإلستعمال في األجواء الحارة-  
.ألسطح الجافة أو الرطبة  اإللتصاق الجيد إلى ا-  
.  مرنة لمقاومة التحرآات المختلفة-  
.  متانة عالية لمواجهة الضغوط الهايدروستاتيكية العالية-  
.  يشكل تكتالت غير نافذة عند المعالجة-  

 
 الــــوصــــف

 
 يتكون من نظام منخفض اللزوجة من راتنــج ٦٣النايتوفيل يو أر 

و عند خلطه في األبعاد المــحددة . باتالبوليريثين الخالي من المذي
يتميز النايتوفــــيل يو . فهو يشكل مادة مرنة و مميزة بمتانة عالية

 باإللتصاق الجيد مع الخرسانة و هياآل البناء عند حقنه مع ٦٣أر 
يتم الحصول على بعض المرونة من غير اإلنخفاض فــــــي نسبة 

.قوة اإللتصاق  
 

 لتشكيل عازل دائم ٦٠لنايتوفيل دبليو إس يستعمل باإلرتباط مع ا
.في الخرسانة المتصّدعة  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العالية ذات 

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعدة ، النوعية و األداء العالي 
آما أيضا . قاولونالتقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و الم

يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعدة 
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 مــعــايـيـر الـتــصـميـم

 
 لعزل و ختــم التشققات في الخرسانة و ٦٣صمم النايتوفيل يو أر

 مم ١٠ و ٠٫٢ بعرض بين يمكن معالجة التشققات. هياآل البناء
.إعتمادًا على المتطلبات  

 
 آحــــــل دائم و يـمــــــــــكن أن يستعمل ٦٣صمم النايتوفيل يو أر

 آوسيلة لوقف جريان الماء ٦٠باإلرتباط مع النايتوفيل دبليو إس 
للمزيد من التفاصــيل الرجاء . بشكل دائم في الخرسانة المتصّدعة

.محليإستشارة مكتب فوسروك ال  
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 التشكيـل النهائي
 

و قم بتسوية و تغطية . قم بإزالة الخراطيم و الحالمات المستخدمة
الفتحات و الفراغات بعازل األسطح النايتوآيت و من ثم تـــــــرآها 

و يمكن نحت و تنعيم عازل األسطح النايتوآيت بإستخدام . لتتعالج
 .جب عدم ترآها لتحترقي. و من ثم تقشر" البلو المب"
 

 التــــنــــظـــيف
 

 و النايتوآيت  من على األدوات ٦٣يجب تنـــظــيف الناتيوفيل يو أر 
 فورا بعــــد ١٠٢و األجهــزة و الخالطات بإستعمال مذيب فوسروك 

 .الماّدة المعالجة يمكن فقط أن تزال ميكانيكيا. اإلستعمال
 

 التـــــقــــيـــدات
 

 فقط علىالخرسانة الجافة أو ٦٣م الناتيوفيــــــــل يو أريجب إستخدا
 ٦٣بالرغم من أن ال يجب إستعمال الناتيوفيل يو أر. الرطبة أو البناء

على التشققات الفعالة و الحـــــــيوية أو حين توقع تعرضها لحرآات 
في حين وجود أي شـــكوك تتعلق بدرجة الحرارة أو حالة . مستقبلية
 . التطبيق، فيجب إستشارة مكتب فوسروك المحليالرآائز أو

 
 التـــــقــــديــرات

 
 العــبــــوات

 
٦٣النايتوفيل يو أر   لتر٥عبوة   
 عازل األسطح النايتوآيت  آج٥ و ١عبوة 
١٠٣مذيب فوسروك   لتر٢٥ و ٥عبوة   

 التغطيــة 
٢متر/  آج ١٫٨ إلى ١٫٦ ٦٣النايتوفيل يو أر    

 
 التـــخــزيـن

 
 مئوية ٢٠ أشهر في درجة ٦ّل المنتجات تمتلك مدة صالحية حتى آ

 .إذا أبقت في مخزنًا جاف و في الحاويات األصلية الغير مفتوحة
 

 شروط التخزين 
 

قم بتخزين المنتج في األجواء الجافة و فـــي الحاويات األصلية الغير 
 إلى ٢و من الــــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج من . مفتوحة

. أشهر إذا خزنت في درجات الحرارة العالية أو في الرطوبة العالية٣
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

و قد يسبــــــب .  علــــــى األيسوسينيت٦٣يحتوي الناتيوفيل يو أر 
يجب تجنب إتصال . الحساسية للجهاز التنفسي عند اإلســـــــتنشاق

إلــبس لباس وقائي مناسب . أثناء اإلستعمالالمنتج بالجلد و العين 
 .وقفازات و حماية للعين و الوجه

  
قم بنفخ التشققات و األسطح المعالجة سطحيًا بالهواءا لضمــــــان 

تأآد من يــــــــتم النفخ . إزالة آاملة لكّل الغبار والجزيئات الطليقة
.بالهواء الجاف  

 
 الجريان بإستعمال النايتوفيل في تواجد المياة الجارية، يجب إيقاف

، و الذي ينتج رغوة إليقاف الماء ســــريعًا الرجوع ٦٠دبليو إس 
يجب إعادة حـقــــن ، بعد أن يتم إيقاف الماء). لنشرة فنية منفصلة

.٦٣التشققات ثانية بالنايتوفيل يو أر   
 

آل التشققات يجب أن تعزل و يتم تحديد و وضع حلمات الحقن في 
.٦٣المحددة قبل البدء في حقن الناتيوفيل يو أر المواقع   

 
 تثبيت أبر الحقـن

 
قم بتثبيت أبر الحشــــو في الفتحات المثقوبة مسبقًا على مسافـات 

المسافة بين مواقع الحقن ستعتـمـد . محددة و على طول التشققات
يجب أن تكون المسافات قريبة بمـــا . على عرض و عمق التشقق

ضمان أختراق مؤونة الحشو على طول الشّق إلـــــى فيه الكفاية ل
 مليمتر إلــى ٢٠٠و في العادة ستكون بين . النقطة التالية للحقن

. مليمتر٥٠٠  
 

يجب عزل التشققات بين مناطق حقن الحشو بإستخدام عازل من 
 مم و بسمــــــاآة ٤٠-٣٠بعرض ، نوع النايتوآيت لعزل األسطح

لجانبين للشقوق و التي تمتد علــــى يجب عزل آال من ا.  مم٣-٢
حين  تــــــــواجد حائط أو . طول الحوائط و الحافات بهذه الطريقة

حافـــة متصّدعة آامًال، يجب تحديد مواقع الحشو عــــلى جانبين 
بحيث يكون تحديد المواقع الخلفية في منتصـــــــــــف ، الحائــــط

.المواقع األماميــة  
 

 ٣٥ ساعات في ٨ الناتيوآيت العازلة للتعالج لمدة يجب ترك مادة
فـــزمن )  مئوية١٢-٥(و في درجات الـحـرارة المنخفضة . مئوية

و يـجـب على مشرف الحقن أن يتأآد من ، المعالجة سيكون أطول
.إآتمال المعالجة على الجانبين قبل اإلستمرار في العمل  

 
ع المحدد للحشو يجب ربط إحدى أطراف خرطوم الحقــن في الموق

األوطأ و ذلك على التشققات العمودية أو على أحد أطراف الحوائط 
فيجب توفر . يجب إتمام عملية الحشو لكل تـــشقق بالكامل. األفقية

.آميات آافية إلتمام العملية قبل الشروع في الحقن  
 

 تــــطـــبـــيــق النايتوفيل يو أر ٦٣
 

ساسية و محتويات مادة التصلب قم بخلط آامل محتويات المادة األ
.حتي يصبح السائل شفافًا  

 
 مع أجهزة الحقن القياسية و ٦٣يـجــب إستعمال النايتوفيل يو أر
 ٠٫٤يجب أن يكون ضغط الحقن . المتـضمنة عــلى حاويات مغلقة

.على األقل) بار٤(مم /أن  
 

قم بخلط آمية آافية فقط لإلستخدام في خالل مدة صالحية الخليط 
.حددةالم  

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 اإلشـــــتــعال
 

.أبعد عن مصادر اإليقاد.  مادة قابـلة لإلشتعال١٠٢مذيبات فوسروك 
و في حـــــــالة حدوث حريق،. آما يمنع التدخـين في مواقـع الــعــمل

ال يجب إستعمال الماء .  أو الرغــــــوة٠٢فيجب إستعـــمــال الـ سي 
 .المضخوخ

 
 اإلشتعالنقطة 

 
١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣  

 
للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 

 .باألمن و السالمة
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 
هذا يتضّمن . رمحّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّر

للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش
باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي

و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة
و الــــــمواد العازلة و التسرب للفواصل و مادة الحشو العائقة للماء 
 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات

 
آما يوفر فوسروك العديد من افالم الفيديو المنتجة خصيصًا للتدريب 
و التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثــــر حول اآلليات 

 التي  التي تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلــح والحلول
و يوفر فــــــوســــروك . توفرة إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلــــــــــوب  المعلومات لترميم و
 .المحدد و المترجم لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .سروك المحليةالرجاء اإلتصل بمكاتب فو، للتمرين
 
 
 

  
و في حـيـــــن . يزود إستعمال الدهون العازلة حماية أضافيو للجلد

تعرض الجلد للمنج فيجب إزلته فورًا بدان مزيل للراتنج و من ثـم 
و في حين . يجب عدم إستخدام المذيبات. شطفه بالماء و الصابون
ــــم فيجب شطفها بالكثير من الماء و من ثــ، تعرض العين للمنتج
.مراجعة الطبيب  

 
آما التأآد من . يجب عدم محاولة التقيأ في حــــــــالة إبتالع المنتج
و في حين عدم . توفر التهوية الكافية بشكل جيد حيــــن اإلستعمال

فــــــــيجب إستخدام أقنعة ، توفر التهوية الكافية في مواقع العـمـل
.التنفس الصناعية  

 
يجب عدم إتصال .  مادة قابلة لإلشتعال١٠٢يعتبر مذيب فوسروك 

 مع الجـــــــلد و ١٠٢عازل التسرب النايتوآيت و مذيب فوسروك 
مع التــــــأآد من توفر التهوية الكافية حـيـــن . أو أن يبتلع، العين

.اإلستعمال و تفادي إستنشاق األبخرة  
 

 و يوجــد عند بعض األشخاص الحساسية المفرطة من الــــــمواد
آمـــــا يوصــــــى . المسـتندة من الراتنج و المتصلبات و المذيبات

وعـــند . بلبــــــــس القفازات و لباس وقائي مناسـب لحماية العين
التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إسـتعمـــــــــال أجــــــهزة 

ة و آما يزود إستـعمال الـــــــدهون العازل. وقائية تنفسية مناسبة
 للحـمــاية اإلضافية للجلد

 
في حالة اإلتصال بالجلد، يشطف بالكـثير من المــــــــاء النــظيف، 

و يجب عــــــدم إستعــــــــمال . ثــــــــــــــّم يطّهر بالصابون والماء
في حالة اإلتصال بالعـيون، تشطف فورا بالكثير . المذيبات للتنظيف

إذا تم إبتالعه فيجب .  الطـــبيب فورًامن الماء النـــظيف و مراجعة
 .مراجعة الطبيب فورًا و يجب عـــــدم محاولة التقّيأ

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف  رياضال   
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. ط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشرو: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
سؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي م

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*٦٠نايتوفيل دبليو إس   

 

 

  
 

 الخـــــصـــائص
 

 مئوية و ٢٧تم الحصول على جيمع القييم التالية في درجة حرارة 
 .مالم يحددة غير ذلك،  أيام٧في 

 
 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

  مئوية٢٠ ساعات في ٨-٦
  مئوية٣٥ ساعات في ٤-٣

 صالحية الخليط
 في حين عجم وجود الماء

 ثانية إعتمادًا على درجة ٣٠-٥
 الحرارة

 زمن التفاعل
 مع الماء

 الكثافة النوعية ٠٫٠٦  - +١٫١٤
 آثافة الرغوة ٠٫٠٢٥

 اللزوجة  مئوية٢٠ بواز في ٣-٢
 

 بــنـود المــواصـفـات
 

 راتنج حقن التصدعات إليقاف تسرب الماء
 

 و هي ، ، رغوة للحقن إليقاف تدفق الماء٦٠النايتوفيل دبليو إس 
رغوة البوليرثين السائلة و المتكونة من جزئين و عنـــــــــد الخلط 
بالــــــمعايير المحددة و الحقن في التشققات ، يتفاعل  مع الــــماء 

 .لتشكـيـل رغوة عازلة لتدفق الماء
 

: تمتلك حشوة الراتنج المانعة لتدفق الماء الخصائص التالية 
 ساعات في ٤-٣ مئــوية و ٢٠في  ساعات ٨-٦صالحية خليط لمدة 

 ثانية و ذلك إعتمادًا على درجـــة٣٠-٥زمن تفاعل لمدة ،  مئوية٣٠
 مئوية و آثافة نوعية٢٠ بواز في ٣-٢و لزوجة بنسبة ، الـــــحرارة

 .٠٫٠٢٥ و آثافة الرغوة ٠٫٠٦ - +١٫١٤بنسبة 
 

كيل  ، فســـيتم تش٦٣عندما يستعمل باإلرتباط مع النايتوفيل يو أر 
و سيشكل عازل دائم في الخرسانة ، راتنج بوليرثتين مـــــــــــــرن

 .المتصدعة
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 بإستعـــــــمال أما خراطيم حقن٦٠يمكن تطبيق النايتوفيل دبليو إس 
مثبتة إلى الفتحات المثقوبة مباشرة إلى التشقق أو لحــــــــفر مثقوبة

المجاورة للتشقق أو بتثبيت حلمات للحقـــــــــن قطريا من الخرسانة 
.إلملتصقة على األسطح بإستخدام عازل التسرب النايتوآيت لألسطح

 
للتشققات العريضة و حيث يكون هناك تدفق آـــــبير من الماء فيجب 

وهــــو مؤونة مـــــخصصة ، األخذ باإلعتبار إستعمال الريندروك بلج
 .على األسمنت السريع التصلبإليقاف الماء و مستندة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
. نظام حقن الراتنج لمنع تدفق الماء  

 
 األسـتخـدام

 
تـحقن للتشققات في الخرسانـــــــة أو هياآل البناء، لمنع و إيقاف 

و عندما تـــــستعمل باإلرتباط مــع النايتوفيل يو . تدفق الماء مؤقتًا
 لعزل التشقــــــــــقات في  يتم الحصول على نظــــــام فعال٦٣أر 

.األجواء الرطبة  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

  يتفاعل مع الماء لتشكيل رغوة مقاومة للماء إليقاف تدفـــق -
.الماء  

.  األداء السريع إليقاف تدفق الماء الجاري و الخاضع للضغط-  
 لتشكيل عازل ٦٣  قابل إلعادة حقنه بإستعمال النايتوفيل يو أر -

.دائم  
 

 الــــوصــــف
 

 سائل البوليرثين المتكون من جــزئين و ٦٠النايتوفيل دبليو إس 
و . يخلط بإتباع المعايير المحددة و يحقن في التشققات الخرسانية
. يتفاعل مع الماء لتشكيل رغوة مقاومة للماء إليقاف تدفـق الماء

ل على  يتم الحصو٦٣يـــــستعمل باإلرتباط مــع النايتوفيل يو أر 
.عازل دائم للتشقــــــــــقات الخرسانية  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العالية ذات 

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعدة ، النوعية و األداء العالي 
 آما أيضا. التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون

يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعدة 
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 مــعــايـيـر الـتــصـميـم

 
 إليقـــــاف حرآة الماء في ٦٠صــــــــــــمم النايتوفيل دبليو إس 

٥٫٢ـقات بعرض و يمكن معالجة التشقـــــ. الخرسانة المتصّدعة
 لم ٦٠النايتوفيل دبليو إس . مليمتر إعتمادًا على تدفـــــــق الماء

يصمم آحل دائم لحرآة المـــــاء و يجب أن يستعمل باإلرتباط مع 
آأنظمة الراتنج . الوسائل األخرى لتوقف تدفـــق الماء بشكل دائم

بي إل  أو النايتوفيل إي ٦٣للحقن األخرى مثل النايتوفـــيل يو أر 
في أو النايتوفيل تي إتش أو الــنايتوآيت إل في أو النايتوآيت تي 

الرجاء إستشارة مكتب فـــــــــــوسروك المحلي للمزيد من . إتش
.التفاصيل  

 

 



 
 

  

 

  
 

 تــــطـــبـــيــق النايتوفيل دبليو إس ٦٠
 

عــــــاد مع محاولة اإلبت. قم خلط المادة المعجلة مع الراتنج األساسي
عن الرطوبة قدر المستطاع و من ثم يوضع في الحاوية المرفقة بعد 

سيتكون هناك طبقة رقيقة على السطح لكن السائل اسفـــــل . الخلط
.هذة الطبقة فهو جيد لإلستعمال  

 
 مع أجهزة الحقن القياسية ٦٠يـجــب إستعمال النايتوفيل دبليو إس 
قــــــــم ، و بعد وقف تدفق الماء. و المتـضمنة عــلى حاويات مغلقة

،  للحصول على عــــــــــازل دائم٦٣بحقن حشوة النايتوفـــيل يو أر 
.الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة بالمنتج  

 
 التشكيـل النهائي

 
و قم بتسوية و تغطية . قم بإزالة الخراطيم و الحالمات المستخدمة

نايتوآيت و من ثم تـــــــرآها الفتحات و الفراغات بعازل األسطح ال
و يمكن نحت و تنعيم عازل األسطح النايتوآيت بإستخدام . لتتعالج

 .يجب عدم ترآها لتحترق. و من ثم تقشر" البلو المب"
 

 التــــنــــظـــيف
 

 و النايتوآيت  مــــــن على ٦٠يجب تنـــظــيف الناتيوفيل دبليو إس 
 ١٠٢بإستعمال مذيـــــب فوسروك األدوات و األجهــزة و الخالطات 

 .الماّدة المعالجة يمكن فقط أن تزال ميكانيكيا. فورا بعــــد اإلستعمال
 

 التـــــقــــيـــدات
 

و ال .  فقط  لإليقاف المؤوقت للماء٦٠يستعمل الناتيوفيل دبليو إس 
ولضغط الماء العــالي، و في . يجب أن يكون معتمد عليه للعزل الدائم

 قــادر على ٦٠ت العريضة، فقد ال يكون الناتيوفيل دبليو إس التشققا
في حين وجود. إيقاف الماء و يجب إستشارة مكتب فوسروك المحلي

أي شـــكوك تتعلق بدرجة الحرارة أو حالة الرآائز أو التطبيق، فيجب
 .إستشارة مكتب فوسروك المحلي

 
 التـــــقــــديــرات

 
 العــبــــوات

 
٦٠النايتوفيل دبليو إس   لتر١عبوة   
 عازل األسطح النايتوآيت  آج٥ و ١عبوة 
 الريندروك بلج  آج١٠عبوة 
١٠٣مذيب فوسروك   لتر٢٥ و ٥عبوة   

 التغطيــة 
٢متر/  آج ١٫٨ إلى ١٫٦ ٦٠النايتوفيل دبليو إس    

 
 

  
 التــــجـــهـــيـز

 
شققات و إذا يسمح تدفق الماء، قم بتنظيف األسطح المجاورة للـــت

إزالة آل الغبار و التلوثات و البالستر و الزيوت و الشحــــــــوم و 
 .الطالءات السابقة و الطبقات المتآآلة و الطحالب النامية

 
من المفضل أن تحضر األسطح بإستعمال تدّفق ضغط الماء العالي 

أو الكشط الخفيف، ومــــــن ثم بالغسيل الشــــــــــامل إلزالة الغبار 
يمكن إزالة األوســـــــاخ وحدها بفرشة نحاسية . والجزيئات الباقية

 .أو بالوسائل الميكانيكية المماثلة
 

يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحوم بالتــــنظيف بالبــــــــخار 
و . أو بإستعمال محاليل التنظيف أو أي مادة مزيــــلة لــــلزيوت

عمليات التنظيف للــــتأآدة من يمكـــــن تقييم األسطح و فعالية 
.تحـــــضيــــر األسطح  

 
قم بنفخ التشققات و األسطح المعالجة سطحا بالهواءا لضمـــان 

. إزالة آاملة لكّل الغبار والجزيئات الطليقة  
 

 تثبيت أبر الحقن
 

قم بثبيت أبر الحقـــــن في الفتحات المثقوبة مسبقًا على مسافـات 
المسافة بين مواقع الحقن ستعتـمـد . شققاتمحددة و على طول الت

يجب أن تكون المسافات قريبة بمـــا . على عرض و عمق التشقق
فيه الكفاية لضمان أختراق مؤونة الحشو على طول الشّق إلـــــى 

 مليمتر إلــى ٢٠٠و في العادة ستكون بين . النقطة التالية للحقن
. مليمتر٥٠٠  

 
 حقن الحشو بإستخدام عازل من يجب عزل التشققات بين مناطق
 مم و بسمــــــاآة ٤٠-٣٠بعرض ، نوع النايتوآيت لعزل األسطح

يجب عزل آال من الجانبين للشقوق و التي تمتد علــــى .  مم٣-٢
و في حين يكون تدفـــــق . طول الحوائط و الحافات بهذه الطريقة

.تالماء شديد فيمكن اإلستغناء عن إستخدام عازل النايتوآي  
 

 و حين  تواجد حائط أو حافـــة متصّدعة آامًال، يجب تحديد مواقع 
بحيث يكون تحديد المواقع الخلفيـة ، الحشو على جانبين الحائــــط
.في منتصف المواقع األماميــة  

 
 ٣٥ ساعات في ٨يجب ترك مادة الناتيوآيت العازلة للتعالج لمدة 

فـــزمن )  مئوية١٢-٥(و في درجات الـحـرارة المنخفضة . مئوية
و يـجـب على مشرف الحقن أن يتأآد من ، المعالجة سيكون أطول

.إآتمال المعالجة على الجانبين قبل اإلستمرار في العمل  
 

يجب ربط إحدى أطراف خرطوم الحقــن في الموقع المحدد للحشو 
األوطأ و ذلك على التشققات العمودية أو على أحد أطراف الحوائط 

فيجب توفر . ب إتمام عملية الحشو لكل تـــشقق بالكامليج. األفقية
.آميات آافية إلتمام العملية قبل الشروع في الحقن  

 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 اإلشـــــتــعال
 

 . و الريندروك بلج واد غير قابلة لإلشتعال٦٠الناتيوفيل دبليو إس 
 

. اإليقادأبعد عن مصادر .  مادة قابـلة لإلشتعال١٠٢مذيب فوسروك 
و في حـــــــالة حدوث حريق،. آما يمنع التدخـين في مواقـع الــعــمل

ال يجب إستعمال الماء .  أو الرغــــــوة٠٢فيجب إستعـــمــال الـ سي 
 .المضخوخ

 
 نقطة اإلشتعال

 
١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣  

 
للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 

 .ألمن و السالمةبا
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 
هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش

باإلضافة . مؤونة المقاومة آميائيًا اإليــــــبوآسيالدقيقة السائلة و لل
و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة

التسرب للفواصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 
 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات

 
 الفـــــــــــيديو المنتجة خصيـــصًا آما يوفر فوسروك العديد من افالم

للتدريب و التعليم إلستعمال المنتج، و التي تــــزّود تفصيل أآثر حول 
اآلليات التي تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول

و يوفر فوســـروك. التي  توفرة إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية
ماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحددح المعلومات لترميم و
 .و المترجم لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 
 
 

  
 التـــخــزيـن

 
 مئوية٢٠ أشهر في درجة ٦آّل المنتجات تمتلك مدة صالحية حتى 

 .مخزنًا جاف و في الحاويات األصلية الغير مفتوحةإذا أبقت في 
 

 شروط التخزين 
 

قم بتخزين المــــــنتج في األجواء الجافة و فـــي الحاويات األصلية 
و من الــــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج من. الغير مفتوحة

 أشهر إذا خزنت في درجات الحرارة العالية أو في الرطوبة٣ إلى ٢
 .  اليةالع
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

و قد يسـبــب .  على األيسوسينيت٦٠يحتوي الناتيوفيل دبليو إس 
يجب تجنب إتـصال . الحساسية للجهاز التنفسي عند اإلســــتنشاق

إلبس لباس وقائي مناسب . المنتج بالجلد و العين أثناء اإلستعمال
.وقفازات و حماية للعين و الوجه  

 
و في حـيـــــن . يزود إستعمال الدهون العازلة حماية أضافية للجلد

تعرض الجلد للمنتج فيجب إزالته فورًا بدون مزيل للراتنج و من 
و في . يجب عدم إستخدام المذيبات. ثـم شطفه بالماء و الصابون
فيجب شطفها بالكثير من الماء و من ، حين تعرض العين للمنتج

.يبثــــــم مراجعة الطب  
 

آما التأآد من . يجب عدم محاولة التقيأ في حــــــــالة إبتالع المنتج
و في حين عدم . توفر التهوية الكافية بشكل جيد حيــــن اإلستعمال

فــــــــيجب إستخدام أقنعة ، توفر التهوية الكافية في مواقع العـمـل
.التنفس الصناعية  

 
يجب عدم إتصال . عال مادة قابلة لإلشت١٠٢يعتبر مذيب فوسروك 

 مع الجـــــــلد و ١٠٢عازل التسرب النايتوآيت و مذيب فوسروك 
مع التــــــأآد من توفر التهوية الكافية حـيـــن . أو أن يبتلع، العين

.اإلستعمال و تفادي إستنشاق األبخرة  
 

و يوجــد عند بعض األشخاص الحساسية المفرطة من الــــــمواد 
آمـــــا يوصــــــى . اتنج و المتصلبات و المذيباتالمسـتندة من الر

وعـــند . بلبــــــــس القفازات و لباس وقائي مناسـب لحماية العين
التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إسـتعمـــــــــال أجــــــهزة 

و آما يزود إستـعمال الـــــــدهون العازلة . وقائية تنفسية مناسبة
 افية للجلدللحـمــاية اإلض

 
في حــالة اإلتصال بالجلد، يشطف بالكـثير من المــــــــاء النظيف، 

و يجب عــــــدم إستعــــــــمال . ثــــــــــــــّم يطّهر بالصابون والماء
في حالة اإلتصال بالعـيون، تشطف فورا بالكثير . المذيبات للتنظيف

 إذا تم إبتالعه فيجب .من الماء النـــظيف و مراجعة الطـــبيب فورًا
  .مراجعة الطبيب فورًا و يجب عـــــدم محاولة التقّيأ

 



  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف  دةمبيعات ج   
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. ة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمون: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
يف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آ

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 نايتوفيكس
 

 

  
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التــــجـــهـــيـز
 

و . يــــــجب أن تكون األسطح المعدة للصق جافة و نظيفة بشكل جيد
 .يجب نحت و تكيل األسطح حسب القييم المحددة أدناه

 
 السـطح التجهيز

التجفيف و إزالة تجمعات بقايا 
 الخرسانة

و الخرسانةاإلسمنت أو األسبستوسي أ
 .الخ

إزالة الزيوت و الكشط و النمش 
 .بالحوامض

فوالذية أو معدنية أو براس أو  حديدية
 .مقاومة للصدأ و النحاسية الخ

 الزجاجية و السيراميك إزالة الزيوت و الكشط
تتم المعالجة بإستعمال الحوامض 

٥الكبيريتية أو النتريكية المرآزة لمدة 
 .دقائق أو بالكشط

 

البالستيكية مثل النايلون أو برسبيكس زالة الزيوت و الكشطإ
قم بمسحها بقماشة منقوعة 

 بالتريشلوريثين و من ثم تخشن
 البي في سي

 
يجب إزالة البقـــــايا النفطية و الزيوت بإستخدام مزيل الزيوت من 

 .و من ثم الغسل بالماء و ترآها لتجف. فوسروك
 

 الــــخــــــلـط
 

 آميات متساوية من العبوات سوية بشكل جيــد في حاوية يجب خلط
لتفادي . البوليثين أو في آارتون بإستعمال أداة لياسة أو أداة تشـكيل

يجب فقط خلط آمية آـــافية للعمل ، أهدار أو تلف لكميات من المنتج
 .الحالي

 
 اإللتصــــاق

 
ــــقها يجب تطبيق خليط النايتوفيكس على آل من األسطح المود لصـ

يجب وضع طبقة من . بطـــــــبقة رقيقة و من ثم وضعهم على بعض
يجب العناية حين.  ميكرون٢٥٠ و ١٢٥المادة الألصقــــــة بسماآة 

يجب تفادي. بسبب صعوبة الخلع بعد إآتمال المعالجة، لصق األسطح
و يوصي، إجهاد و الضغط المــــفرط على الفواصل لمنع نتوء الغراء

يجب إزالة الغراء الزائد. ال التثبيت أو الــــــــــــــدعم الخفيفبإستعم
بإستعمال اداة تشكيل عند اإلنتــــــــهاء من وضع الغراء و قبل ترآها

فمن ، يحب عدم إستعمال المذيبــــــــات إلنجاز تلك العملية. للمعالجة
 .الممكن أن تتسبب في إزالة غراء النايتوفيكس

 
 يفالتــــنظـــ

 
يمكن . ١٠٢يجب تنظيف جيمع األدوات بإستخدام مذيب فوسروك 
 .إزالة المادة المتصلبة من النايتوفيكس بالكشط و الثني

  
.الصق اإليبوآسي المتعدد األغراض  

 
 األسـتخـدام

 
الخرسانـــــة و : إللتصــــاق القوي و العالي لمواد البناء الشائعة 

و الخشب و الـــــمـطــــــاط  والمعادن و األسبستوسية و الزجاج   
النايتوفيكس مناسب جدا لتصــــــليح . البالستيك و السيراميك، الخ

المواد المتضّررة و لألسطح المرتبطة بشكل دقيق و المتطلبة لخط 
التصليـــــحات: مثل ، رفيع من الصمغ الحرفية و للصق الطبقات  

.البالستكية و األخشاب و الخزفيات  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

 ليس -تظهر اإلختبارات اإللتصاق الغير ناجح للرآيزة : المتاتة 
.في خّط الصمغ  

.الصق لمعظم مواد البناء: متعدد اإلستعمال   
.مقاومة جيدة للزيوت و المواد الكيميائية: مقاوم   

.ال يتأثر بالغمر المستمر أو للتعرض لتدفق الماء: مضاد للماء   
.  للتطبيق السهل١ إلى ١سبة بن: سهل اإلستعمال   

.سهولة التطبيق تقلل من الخسائر: إقتصادي   
.مصمم خصيصًا لإلستعمال في الشرق األوسط: مصنع محليًا   

 
 الــــــوصـــــف

 
الصق سهل اإلستعمال و متعدد األغراض و متوسط ، نايتوفيكس

 و. أللزوجة مستند على راتنج اإليبوآسي الخالــــــي من المذيبات
مجّهز آمادة من جزئين للخلط و تشكيل الصــــق ذات قوة عالية و 
مميز بمقاومة للزيوت و الماء و المواد الكيميــــــائية و باإلضافة 

.لملكية اإللتصاق اإلستثنائية  
 

 الخـــــصـــائص
 

: صالحية الخليط   مئوية٢٠ ساعة في ٢٫٥  
   مئوية٤٠ ساعة في ١٫٥-١
 ٢٠رة ليست أقل من  ساعة في درجة حرا١٢
 مئوية

: زمن المعالجة   

 ساعة مثل الفواصل القوية المكتسبة ٢٤
 ١٠٠أعاله في حين تسخينه لدرجة حراره 

و في درجة الحرارة هذة . مئوية أثناء المعالجة
. دقيقة٢٠تكون فترة المعالجة   

:المعالجة المتكاملة   

 ١٠٠ و ٥تتم المعالجة في درجة حرارة بين 
.ةدرجة مئوي  

:درجة الحرارة   

درجة مئوية / ٦-١٠ * ٦٠ :عامل التمدد الطولي    
/  رطل ٦-١٠ * ٠٫٣ (٢مم/  نيوتن ٢٠٠٠

)بوصة مربعة  
: عامل المرونة   

) ٢بوصة /  رطل٤٧٥٠ (٢مليمتر/ إن٣٣
مليمتر/ إن٢٠-١٤ألمنيوم منحوت أو محفور 

فوالذ منحوت ) ٢بوصة/  رطل٣٠٠٠ - ٢ (٢
 أو محفور

: ل متانة الفواص  

:صالحية التخزين   مئوية٢٠ شهر عند التخزين في ١٢  
 

.مع توفر نوعية للنايتوفيكس السريع المعالجة عند الطلب  
. دقيقة٣٠:  مئوية ٢٥زمن المعالجة في   

   دقائق١٠:  مئوية ٣٥صالحية الخليط في 

 



 
 

  

 

  
 

 اإلشــــتــعــال
 

يجـــــب التأآد من توفر ،  مادة قابلة لإلشتعال١٠٢مذيب فوسروك 
.التهوية الكافية و عدم اإلستعمال قرب مصادر اإلشتعال  

 
 نقطة اإلشتعال 

 
. مئوية٣٣ : ١٠٢مذيب فوسروك   

 
 التـــمــويــن

 
.عند تقديم التلطبية. يجب تحديد فرع أو مكتب فوسروك المحلي  

 
.آما يمكن تحديد المقاول الممون للمادة من قبل فوسروك  

 
 العبـــــوات

 
. آج٠٫٤٥عبوة : النايتوفيكس   

 
. لتر٢٥ و ٤علبة عبوة  : ١٠٢مذيب فوسروك   

 
. لتر٣٠عبوة : مزيل الزيوت من فوسروك   

 
 التـــغطية 

 
  آجم٠٫٤٥ متر مربع لعبوة ٠٫٨ إلى ٠٫٦

 
 

  
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
ــــال فلذا يجب إستعمــ، بعض الناس حّساسون لراتنج اإليبوآسي

 ٩ و الروزاليكس ٧١القفازات و الدهون العازلة مثل الكيرديكس 
حيـن . و الديبا ويت أو إستعمال مواد مماثلة حين إستعمال المنتج

يجب إزالته و تنظيفه قبل أن يتصلب ، التعرض لإلتصال مع المنتج
٤٢ و الروزاليكس ٢٢بإستعمال الدهون المزيلة مثل الكيروآلينز 

يجب عدم إستعمـــــال .  الشطف بالماء و الصابونو من ثم يجب. 
في حين . يوصي بإستعمال االقنعة الواقية للعين و الوجه. المذيبات

فيجب شطفها بالماء و من ثم مراجعـــــــــة ، تعرض العين للمنتج
.آما يجب التأآد آم توفر التهوية الكافية حين اإلستعمال. الطبيب  

 

 

 
ميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدوليةج   

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف  لمكرمةمكة ا   
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

توصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و ال
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة   



 

 

 نايتوآيت
 

 

  
 

 الخـــــصـــائص
 

 مئوية مالم ٢٠تم الحصول على جيمع القييم التالية في درجة حرارة 
 .يحددة غير ذلك

 
 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

 )٦٠٤أيزو أر (مقاومة الضغط  ٢مم/  نيوتن ٨٠
 )٥٢٧أيزو أر (مقاومة الشد  ٢مم/  نيوتن ٢٦

 )٥٢٧أيزو أر ( المطاطية معامل ٢مم/  نيوتن ٣٢٠٠
 

  نوعية القياسية نوعية إستوائية
 صالحية الخليط  مئوية٢٠ دقيقة في ٢٥ مئوية٢٥دقيقة في ١٢٠
   مئوية٣٥ دقائق في ١٠  مئوية٣٥ دقيقة في ٦٠
 اللزوجة مئوية٢٠بواز . س١١٠ مئوية٢٠بواز . س٣٠٠
   مئوية٣٥بواز . س٧٠ مئوية٣٥بواز . س١٢٠
 زمن المعالجة  مئوية٢٠ ساعات في ٦  مئوية٢٠ في  ساعة٣٦
   مئوية٣٥ ساعات في ٤ مئوية٣٥ ساعات في ١٠

 
 بــنـود المــواصـفـات

 
 راتنج اإليبوآسي لحقن التصدعات

 
و ، النايتوآيت هو نظام لراتنج اإليبوآسي للحــــــقن في التصدعات

ـــميز باللزوجة يتكون من جزئين و هو خالي من المذيبات و يتـــــــ
فهو ، و عند خلطه و حقنه حسب التعليمات المـــــــحددة. المنخفضة

يشكل عازل و الصق دائم و يستعمل آعازل في األجواء الجافــــة و 
 .الرطبة

 
 أيام ٧و تمتلك مؤونة راتنج اإليبوآسي للحقن الخصائص التالية بعد 

 مئوية و مقاومة٢٣ فــــــي ٢مم/  نيوتن ٨٠مقاومة للضغط بقوة : 
 مئوية و عـــوامل مطاطية بنسبة٢٣ في ٢مم/  نيوتن ٢٦للشد بقوة 
٢٠ دقـــيقــة في ١٢٠ و صالحية خليط لــمــدة ٢مم/  نيوتن ٣٢٠٠

بواز في. س٣٠٠بـنسبة   مئوية و لزوجة٣٥ دقيقة في ٦٠مئوية و 
 . مئوية٣٥بواز في . س١٢٠ مئوية و ٢٠

 
 لتعــليـمات اإلستعـــمـا

 
 تــــجـــهـــيـز األســطــح

 
النايتوآيت سيرفس "تتم عملية تتطبيق لمعجون راتنج اإليبوآسي 

و لذلك يجب تحضير و تنظيف و ، للمحافظة على الضغـــط" سيلنت
 .تجفيف األسطح بشكل جيد و متقن

 
قم بتنظيف األسطح المجاورة لـتشققات و إزالة آل الغبار و التلوثات 

لزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابقة و الطبقات و البالستر و ا
 .المتآآلة و الطحالب النامية

 
من المفضل أن تحضر األسطح بإستعمال تدّفق ضغط الماء العالي أو 
الكشط الخفيف، ومـن ثم بالغسيل الشـــــامل إلزالة الغبار والجزيئات 

اسية أو بالوسائل يمكن إزالة األوســـــــاخ وحدها بفرشة نح. الباقية
 .الميكانيكية المماثلة

 
 

  
 نظام حقن راتنج اإليبوآسي للتشققات

 
 األسـتخـدام

 
للحقن في التشققات في الهياآل البناء و الخرسانية و حيثما يكون 
هناك حاجة لدمج عناصر هيكلية، لتشكيل إلتصاق أو عـــازل دائم 

.لمنع الماء من اإلتصال مع المسلحات  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.  تسمح اللزوجة المنخفضة أإلختراق إلى التشققات الصغيرة-  
.  مجهز لإلستعمال في األجواء الحارة-  
.  مناسب للترميمات في هياآل البناء-  
.  اإللتصاق الممتاز إلى مع الخرسانة و الطوب و هياآل البناء-  
.  الزحف األدنى تحت الحموالت الثابتة-  
. واسعة من المواد الكيميائية  مقاوم لتشكيلة-  
.  غير منكمش و يلتصق بدون خسارة في قوة الربط-  
.  معد في عبوة متكاملة و جاهز لإلستعمال-  
 

 الــــــوصـــــف
 

من جزئيــــــن و هو " النايتوآيت"يتكون نظام راتنج اإليبوآسي 
خالي مذيبات و يتميز باللزوجة المنخفضة و مجهز بشكل متكامل 

فهو يشكل ، عند خلط المنتج بالمعايير المحددة. هز لإلستعمالو جا
. إلتصاق و عازل قوي و دائم في التشققات في الهياآل الخرسانية

و آما تضمن خاصية اللزوجة المنخفضة في الراتنج تأآيد وصول 
يعتبرالنايتوآيت مثــــــالي . المادة المحقونة إلى التشققات الرفيعة

في للخرسانة الموضوعة في هياآل البناء أو للترميمات الصغيرة 
.للخرسانة الجاهزة قبل الترآيب  

 
المعلومات التفصيلية على عبوات المحتويات األساسية : مالحظة 

.مدرجة في قسم التقديرات  
 

نوعية قياسية و نوعية إستـــــــوائية و ، آما يتوفر من النايتوآيت
.يعتمد إستعمالهم على الشروط المناخية  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العالية ذات 

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعدة ، النوعية و األداء العالي 
آما أيضا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون
وفير المساعدة يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و ت

.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  
 

 مــعــايـيـر الـتــصـميـم
 

صمم النايتوآيت لعزل و تــرميــم التشقـــــقات في هياآل البناء 
 ٩ مم و ٠٫٢و يمكن أن يستعمل للتشققات بعرض ، الخرسانية

كـتــــب فوسروك الرجاء إستشارة مـ، للمزيد من التفاصيل. مم
.المحلي  

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 حقـــن مؤونة الحشو
 

قم بثقب نهاية إنبوب مادة التصلب بأداة مدببة و حادة، و قم بقطع 
النهاية من إحدى الخراطيم البالستيكية المزودة و تثبيت الخرطوم 

 .بشكل آمن على نهاية إنبوب مادة التصلب
 

و بعد ذلك قم بتثبيت الخرطوم إلى قم بثقب الختم لخرطوشة الراتنج 
خرطوشة الراتنج، و بذلك يــتــم ربــط أنبــوب الراتنج و أنبوب مادة 

 .التصلب سويًا بالخرطوم
 

و بـبـطئ قـم بــقلــب إنبوب مــــادة التصلب حتى تفرغ بالكامل إلى 
من الممكن حدوث إنسكاب للــمادة إذا : مالحظة . خرطوشة الراتنج

 .إنبوب مادة التصلب بسرعةتم إفراغ 
 

بعد إفراغ محتويات مادة التصلب قم بإزالة األنبوب و من ثم إغالق 
قم بخلط . خرطوشة الراتنج بإحكام بإستخدام أحد السدادات المزودة

يجب عــدم ،  مرة تقريبًا٣٠المادة ببطئ بتحريك و قلب الخرطوشة 
مرغوب به إلى رج الـــخـــرطوش بشدة لتفادي دخول الهواء الغير 

 .الخرطوشة
 

و تأآد من . قم بإدخال خــــرطوشة المادة المختلطة إلى بندقية الحقن
وجود حلقات خــــاتمة في نهايات إرتباطات الخرطوم، قم بربط نهاية 

يجب الشروع في عملية . واحدة إلى الحلمة و الثانية إلى الخرطوشة
لمادة ضمن مدة صالحية الحقن بدون تأخير لـلــــــتأآد من إستعمال ا

 .الخليط الموصى بها
 

قم بالبدء في الحقن إلى الحلمة السفلى، و هذا مهم بشكل خاص عند 
معالجة التشققات العمودية، يجب أن يستمر الحقن حتى تبدأ الراتنج 

بالتدفق من خارج الحلمة المجاورة، و هنا يجـــــب فصل الخرطوم و 
 .دادات البالستيكية المزودةغلق الحلمة األولى بإستعمال الس

 
و مــن ثم يجب ربط الخرطوم إلى الحلمة التالية في الخط و الشروع 
في الحقــن ثانية، يجب أن تستمر في الحقن حتى يتدفق الراتنج مــن 

 .آرر هذه العملية حتى يتم حقن آامل طول الشق. الحلمة التالية
 

ل األسطح و تكون و في حيــن تكون التشققات مخترقة و متعمقة خال
الحلمات مـــــــوضوعة عـــلى آال الجانبين، فقد يكون من الضروري
الحقن خالل الـــحلمات من الجانب المعاآس إذا لم يتم إختراق الراتنج

و يـــــمكن التــأآد من ذلك بالتحقق من تدفق الراتنج بصريًا ، آـــامًال
 .للحلمات العكسية

 
يجب ترآها حتى تتم معالجة ، حقن المــــادة بعد اإلنتهاء من عملية 

 .النظام آليًا
 

 التشكيـل النهائي
 

و قم بتسوية و تغطية . قم بإزالة الخراطيم و الحالمات المستخدمة
الفتحات و الفراغات بعازل األسطح النايتوآيت و من ثم تـــــــرآها 

دام و يمكن نحت و تنعيم عازل األسطح النايتوآيت بإستخ. لتتعالج
 .يجب عدم ترآها لتحترق. و من ثم تقشر" البلو المب"
 
 

  
يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحوم بالتــــنظيف بالبــــــــخار 
و . أو بإستعمال محاليل التنظيف أو أي مادة مزيــــلة لــــلزيوت

يمكـــــن تقييم األسطح و فعالية عمليات التنظيف للــــتأآدة من 
.ـر األسطحتحـــــضيـــ  

 
قم بنفخ التشققات و األسطح المعالجة سطحا بالهواء الخالي من 
و . الزيوت  لضمـــان إزالة آاملة لكّل الغبار والجزيئات الطليقــة

. يجب التأآد النفخ حت تجف األسطح  
 

في تواجد المياة الجارية، يجب إيقاف الجريان بإستعمال النايتوفيل 
رغوة إليقاف الماء ســــريعًا الرجوع ، و الذي ينتج ٦٠دبليو إس 

يجب إعادة حـقــــن ، بعد أن يتم إيقاف الماء). لنشرة فنية منفصلة
.٦٣التشققات ثانية بالنايتوفيل يو أر   

 
آل التشققات يجب أن تعزل و يتم تحديد و وضع حلمات الحقن في 

.المواقع المحددة قبل البدء في حقن مؤونة الناتيوآيت  
 

 خـــلط مادة عزل األسـطح
 

يتكون النايتوآيت لمنع التسرب من معـــجون راتنج اإليبوآسي و 
. المكون من جزئين و المعد في األبعاد الصحيحة و الجاهزة للخلط

لتسهيل عملية الخلط، فيوصي بإزالة آافة المكونات من العلبتين و 
.خلطهم على سطح مستوي و نظيف  

 
تساب خليط متجانس، و مــن قم بخلط المكونات سوية حتى يتم إآ

المهم أن تخلط المادة آليا و التخلص من جميع آثار المواد الغيــر 
. دقائق تقريبًا٥ إلى ٣مختلطة، يتم خلط المادة آليًا في مدة   

 
 تطبيق مادة عزل األسـطح

 
فورا بعد عملية الخلط، قم بوضع المرآب على التشققات السطحية 

سكين مسطحة أو بأداة ملج أو بوسائل بإستعمال أداة التشكيل أو ب
قم بالوضع خارج التشققات عـــــــلى آال الجانبـين . مناسبة أخرى

 مليمتر بهدف ترميم و عزل مساحـــــــــــة بحجم ٢٠-١٥بمسافة 
. ميلمتر٣-٢ مليمتر عرضًا و بسماآة ٤٠-٣٠  

 
إستعمل مانع التسرب للصق على حلمات الحقن الجهزة، و يجب 

حذر عند وضع الحلمات  على التشققات للحقن و التأآد من أخذ ال
.عدم إعاقة أو إنسداد نقاط الحقن بمانع التسرب  

 
تحديد مواقع حلمات الحقن يعتمد على عرض و عمق الــــتشقـــق 
اللذي سيعزل، و عمومًا المسافة بين الحلمات يجب أن تكون مــن 

ات العريضة قــــم للتشقق: مثال على ذلك ( مليمتر ٥٠٠ إلى ٢٠٠
 مم و للتشققات الصغيرة قم بـــــترك مسافــــــة ٥٠٠بترك مسافة 

). مم٢٠٠  
 

قم بتثبيت الحلمات إلى آال الجانبين لألقسام المتصدعة آــــــــلــيًا، 
الحلمات في الجهة الخلفية يجب أن تحدد في وسط المسافة بيـــن 

 ٨سرب للمعالجة لمدة يجب ترك مانع الت. أولئك في جهة المقدمة
في درجات .  مئوية قبل الشروع بالحقن٣٥ساعات على األقل في 

.الحرارة األقل، فقد يكون وقت المعالجة أطول  
 

 



 
 

  

 

  
 

 .قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعين و للوجه
 

 و في حـيـــــن. يزود إستعمال الدهون العازلة حماية أضافية للجلد
تعرض الجلد للمنتج فيجب إزلته فورًا بدان مزيل للراتنج و من ثـم 

و في حين . يجب عدم إستخدام المذيبات. شطفه بالماء و الصابون
فيجب شطفها بالكثير من الماء و من ثــــــم ، تعرض العين للمنتج
.مراجعة الطبيب  

 
أآد من آما الت. يجب عدم محاولة التقيؤ في حــــــالة إبتالع المنتج
و في حين عدم . توفر التهوية الكافية بشكل جيد حيــــن اإلستعمال

فــــــــيجب إستخدام أقنعة ، توفر التهوية الكافية في مواقع العـمـل
 .التنفس الصناعية

 
يجب عدم إتصال .  مادة قابلة لإلشتعال١٠٢يعتبر مذيب فوسروك 

جـــــــلد و  مع ال١٠٢عازل التسرب النايتوآيت و مذيب فوسروك 
مع التــــــأآد من توفر التهوية الكافية حـيـــن . أو أن يبتلع، العين

.اإلستعمال و تفادي إستنشاق األبخرة  
 

و يوجــد عند بعض األشخاص الحساسية المفرطة من الــــــمواد 
آمـــــا يوصــــــى . المسـتندة من الراتنج و المتصلبات و المذيبات

وعـــند . فازات و لباس وقائي مناسـب لحماية العينبلبــــــــس الق
التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إسـتعمـــــــــال أجــــــهزة 

و آما يزود إستـعمال الـــــــدهون العازلة . وقائية تنفسية مناسبة
 للحـمــاية اإلضافية للجلد

 
ء النــظيف، في حالة اإلتصال بالجلد، يشطف بالكـثير من المــــــــا

و يجب عــــــدم إستعــــــــمال . ثــــــــــــــّم يطّهر بالصابون والماء
في حالة اإلتصال بالعـيون، تشطف فورا بالكثير . المذيبات للتنظيف

إذا تم إبتالعه فيجب . من الماء النـــظيف و مراجعة الطـــبيب فورًا
 .تقيؤمراجعة الطبيب فورًا و يجب عـــــدم محاولة ال

 
 اإلشـــــتــعال

 
 .تعتبر مادة النايتوآيت غير قابلة لإلشتعال

 
.أبعد عن مصادر اإليقاد.  مادة قابـلة لإلشتعال١٠٢مذيبات فوسروك 

و في حـــــــالة حدوث حريق،. آما يمنع التدخـين في مواقـع الــعــمل
 الماء ال يجب إستعمال.  أو الرغــــــوة٠٢فيجب إستعـــمــال الـ سي 

 .المضخوخ
 

 نقطة اإلشتعال
 

١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣  
 

للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 
 .باألمن و السالمة

 
 

  
 التــــنــــظـــيف

 
يجب تنـــظــيف النايتوآيت و عازل النايتوآيت  مـــن على األدوات 

 فورا بعـــد ١٠٢يـب فوسروك و األجهزة و الخالطات بإستعمال مذ
 .الماّدة المعالجة يمكن فقط أن تزال ميكانيكيا. اإلستعمال

 
 التـــــقــــيـــدات

 
يستعمل النايتوآيت فقط في هيـــــــــاآل البناء الخرسانية الجافة أو 

ال يجب إستعمال النايتوآيـــــــــت على التشققات الفعالة و . الرطبة
و في هذه . قع تعرضها لحـــــــرآات مستقبليةالحيوية أو حين تو

ال يجب إستخدام . الحاالت يجب اإلتصال بمكتب فوسروك الــــمحلي
و في هــــذه الحـــــاالت يجب . الجاري النايتوآيت في حضور الماء

في حين . ٦٣ أو النايتوفيل يو أر ٦٠إستعمال النايتوفيل دبليو إس 
حرارة أو حــــــــالة األسطـــــح أو تواجد أي شكوك تتعلق بدرجة ال

 .التطبيق، فيجب إستشارة مكتب فوسروك المحلي
 

 التـــــقــــديــرات
 

 العــبــــوات
 

 النايتوآيت  خراطيش١٠علبة عبوة 
 النايتوآيت لمنع التسرب  آج٥ و ١عبوة 
١٠٣مذيب فوسروك   لتر٢٥عبوة   

 التغطيــة 
٢متر/  آج ١٫٨ إلى ١٫٦ وآيت لمنع التسربالنايت   

 
 ٠٫٠١٧٥ خراطيش راتنج عبوة ١٠: محتويات العبوة األساسية 

 حــلمة ٢٠،  لتــــر٠٫٠٧٥عشر أنبايب لمادة التصلب عبوة ، لتر
 . خراطيم١٠،  سدادة حلمات٢٠، حقن

 
 التـــخــزيـن

 
 ٣٠ شهر في درجــة ١٢آل المنتجات تمتلك مدة صالحية حتى 

نًا جاف و في الحاويات األصلية الغير مئوية و إذا أبقت في مخز
 .مفتوحة

 
 شروط التخزين 

 
قم بتخزين المنتج في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية الغير 

 إلى٤و من الــــمـــمكن إنخفاض مدة صالحية المنتج من . مفتوحة
 أشهر إذا خزنت في درجات الحـــــــــرارة العالية أو في الرطوبة ٦

   .العالية
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

يحتوي النايتوآيت على الراتنج، و قد يتسبب بالتعرض للحساسية 
يجب تجنب اإلتصال بالجلد و العين و تــفـادي . عند اإلتصال بالجلد

 .إستنشاق األبخرة الصادرة أثناء اإلستعمال
 

  

 



 
 

  

 

  
   

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 
وم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة يق

هذا . بشكل محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المـــــسلح المتضّرر
، يتضّمن الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــقة الرش

للخرسانة الدقيقة السائلة و للمؤونة المـــــــــــــقاومة آميائيًا 
ير رزمة متكاملة من المنتــــــــجات باإلضافة لتوف. لإليبوآسي
و ألتـــــــي تشمل عازل التسرب للفواصل و مــــادة . المساندة

الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و المواد المثبتـــــة و 
 .المواد الخاصة باإلرضيات

 
آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصــــــــًا 

ريب و التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثــــر للتد
حول اآلليات التي تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنـــــــــت 
المسلح والحلول التي  توفرة إليقاف أو إعاقة هذه اآلليـــــــــات 

حمايــــــــــــة  و يوفر فوســــروك المعلومات لترميم و. السلبية
 .نة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لسبع لغاتالخرسا

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 

  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

وسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لف
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 نايتوآيت سيرفس سيالنت
 

 

  
 

 الخـــــصـــائص
 

 أللـون رمــادي
 الكثافة النوعية ١٫٧٥
١٠٠%  حجم التصلب 
 درجة الحرارة األدني للتطبيق  مئوية٥
  مئوية٢٠ ساعات في ٣

  مئوية٣٠ ساعة في ٠٫٥
: صالحية الخليط   

:المعالجة المتكاملة   مئوية٣٠ ايام في ٤  
جة الحرارة األقصى لألسطحدر  مئوية٧٠+   

 
 الـــــتــــطـــبيــق

 
. فورا بعد عملية الخلط، قم بوضع المرآب على التشققات الـــسطحية

 ٢٠-١٥قم بالوضع خارج التشققات عــــــلى آال الجانبـين بمســـافة 
 مليمتر عرضًا و ٤٠-٣٠مليمتر بهدف ترميم و عــزل مساحة بحجم 

 . ميلمتر٣-٢بسماآة 
 
تعمل مانع التسرب للصق على حلمات الحقن الجهزة، و يجب أخذ إس

الحذر عند وضع الحلمات  على التشققات للـــــحقن و التأآد من عدم 
 .إعاقة أو إنسداد نقاط الحقن بمانع التسرب

 
الــــــرجاء الــــــرجوع للنشرة الفنية الخاصة ، للمزيد من التعليمات

 .بالنايتوآيت
 

 لـجةالمــــعــــا
 

 مئوية ٣٥ ساعات على األقل في ٨يجب ترك المادة للمعالجة لمدة 
 ".النايتوآيت"قبل الشروع بحقن نظام راتنج اإليبوآسي 

 
في درجات الحرارة المنخفضة، يجب تمديد زمن المعالجة :  مالحظة 

 .للحصول على القوة الكافية للتعزيز لمانع التسرب
 

ة من المنتج مميــزة بسرعة يوفر فوسروك عند الطلب نوعية خاص
 .المعالجة

 
 إزالــة العـــازل المــعــالج

 
فمن الممكن نحت أو صنفرة مانع التسرب و ، بعد وضع النايتوآيت

 .النفخ بالهواء الحار و من ثم يقشر، يمكن أيضًا
 

قم بوضع و تشكيل آميات أخرى من ، للحصول على اسطح متقنة
 .رة و الهابطةمانع التسرب على المناطق المتضر

 
 التــــنظـــيف

 
 .١٠٢يجب تنظيف جيمع األدوات بعد اإلستعمال بمذيب فوسروك 

  
. معجون راتنج اإليبوآسي للتسوية و منع النفاذية  

 
 الــــــوصـــــف

 
و ، مانع التسرب النايتوآيت لألسطح، إيبوآسي متكون من جزئين

ظام نايتوفيـــــل هو مادة مساعدة للنايتوآيت راتنج اإليبوآسي، ون
يستعمل مانع التسرب النايتوآيت لألسطح للـعــــــــزل على . للحقن

و يمنع تدفق الراتنج عنـد الحقن . التشققات في الهياآل الخرسانية
أيضا يستعـمل ، آما يستعمل مانع تسرب النايتوآيت. إلى التشققات

.لربط حلمات الحقن إلى أسطح التشققات  
 

و هو مـــــرآب من ، ب النايتوآيت على جزئينيشتمل مانع التسر
و . الثيكسوتربوبك و راتنج اإليبوآسي و هو خالي من المذيــــبات

.يجهز المنتج باللون الرمادي  
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

  تــجـهـيـز األســطـح
 

"النايتوآيت"تتم عمــــــــــــلية التطبيق لمعجون راتنج اإليبوآسي 
و لـــــــذلك يجب تحضير و ، على الضغط في نظام الحقنللمحافظة 

 .تنظيف و تجفيف األسطح بشكل جيد و متقن
 

قم بإزلة و تنظيف اإليداعات الثقيلة من الزيوت والوسخ بالحك مع 
مزيل الـــــــــزيوت من فوسروك و من ثم الغسيل بالكثير من الماء 

و يمكن إزالة . الشحومالنظيف لضمــــان اإلزالة الكاملة للزيوت و 
األوساخ وحدهــا بإستعمال فرشاة نحاسية أو بالوسائل الميكانيكية 

يجب تـــــــرك األسطح و التشققات لتجف آليًا بعد عملية . المماثلة
 .الغسيل

 
. قم بإزالة الخرسانة المتآآلة و البقايا الخرسانية و طبقات الطـالء

شط بالرمل و الحديــد أو و للحصول على أفضل النتائج يوصي البك
قم بكشطها بفرشاة ، و للمناطق الصعب الوصول إليها. بالحـــــــــك

 .نحاسية دوارة أو بأداة صنفرة
 

قم بنفخ التشققات واألسطح المعالجة بالهواء النظيف المضغوط 
.لضمان و التأآد من إزالة الغبار و التلوثات الطليقة  

 
 الــــخــــــلـط

 
ونات سوية حتى يتم إآتساب خليط متجانس، و مــن قم بخلط المك

المهم أن تخلط المادة آليا و التخلص من جميع آثار المواد الغيــر 
قم .  دقائق تقريــــبًا٥ إلى ٣مختلطة، يتم خلط المادة آليًا في مدة 

بتطبيق الخليط بإستعمال أداة لياسة أو سكين تشكيل أو سكين أو 
.عصرات سويدية  

 
 

 
 

 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 العبـــــوات
 

. آج٥ و ١عبــوة   
 

 التـــغطية 
 

  ميلمتر١ آج للمتر المربع بسماآة ١٫٧٥
 

 قابلية التطبيق آطبقة ثانية
 

يمكن وضع طبقات الطالءات المستــــــندة على اإليبوآسي و القير 
. ساعة آحد أقصى٤٨اإليبوآسي و ذلك ضمن   

 
 التـــمــويــن

 
.عند تقديم التلطبية.  أو مكتب فوسروك المحلييجب تحديد فرع  

 
.آما يمكن تحديد المقاول الممون للمادة من قبل مكتب فوسروك  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعدة التـــقنية الشاملة للمصممون و 

آما أيضا يوفر فوسروك المعونـة التقنية . المستعملون و المقاولون
وقع العمل و توفير المساعدة و تعليمات التطبيــقات من مكاتب في م

.فوسروك في جميع أنحاء العالم  
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يمكن توفير التعليمات الفنية لتشكيلة واسعة من اإلضافات و تشمــل 
مواد عزل التسرب للفواصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــمـــواد 

و المعيقات . لمواد المثبتـــــة و المواد الخاصة باإلرضياتالعازلة و ا
 .و المعجالت و المواد المساندة و المستعملة لترميمات األسطح

 
 

  
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
فلذا يجب إستعمــــــال ، بعض الناس حّساسون لراتنج اإليبوآسي

 ٩ و الروزاليكس ٧١القفازات و الدهون العازلة مثل الكيرديكس 
حيـن . و الديبا ويت أو إستعمال مواد مماثلة حين إستعمال المنتج

يجب إزالته و تنظيفه قبل أن يتصلب ، التعرض لإلتصال مع المنتج
٤٢ و الروزاليكس ٢٢بإستعمال الدهون المزيلة مثل الكيروآلينز 

يجب عدم إستعمـــــال . و من ثم يجب الشطف بالماء و الصابون. 
في حين . يوصي بإستعمال االقنعة الواقية للعين و الوجه. ذيباتالم

فيجب شطفها بالماء و من ثم مراجعـــــــــة ، تعرض العين للمنتج
.آما يجب التأآد آم توفر التهوية الكافية حين اإلستعمال. الطبيب  

 
 اإلشــــتــعــال

 
 يجـب يعتبر مانع التسرب النايتوآيت لألسطح مادة قابلة لإلشتعال

التأآد من توفر التهوية الكافية و عدم اإلستعــــــمال قرب مصادر 
.اإلشتعال  

 
 نقطة اإلشتعال 

 
  مئوية٦٠: مانع التسرب النايتوآيت   

. مئوية٣٢      : ١٠٢مذيب فوسروك   
 

 التـــخــزيـن
 

 ٢٥ شهر في درجــة ١٢آل المنتجات تمتلك مدة صالحية حتى 
زنًا جاف و في الحاويات األصلية الغير مئوية و إذا أبقت في مخ

 .مفتوحة
 
 

 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : اتف ه  خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280  ينبع  :هاتف 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. فات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواص: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
طاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خ

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتومورتر بي  

 

 

  
 

 تــجـهـيـز األســطـح
 

يجب إزالة الزيوت و الشحوم و التلوثات و المواد الكيميائيـــــــة و 
و من ثم يجب نمش . الغبار و البقايا الخرسانية و الجزئيات الطليقة

، و بعد إآتمال عملية المعالجة. األسطح بإستعمال فوسرك اسيد إتش
.دًا بالماء النظيف و من ثم ترآهـــــــا لتجفيجب غسل األسطح جي  

 
 الـطالء اإلسـاسي

 
في العادة ليس من الضروري وضــــع طـــالء األولي للمنــاطــــق 

ولكن حين الحاجة إللتصاق عالي في المناطق . المخصصة للتحميل
فيجب طالء األسطح المجهــــزة بطالء أساسي بإستعمال ، المرممة

 و النايتومرتر بي يطبق في حين ما تزال طبقة ٣١/٣٠النايتوبرايم 
.البرايمر لزجة  

 
 الــــخــــــلـط

 
يجب خلط المادة األساسية للنايتوموتر بي و المادة المتصلبة سويـًا 
و بشكل آلي في الحاوية األساسية و اإلضافة لخليط الكتل في خالط 

يجــــــــب . ميكسل أو خالط من نوع آول بإستعمال السرعة البطئية
 دقائق و حتي يتم إآتمال خلــط ٣ إلى ٢إستمرار عملية الخلط لمدة 

.المكونات بشكل جيد  
 

 عمـليـة المــلج
 

مـــــــم ١٢يتم وضع المادة المختلطة بمالج فوالذي بطبقات بسماآة 
، في األجواء البـــــاردة. و يجب التأآد من آبسها جيدًا)  بوصة٠٫٥(

ري حماية علمية الوضع بإستعمال خيمة مؤقتة فقد يكون من الضرو
درجة الحرارة األدني لإلستعـــــمال . و بسماندة نافخات للهوءا الحار

 . مئوية٥هي 
 

 مم ٥٠يجب عدم وضع النايتومورتر بي بطبقات أآثر سمـــــاآة من 
فيمكن تطبيق طبقات ، و في الحين الحاجة لسماآات أآبر). بوصة٢(

 .عة من تطبيق الطبقة السابقة سا١٨متتالية بعد 
 

 التــــنظـــيف
 

يجب تنظيف النايتومورتر بي من على جيمع األدوات بعد اإلستعمال 
 .١٠٢بمذيب فوسروك 

 
 

  
.مؤونة راتنج اإليبوآسي العالية التحمل  

 
 اإلســـتــــخدام

 
و يمكن أيضا . لتشكيل وسادة توصيلية للقواعد السفلية للكباري

.يم عالي القوة للهياآل الخرسانيةأن يستعمل آترم  
 

 الــــــوصـــــف
 

هو نظام اإليبوآسي الخـــــــالي من المذيبات و ، النايتومورتر بي
وهو . المحدد خصيصًا سويًا مع آتل السيليكا ذات النوعية العالية

مجهز آمادة من ثالث مكونات بالكميات الموزونـــــــــــة مسبقًا و 
، و عند خلط المكونات سوية. ل في مواقع العملالجاهزة لإلستعما

.يشكل النظام المعالج مؤونة قوية ومتينة  
 

 الـــمـــزايـــــا
 

التطوير المبكر للتصلب األولي والقوة المبـكرة العالية، : السرعة 
 ٢مليمتر/  إن ٩٠تكتسب نسبة . و سرعة في إنجاز عمليات البناء

. ساعة٢٤في   
 

دة و موزونة مسبقًا من قبل مختبرات لضمان مواد محد: الـجـودة 
.الحصول على اإلتساق المناسب و لتخفيض نسبة إحتمال األخطاء  

 
يحافظ على  مستوى عالي من المقاومة للتآآل و : المتـانة 

.الصدمات و التقشر  
 

المادة المعالجة . يتعالج حتى في األجواء الرطبة: مضاد للماء 
.غير متشربة للماء  

 
مجهز خصيصُا لإلستعمال في أجواء الشرق : ليًا مصنع مح
.األوسط  

 
 الـخــصــائـص

 
 صـالحية الخليط  مئوية٣٠ دقيقة في ٤٠
)مضغوط( آج للمتر المكعب ٢١٧  الـكـثـافة 

 
) : مئوية٢٥(الخصـائص الطبيعية   

 
   في٢مم/ نيوتن  طريقة
   ساعة٢٤ اإلختبار

٤ جزء ١٨٨١بي إس   
٢ قسم ١٩٧٠ ة الضغطمقاوم ٩٦   

١ جزء ٤٥٥١بي إس   
١٠٫٣(١٩٧٠(  مقاومة الثني ٣٦ 

١٩٥٨ ١٢بي إس   
 مقاومة الشد ١٧ ملحق إتش

٤٦٩أي إس تي إم سي   
)مـعدل(  عوامل يونج للقوة ٥٦٠٠ 

 
 

   

 



 
 

  

 

  
 

 
 التـــمــويــن

 
.عند تقديم الطلبية. يجب تحديد فرع أو مكتب فوسروك المحلي  

 
.مقاول الممون للمادة من قبل مكتب فوسروكآما يمكن تحديد ال  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعدة التـــقنية الشاملة للمصممون و 

آما أيضا يوفر فوسروك المعونـة التقنية . المستعملون و المقاولون
في موقع العمل و توفير المساعدة و تعليمات التطبيــقات من مكاتب 

.وك في جميع أنحاء العالمفوسر  
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يمكن توفير التعليمات الفنية لتشكيلة واسعة من اإلضافات و تشمــل 
مواد عزل التسرب للفواصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــمـــواد 

و المعيقات . العازلة و المواد المثبتـــــة و المواد الخاصة باإلرضيات
 .عجالت و المواد المساندة و المستعملة لترميمات األسطحو الم

 
 

  
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
فلذا يجب إستعمــــــال ، بعض الناس حّساسون لراتنج اإليبوآسي

القفازات و الدهون العازلة مثل إيكسادروم أو إستعمال مـــــــواد 
، تصال مع المنتجحيـن التعرض لإل. مماثلة حين إستعمال المنتج

يجب إزالته و تنظيفه قبل أن يتصلب بإستعمال الدهون المزيلــة 
و من ثم يجب الشطف . ٤٢ و الروزاليكس ٢٢مثل الكيروآلينز 
يوصــــــــي . يجب عدم إستعمـــــال المذيبات. بالماء و الصابون

في حين تعرض العيــن . بإستعمال االقنعة الواقية للعين و الوجه
آما . فيجب شطفها بالماء و من ثم مراجعـــــــــة الطبيب، تجللمن

.يجب التأآد آم توفر التهوية الكافية حين اإلستعمال  
 

 العبــوات و التغـــطية
 

 لتر عندما ٧٫٢ آيلوغرام إلنتاج آمية ١٦عبوة : نايتومورتر بي 
.يكون مضغوط جيدًا  

 
. لتر٤علبة عبوة  : ١٠٢مذيب فوسروك   

 
. لتر٣٠عبوة : يد إتش فوسروك أس  

 
 التـــخــزيـن

 
 مئوية و إذا أبقت في ٢٠ شهر في درجــة ١٢مدة صالحية حتى 

.مخزنًا جافًا  
 

 اإلشــــتــعــال
 

 مادة قابلة لإلشتعال يجـب التأآد من ١٠٢يعتبر مذيب فوسروك 
.توفر التهوية الكافية و عدم اإلستعـــــمال قرب مصادر اإلشتعال  

 
عال نقطة اإلشت  

 
. مئوية٣٣      : ١٠٢مذيب فوسروك   

  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف    مشيطخميس 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة : مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتومورتر إي إل  

 

 

  
 

 الخـــــصـــائص
 

 مئوية، ٢٠تم الحصول على جيمع القييم التالية في درجة حرارة 
 .مالم يكن محددًا غير ذلك

 
 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

 مقاومة الضغط  أيام٧ في ٢مم/  نيوتن ٧٠
 )٢بي تي ، ٦٣١٩بي إس (

  الشدمقاومة  أيام٧ في ٢مم/  نيوتن ١٢
 )٧بي تي ، ٦٣١٩بي إس (

 مقاومة الثني  أيام٧ في ٢مم/  نيوتن ٢٨
 )٣بي تي ، ٦٣١٩بي إس (

  مئوية٢٠ ساعات في ٢
 صالحية الخليط  مئوية٣٥ ساعة في ١

 التصلب المبدئي  مئوية٢٠ ساعة في ٢٤
 ٣م/  آيلوغرام ١٧٥٠تقريبا 

 آثافة المادة الرطبة الجديدة )مضغوط بالكامل(

النفاذية المنخفضة للنايتومورترتعيق 
 المقاومة الكيميائية .اي إل التضرر من المواد الكيميائية

 
: مئوية ٢٠أداء آتل النايتومورتر إي إل المغمورة بشكل مستمر في 

 
   

 ممتاز . المبيضات
 ممتاز . محاليل التنظيف
 ممتاز . البنزين

%٢٠ آلوريد الصوديوم  ممتاز 
يومهيدروآسيد الصود  ٢٠%  ممتاز 
%٥ حامض الكبريتيك  ممتاز 
%١٥ حامض الكبريتيك  ممتاز 

 . يوم١٠٠اإلختبارات اإلضافية لم تظهر أي تغيير طبيعي أو آيميائي هام بعد 
 

 بــنـود المــواصـفـات
 

 مؤونة بطانة اإليبوآسي المقاومة للتآآل 
 

يتوموتر لمؤونة بطانة اإليبوآسي المقاومة للتآآل يجب إستعمال النا
و المكون من ثالث مكونات و الخالي من المذيبات و المميزة ، إي إل

المؤونة المعالـجة . للمتر المكعب/ آج ١٧٥٠بكثافة ليست أعلى من 
 و بمــقاومة للــــــثـني ٢مم/ نيوتن ٧٠تتميز بمقاومة للضغطة بقوة 

 و٢مم/  نيوتن١٢ و مــــقـــاومة للشد بقوة ٢مم/  نيوتن٢٨بـــــقوة 
 . ايام٧ذلك عند إختبار المادة لمدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  .مؤونة بطانة راتنج اإليبوآسي المقاومة للتآآل

 
 األسـتخـدام

 
مؤونة اإليبوآسي الموضوعة بالملج و المتميزة بالمقاومة العالية 
للمواد الكيميائية و للتآآل لحماية الخرسانة و هياآــــــــــــل البناء 

و مثالي إلعادة تأهيل فتحات المجاري و بطانــــــــــة وه. المماثلة
المصبات و انبايب المجاري وآل الهياآل المماثلة المتعرضــــــــة 

.للتلوثات الكيميائية  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

  غير متأثرة بتشكيلة واسعة من الحوامض و القلويات و المواد -
.آيمياوية الصناعية و مياه المجاري  

.المقاومة الممتازة للتآآل و الصدمات  -  
.الجافة و الرطبة،   قوة اإللتصاق المتفوقة لكل رآائز البناء -  
.  ال حاجة لطالء أساسي مع معظم األسطح الخرسانية-  
.  التطوير المبكر للقوة و المتانة مع خفض العوامل المعرقلة-  
.ة  تزود المادة المعالجة مانع للماء و دائم لمدة طويل-  
  مجهز آمكونات موزونة مسبقًا لضمان الحصول على خليط -

.متقن  
 

 الــــوصــــف
 

يستند النايتومورتر إي إل على أنظمة راتنج اإليبوآسي العـــــالية 
تزّود آتل السيليكا الخاصة قــــــوة . الجودة و الخالية من المذيبات

آتســاب وهو مصمم خصيصا إل. عالية ومقاومة ممتازة ضد التآآل
، النايتومورتر إي إل. خصائص ممتازة للتطبيق العمودي و األفقي

مادة مكونة من  ثالث مكونات و بالكميات الموزونة مسبقــــــــًا و 
.جاهزة للخلط واإلستعمال في مواقع العمل  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
ت يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العالية ذا

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعدة ، النوعية و األداء العالي 
آما أيضا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون

يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعدة 
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 مــعــايـيـر الـتــصـميـم

 
مم آحد ١٢يمكن تطبيق النايتومورتر إي إل بعدة أقسام و بسماآة 

أقصى في المناطق العمودية و األفقية في تطبيق واحــــــد و بدون 
للسماآات األآبر، يمكن الـــحصول . إستعمال قوالب الصب المؤقتة
ـاء الرجـــــــــ، للمزيد من المعلومات. عليها بوضع طبقات متتالية

.إستشارة مكتب فوسروك المحلي  
 

للخصائص األآثر متانة للمواقع العـــــــمودية أو األفقية، يوصي 
.بإستعمال النايتومورتر إتش بي  

 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

قم بإضافة محتويات عبـــــوة الكتـل ، و خالل إستمرار عملية الخلط
، قائق إضافية د٣-٢بشكل بطئ و من ثم خلط المكونات الثالث لمدة 

ويجــــــــــــب . مع التأآد من مزج الكتل بشكل جيد مع خليط الراتنج
و عدم إستعمال أجزاء من العبوات ، إستعمال آامل العبوات المجهزة

.بشكل منفصل  
 

: يمكن خلط الكميات الكبيرة في خالطات آبيرة و مناسبـــــة مثل 
عدم خلط آميات أآبر و لكن يجب التأآد من ، الكريتانجل أو بيناين

.من ألتي يمكن إستعمالها ضمن مدة صالحية الخليط الموصى بها  
 
 

 الــتــطــبــيـق
 

٣قم بتطبيق خليط النايتومورتر إي إل على األسطح المجهزة بسمك 
مع الضغط ، مم آحد أدنى بإستعمال أداة التشكيل أو بطوافة فـــوالذية

لتفادي . لكـــــبس اإليجابيبإحكام لضمان الحصول على اإللتصاق و ا
هبوط اللياسة عند التطبيق على األسطح العمودية، يــــــــــــجب عدم 

 .مم١٢التطبيق بسماآة أآثر من 
 

و في حين . تتغير ســـماآة التطبيق حسب أشكال و أصطفاف الرآائز
.يمكن وضع عدة طبقات من المؤونة، الحاجة لــــطبقة بسماآة عالية

 
 ت اإلضـــافيةالطبــقــا

 
فيمكن وضع طبقات إضــافية و ، في حين الحاجة لطبقة بسماآة أآبر

يجب عدم غلق و تلـيـــيس . متعددة للحصول على السماآة الملطلوبة
للحفاظ على طبقة مناسبة و الصقة ، الطبقات المتوسطة بشكل نهائي

 ٣٦ و٢٤يمكن وضع الطبقات اإلضافية من بين . للطبقات الالحــــقة
و هذا الوقت يجب أن يكـون . بعـــد التطبيق األول)  مئوية٢٠(ساعة 

و من ثم يمكن الشروع في تطبيـق . أقل في درجات الحرارة األعـــلى
 .النايتومورتر إي إل

 
فيجب إزالة ، في حـيـــــن حدوث هبوط في طبقة النايتومورتر إي إل

 .آامل الطبقة و من ثم إعادة عملية التطبيق
 
 ــشـــكيل الــنـهائيالتــ

 
قم بترطيب ، إلقفال األسطح و الحصول على طبقة متقنة و غير نافذة

و قد يؤثر ذلك قليًال على لون األسطــــــح . أداة الملج بالماء النظيف
 .بإعطائها تبييض طفيف و لكن لن يؤثر ذلك على فعالية األداء

 
تر إي إل و من يمكن إستخدام طوافة خشبية للياسة طبقة الناتيومور

يـــجـــب عدم إجهاد و . ثم إستخدام إداة ملج فوالذية للتشكيل النهائي
 .األفراط في عملية التشكيل لألسطح النهائية

 
لال يجب إستعـــــمــال المذيبات لتخفيف المكونات أو : مالحظة هامة 
 .حيث سيعيق ذلك المعالجة الصحيحة، لتزييت الملج

 
 

  
 ـــمـالتعــليـمات اإلستع

 
 التــــجـــهـــيـز

 
قم بتنظيف األسطح و إزالة آل الغــــــبار و التلوثات و البالستر و 
الزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابقة و الطبقات المتآآلة و 

 .الطحالب النامية
 

من المفضل أن تحضر األسطح بإستعمال تدّفق ضغط الماء العالي 
ــن ثم بالغسيل الشــــــــــامل إلزالة الغبار أو الكشط الخفيف، ومــــ

يمكن إزالة األوســـــــاخ وحدها بفرشة نحاسية . والجزيئات الباقية
 .أو بالوسائل الميكانيكية المماثلة

 
يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحوم بالتــــنظيف بالبــــــــخار 

و . لــــلزيوتأو بإستعمال محاليل التنظيف أو أي مادة مزيــــلة 
يمكـــــن تقييم األسطح و فعالية عمليات التنظيف للــــتأآدة من 

.تحـــــضيــــر األسطح  
 

يجب إيقاف جميع التســـــــربات ، قبل تطبيق النايتومورتر إي إل
اإلسمنت الهيدروليكي بشكل ،  *النشطة بإستعمال الريندروك بلج
 و ٦٠دبليو إس * أو النايتوفيل.محدد الــــمـــــــانع إلختراق الماء

مادة البوليثرين لحقن للتشققات و إليقاف و ، ٦٣النايتوفيل يو أر
.عزل تسربات الماء  

 
 الطالء األساسي للرآائز

 
ليس من الضروري وضع طالء أساســــي ، في الظروف الطبيعية
و لكن للرآائز الخرسانية المميزة بالمسامات . لألسطح الخرسانية

فيجب القيام بعمليــة ، و لألبنية الضعيفة و المتطلبة للعزلالعالية أ
.٢٨العزل بوضع طبقة واحدة من الناتيوبرايم   

 
بشكل جيد على األسطح " البرايمر"يحب وضع الطالء األساسي 

مع التأآد من معالجة األجزاء المتضررة بشكل جيد مع ، المجهزة
تشرب الرآائــز و في حين . تفادي التوحالت في المناطق الهابطة

فيجب وضع طبقة إضافية مــن ،  دقيقة٣٠ خالل ٢٨للنايتوبرايم 
.البرايمر قبل اإلستمرار  

 
يجب تطبيق النايتومورتر أي إل حين يكون البرايمر لزج و ذلك 

. ساعات حسب درجة الحرارة٤ دقيقة أو ٢٠يكون خالل   
 

 الـــــخــــلـط
 

آلي لضمان الحصول على يجب التأآد من خلط النايتومورتر بشكل 
.مؤونة متجانسة و قابلة للملج  

 
يجب خــــــلط . يجب خلط النايتومورتر إي إل بالوسائل الميكانيكية

المادة األساسية و مادة التصلب بشكل آلي للتأآد من تفريق المادة 
يجب إفراغ آامل محتويات مادة التصلب إلــــى . قبل خلطهما سويًا

 نظـــــــيف و مناسب للخلط و من ثم يخلط مادة األساس في وعاء
 أر بي ٥٠٠-٣٥٠(بشكل آلي بإستعمـــال مثقاب بــــطئ السرعة 

 دقائق و حتي يتم ٥و مزود بخالط ملولب مصــــــــدق و لمدة ) إم
.الحصول على لون مـــــوحد و إتساق زلج   

 



 
 

  

 

  
 

 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات
 

 النايتومورتر إي إل  آج١٧٫٥وة عب
  آج١: عبوة شخصية 
٢٨النايتوبرايم   آج٥: عبوة صناعية   

١٠٢مذيب فوسروك   لتر٢٥ و ٥عبوة   
 التغطيــة 

 النايتومورتر إي إل  مم لكل عبوة٣ بسماآة ٢ متر٣٫٥-٣
٢٨النايتوبرايم   لكل آيلو جرام٢ متر٥  

 نظرية بسبب عوامل الخسارة و ٢٨يتوبرايم تعتبر المعايير المعطاة للنا: مالحظة 
 .التشكيلية و طبيعة الرآائز المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون اقل

 
 التـــخــزيـن

 
 مئوية ٣٠ شهر في درجة ١٢آّل المنتجات تمتلك مدة صالحية حتى 

 .إذا أبقت في مخزنًا جاف و في الحاويات األصلية الغير مفتوحة
 

 شروط التخزين 
 

قم بتخزين المــــــنتج في األجواء الجافة و فـــي الحاويات األصلية 
و من الــــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج من . الغير مفتوحة

 أشهر إذا خزنت في درجات الحرارة العالية أو في الرطوبة ٦ إلى ٤
 .العالية

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 . مواد قابلة لإلشتعال١٠٢ و مذيب فوسروك ٢٨يعتبر النايتوبرايم 

 و مذيب ٢٨آما يجب عدم إتصال النايتومورتر إي إل و النايتوبرايم 
مع التـــــأآد من . أو أن يبتلع،  مع الجـــــــلد و العين١٠٢فوسروك 

 . توفر التهوية الكافية حـيـــن اإلستعمال و تفادي إستنشاق األبخرة
 

المناطق المحصورة، فيجب إسـتعمال أجــــــهزة وعـــند التطبيق في 
و آما يزود إستـعمال الـــــــدهون العـــــازلة . وقائية تنفسية مناسبة

في حــالة اإلتصال بالجلد، قم بإستعمـــــال . للحـمــاية اإلضافية للجلد
. مزيل خاص للراتنج و من ثم يشطف بالكـثير من المــــــــاء النظيف

في حالة اإلتصـــال . ــــدم إستعــــــــمال المذيبات للتنظيفو يجب عــ
بالعـيون، تـــــشطف فـــــــورا بالكثير من الماء النـــظيف و مراجعة 

إذا تم إبتالعه فـــــيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجب . الطـــبيب فورًا
 .عـــــدم محاولة التقّيأ

 
 اإلشـــــتــعال

 
 . غير قابل لإلشتعالالنايتوموتر إي إل

 
.  مواد قابلة لإلشتعال١٠٢ و مذيب فوسروك ٢٨يعتبر النايتوبرايم 

و في . آما يمنع التدخـين في مواقـع العــمل. أبعد عن مصادر اإليقاد
.  أو الرغـــــوة٠٢حـــــالة حدوث حريق، فيجب إستعـــمــال الـ سي 

 .ال يجب إستعمال الماء المضخوخ
 
 

  
  في درجات الحرارة العاليةالتطبـــيق

 
 تكــــون٢٨مدة صالحية الخليط للنايتومورتر إي إل و النايتوبرايم 

و يجب حفظها في المناطق المظللة، أقل في درجات الحرارة األعلى
أو فــــي المــــــناطق المكيفة و يجب عدم التعريض لضوء الشمس 

 .المباشر
 

 المـــــعـــــالـجة
 

 .ة المعالجة للنايتومورتر إي إل الحماية و الوقايةال تحتاج عملي
 

 وضع طبقات نهائية وقائية أو تزينية
 

يتميز النايتومورتر إي إل بالمتانة و المقـــــــاومة العالية لتشكيلة 
واسعة من المواد الكيمياوية الصناعية وسيـــــزود حماية ممتازة 

 .لرآائز البناء
 

طق المجاورة في هياآل البناء من وضع و عمومًا ستستفيد المــــنا
مـــــما سيمنحها درجة من الوقاية مماثلة ، طبقة طالء وقائية أيضًا

و يوصي فــــــــوسروك بإستعمال مدى من راتنج . آمنطقة الترميم
 .اإليبوآسي من النايتوآوت المقاوم للمواد الكيميائية

 
اضعة للتآآل أو يوصي فوسروك للـــــــمناطق المجاورة و الغير خ

للمواد الكيميائية بإستعمال منتجات الديكجارد المضادة  للكربونات 
و الكلوريدات و بذلك يتـــم منحها درجة من الوقاية مماثلة لمنطقة 

و تمنح هـــــذة الطبقات منظر تزييني جيد و متقن و . الترميم ذاتها
ون معرضة باإلضافة إلى حماية لمناطق هياآل البناء و ألتي قد تك

 .لألضرار البيئية
 

.  ساعة٢٤في خالل " النايتوآوت"يجب تطبيق راتنج اإليبوآسي 
 .الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي، للمزيد من التعليمات

 
 التــــنــــظـــيف

 
يجب تنـــظــيف النايتوموتر إي إل و النايتوبرايمر  مــــــن على 

ستعمال مذيـــــب فــــوسروك األدوات و األجهــزة و الخالطات بإ
 . فورا بعــــد اإلستعمال١٠٢

 
 التـــــقــــيـــدات

 
يجب إستعمال آامل العبوة و  ال يجب خلط أجزاء من النايتومورتر 

آما يجب عدم تعرض الخليط للمياة الجارية . إي إل في أي ظروف
و يمكن إحتكاك األسطح في حين تعرضها لألمــطار . أثناء التطبيق

، للمزيد من التعليمات عن اإلستعمال في األجواء المختلفة. الغزيرة
 .الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي

 
 

 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 
هذا يتضّمن . المتضّررمحّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح 

للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش
باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي

و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة
للماء و الــــــمواد العازلة و التسرب للفواصل و مادة الحشو العائقة 

 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات
 

آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي 

 التي  توفرة تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول
و يوفر فوســــروك المعلومات . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لترميم و
 .لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 
 

  
 نقطة اإلشتعال

 
٢٨النايتوبرايم   مئوية٢٧  
١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣  

 
للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 

 .باألمن و السالمة
 

 
 
 
 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : س فاآ  (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسرو
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتومورتر إف سي  

 

 

  
 

 الخـــــصـــائص
 

 مئوية، ٢٠تم الحصول على جيمع القييم التالية في درجة حرارة 
 .مالم يكن محددًا غير ذلك

 
 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

 مقاومة الضغط  أيام٧ في ٢مم/  نيوتن ٧٠
 )٢بي تي ، ٦٣١٩بي إس (

  مئوية٢٠ ساعات في ٤
 صالحية الخليط  مئوية٣٥  ساعة في١٫٥

  مئوية٢٠ ساعات في ١٠
 المعالجة المبدئية  مئوية٣٥ ساعات في ٤

  مئوية٢٠ ساعة في ٢٤-٨
 الزمن لتطبيق الطالءات الالحقة  مئوية٣٥ ساعة في ١٨-٤

  مئوية٢٠ أيام في ٧
 المعالجة المتكاملة  مئوية٣٥ أيام في ٤

 ٣م/  آيلوغرام ١٧٠٠تقريبا 
 آثافة المادة الرطبة الجديدة )ملمضغوط بالكا(

 
 بــنـود المــواصـفـات

 
 .مؤونة طبقة المعجون اإلنسيابية المستندة على راتنج اإليبوآسي

 
مؤونة المهجون اإلنسيابية المستندة ، النايتومورتر إف سي

عــــــــلى راتنـــــج اإليبوآسي و الخالية من المذيبات و المكونة من 
 آيلوغرام للمتر ١٧٠٠ـــزة بكثافة ال تزيد عن و المميــ، جزئين
٧٠و آما تمتلك المؤونة المعالجة مقاومة للضغط بــقــــــوة . المكعب
و تتميز المادة بلون مشفر و محدد لتسهيل عملية . ٢م/ نيوتن 
 .الخلط

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
ــبار و التلوثات و البالستر و قم بتنظيف األسطح و إزالة آل الغــــ

الزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابقة و الطبقات المتآآلة و 
 .الطحالب النامية

 
من المفضل أن تحضر األسطح بإستعمال تدّفق ضغط الماء العالي أو 
الكشط الخفيف، ومـــــن ثم بالغسيل الشـامل إلزالة الغبار والجزيئات 

ة األوســـــــاخ وحدها بفرشة نحاسية أو بالوسائل يمكن إزال. الباقية
 .الميكانيكية المماثلة

 
يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحوم بالتــــنظيف بالبــــــــخار أو 

و يمكــــن . بإستعمال محاليل التنظيف أو أي مادة مزيــلة لــــلزيوت
حـــــضيــــر تقييم األسطح و فعالية عمليات التنظيف للــــتأآدة من ت

.األسطح  
 

 ".برايمر" آما ال توجد الحاجة لوضع طبقة اساسية 
 
 
 
 
 

  
  .معجونة راتـنج اإليبـوآسي للتسوية

 
 األسـتخـدام

 
لتعبئة الفراغات و التخلص من التضررات السطحية قبل تطبيق 

.طالءات النايتوآوت و النايتوفلور من راتنج اإليبوآسي  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

  مضاد للرآود، يمكن أن يطبق على االسطح العمودية و يملج -
.في الفراغات  

.  اإللتصاق المتفوق مع معظم هياآل البناء-  
.  معجون ناعم و متسق وسهل التطبيق و التشكيل-  
.  يقلل من الحاجة للطالءات الالحقة-  
  مكونات موزونة و مجهزة مسبقًا لضمان الحصول على خليط -

.موحد  
 

 الــــوصــــف
 

مادة الثيكسوتروبيك المكونة من جزئين و ، النايتومورتر إف سي
و الملونـــة . المستندة على راتنج اإليبوآسي الخالي من المذيبات

بلون خاص و مجــهــــــــــزة في آميات محددة و جاهزة للخلط و 
. اإلستعمال في مواقع العمل  

 
ع على األسطح الرطبة و النايتومورتر إف سي يــــــمكن أن يوض

يتعالج بسرعة لتشكيل سطـــــح غير نافذ جًدا و جاهز للطالءات 
.الالحقة  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العالية ذات 

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعدة ، النوعية و األداء العالي 
آما أيضا .  للمصممون و المستعملون و المقاولونالتقنية الشاملة

يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعدة 
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 مــعــايـيـر الـتــصـميـم

 
 مم ٣يمكن تطبيق النايتومورتر إف سي بعدة أقسام و بسماآة 

في المناطق العمودية و األفقية في تطبيق واحـــد و آحـد أقصى 
للسماآات األآبر، يمكــــن . بدون إستعمال قوالب الصب المؤقتة

، للمزيد من المعلومات. الـــحصول عليها بوضع طبقات متتالية
.الرجــــــــــاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي  

 
أو األفقية، يوصي للخصائص األآثر متانة للمواقع العـــــــمودية 

.بإستعمال النايتومورتر إتش بي  
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 التطبـــيق في درجات الحرارة العالية
 

مدة صالحية الخليط للنايتومورتر إف سي تكــون أقل في درجـــــات 
و يجب حفــــظها في المناطق ،  مئوية ٣٥الحـــــــــرارة األعلى من 
ـــــناطق المكيفة و يجب عدم التعريض لضوء المظــللة أو فــــي المـ

 .الشمس المباشر
 

 المـــــعـــــالـجة
 

 .ال تحتاج عملية المعالجة للنايتومورتر إف سي الحماية و الوقاية
 

 وضع طبقات نهائية وقائية أو تزينية
 

يمكن إعادة طالء النايتومورتر إف سي بــــــــطالءات النايتوآوت 
 . ساعة من التطبيق٢٤إيبوآسي ضمن مدة 

 
يوصي فـــوسروك للـــــــمناطق المجاورة و الغير خاضعة للتآآل أو 
للمواد الكـيميائية بإستعمال منتجات الديكجارد المضادة  للكربــونات 
و الكلوريـدات و بذلك يتـــم منحها درجة من الوقاية مماثلة لمــنطقة 

ر تزييني جيد و متقـــن و و تمنح هـــــذة الطبقات منظ. الترميم ذاتها
باإلضافة إلى حماية لمناطق هياآل البناء و ألتي قد تكون معرضــــة 

 .لألضرار البيئية
 

 .الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي، للمزيد من التعليمات
 

 التــــنــــظـــيف
 

يجب تنـــظــيف النايتومورتر إف سي مـــن على األدوات و األجهزة 
.  فورا بــعـــد اإلستعمال١٠٢ بإستعمال مذيـب فوسروك و الخالطات

 .الماّدة المعالجة يمكن فقط أن تزال ميكانيكيا
 

 التـــــقــــيـــدات
 

يجب إستعمال آامل العبوة و ال يجب خلط أجزاء من النايتومورتر إف
آما يجب عدم تعرض الخليط للمياة الجارية أثناء. سي في أي ظروف

.ن إحتكاك األسطح في حين تعرضها لألمــطار الغزيرةو يمك. التطبيق
الــــــرجاء، للمزيد من التعليمات عن اإلستعمال في األجواء المختلفة

آما يجب عدم الــشـروع في تطبيق. إستشارة مكتب فوسروك المحلي
 . مئوية أو اقل٥النايتومورتر إف سي إذا آانت درجة الحرارة 

 
 العــبــــواتالتـــــقــــديــرات و 

 
 النايتومورتر إف سي  آج٥ و ١عبوة 
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٢٥ و ٥عبوة   

 التغطيــة 
 النايتومورتر إف سي  مم١ آج للمتر المربع بسماآة ١٫٨-١٫٦

 
 
 
 
 
 
 

  
 الـــــخــــلـط

 
يجب التأآد من خلط النايتومورتر إف سي بشكل آلي لــــضمان و 

.نة متجانسة و قابلة للملجمتكامل للحصول على مؤو  
 

يجب خلط النايتومورتر إف سي بإستعمال مثقاب بطيئ السرعة 
.مجهز بمجذاف خلط مناسب  

 
يجب خـلط المادة األساسية و مادة التصلب بشكل آلي لـلتأآد مـن 

يجب إفراغ آامل محتويات مــادة . تفريق المادة قبل خلطهما سويًا
ساسية و من ثم تخلط بشـكـل آـلي التصلب إلــــى حاوية المادة األ

آما يجب عدم إستخدام ، حتى يتم الحصول على لون رمادي للخليط
.وخلط أجزاء من العبوة  

 
: يمكن خلط الكميات الكبيرة في خالطات آبيرة و مناسبـــــة مثل 

و لكن يجب التأآد من عدم خلط آميات أآبر ، الكريتانجل أو بيناين
. ضمن مدة صالحية الخليط الموصى بهامن ألتي يمكن إستعمالها  

 
 الــتــطــبــيـق

 
قم بتطبيق خليط النايتومورتر إف سي على األسطح المـــــــجهزة 

مع الضغط بإحــــكام ، بإستعمال أداة التشكيل أو بطوافة فـــوالذية
لضمان الحصول على اإللتصاق و الكـــــبس اإليجابي و لضمـــان 

 .راغات و للحصول على أسطح متقنةتعبئة الفتحات و الف
 

و في . تتغير ســـماآة التطبيق حســب أشكال و أصطفاف الرآائز
يمكن وضع عدة طبقات من ، حين الحاجة لــــطبقة بسماآة عالية

 .المؤونة
 

 الطبــقــات اإلضـــافية
 

فيمكن وضع طبقات إضــافية ، في حين الحاجة لطبقة بسماآة أآبر
يـــــــــجب عدم غلق و . على السماآة المطلوبةو متعددة للحصول 

للحفـــــــــاظ على طبقة ، تلـيـــيس الطبقات المتوسطة بشكل نهائي
يمكن وضع الطبقات اإلضافية . مناسبة و الصقة للطبقات الالحــقة

و هـــذا . بعـــد التطبيق األول)  مئوية٢٠( ساعة ٢٤ و ٨من بين 
و من ثم . درجات الحرارة األعـــلىالوقت يجب أن يكـون أقل في 

 .يمكن الشروع في تطبيـق النايتومورتر إف سي
 

فيجب ، في حـيـــــن حدوث هبوط في طبقة النايتومورتر إف سي
 .إزالة آامل الطبقة و من ثم إعادة عملية التطبيق و بسماآة أقل

 
 التــــشـــكيل الــنـهائي

 
 الملج بإستعمال فرشاة بينما يمكن إزالة الحافات الزائدة بعد عملية

أو يمــــكن الصنـــــفرة بـــــإستخدام حجارة ، ال تزال الماـــدة رطبة
 .الكربوراندم قبل وضع الطبقات الالحقة

 
، لال يجب إستعـــــمــال المذيبات لتخفيف المكونات: مالحظة هامة 

 .حيث سيعيق ذلك المعالجة الصحيحة
 

 

 



  

 
 

  

 

  
 

أبعد عن مصادر .  مادة  قابلة لإلشتعال١٠٢مذيب فوسروك يعتبر 
و في حـــــالة حدوث . آما يمنع التدخـين في مواقـع العــمل. اإليقاد

ال يجب إستعمال .  أو الرغـــــوة٠٢حريق، فيجب إستعـمال الـ سي 
 .الماء المضخوخ

 
 نقطة اإلشتعال

 
١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣  

 
لومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة للمزيد من المـــــع
 .باألمن و السالمة

 
 معــــلومـــات إضـــافيـــة

 
يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 

هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، ـــــقة الرشالموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريــــ

باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي
و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة

التسرب للفواصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 
 .باإلرضياتالمواد المثبتة و المواد الخاصة 

 
آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي 

تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 
ــروك المعلومات و يوفر فوســ. إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لترميم و
 .لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 
 
 

  
 التـــخــزيـن

 
شهر في درجة  ١٢يمتلك النايتومورتر إف سي  مدة صالحية حتى 

 مئوية إذا أبقت في مخزنًا جاف و في الحاويات األصلية الغير ٣٠
 .مفتوحة

 
 شروط التخزين 

 
قم بتخزين المـــــنتج في األجواء الجافة و فـــي الحاويات األصلية 

و من الــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج من . الغير مفتوحة
ـــــات الحرارة العالية أو في  أشهر إذا خزنت في درجــــــ٦ إلى ٤

.الرطوبة العالية  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

آما يجـب عدم إتصال النايتومورتر إف سي  و مذيـــــب فوسروك 
مع التـــــأآد مـــن توفـر . أو أن يبتلع،  مع الجـــــــلد و العين١٠٢

آـما . نشاق األبخرةالتهوية الكافية حـيـــن اإلستعمال و تفادي إست
قم . أن لبعض الناس حساسية للراتنج و للمذيبات و لمادة التصلب
 .بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعين و الوجه

 
وعـــند التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إسـتعمال أجــهزة 

و آما يزود إستـعمال الـــــــدهون العـازلة . وقائية تنفسية مناسبة
في حــالة اإلتــــــــــــــــصال بالجلد، قم . للحـمــاية اإلضافية للجلد

بإستعمال مزيل خاص للراتنج و من ثم يشطف بالكـثير من المـاء 
في حالة . و يجب عــــــدم إستعــــــمال المذيبات للتنظيف. النظيف

ـظيف اإلتصـــال بالعـيون، تــشطف فـــــــورا بالكثير من الماء النــ
إذا تم إبتالعه فـــــيجب مراجعة الطبيب . و مراجعة الطـــبيب فورًا

 .فورًا و يجب عـــــدم محاولة التقيؤ
 

 اإلشـــــتــعال
 

 .النايتوموتر إف سي  غير قابل لإلشتعال
  

 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب:  هامةمالحظات

اشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مب
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتومورتر إتش بي  

 

 

  
 

 مليمتر في المواقع ٧٥و يمكن تطبيق سماآات أآبر و بحـــــــدود 
األصغر، و يعتمد ذلك على الهئية الفعـــــلية لمنطقة الترميم وحجم 

آما ال يجب تطبيق المؤونة . المنطقة المتعرية للمسلحات الفوالذية
ت األآبر، فيمكن الحصول و للسماآــــا.  مليمتر١٠بسماآة أقل من 

المساحات األآبر يجب أن تطبق بشكل  .عليها بوضع طبقات متتالية
الرجاء إســتـشارة مكتب فوسروك ، للمزيد من المعلومات. مربعات
 .المحلي

 
فيوصى بإستعمال ، و حين الحاجة لمقاومة أعلى للضغط و للتآآل

 .النايتومورتر إس
 

 الخـــــصـــائص
 

 مئوية، ٢٠جيمع القييم التالية في درجة حرارة تم الحصول على 
 .مالم يكن محددًا غير ذلك

 
 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

 مقاومة الضغط  يوم٢٨ في ٢مم/  نيوتن ٤٠
 )٢بي تي ، ٦٣١٩بي إس (

 مقاومة الثني  يوم٢٨ في ٢مم/  نيوتن ١٥
 )٣بي تي ، ٦٣١٩بي إس (

 الشدمقاومة   يوم٢٨ في ٢مم/  نيوتن ٧
 )٧بي تي ، ٦٣١٩بي إس (

 معامل الضغط  يوم٢٨ في ٢مم/  آي نيوتن ٤٥
 )٦٥-٤٦٩أي إس تي إم سي (

  مئوية٢٠ دقيقة في ٤٥
 صالحية الخليط  مئوية٣٥ دقيقة في ٢٠

  مئوية٢٠ ساعة في ٢٤
 المعالجة المبدئية  مئوية٣٥ ساعة في ١٦

  مئوية٢٠ أيام في ٧
 المتكاملةالمعالجة   مئوية٣٥ أيام في ٤

 ٣م/  آيلوغرام ١١٦٠تقريبا 
 آثافة المادة الرطبة الجديدة )مضغوط بالكامل(

تعيق النفاذية المنخفضة للنايتومورتر
.إتش بي التضرر من المواد الكيميائية  المقاومة الكيميائية

 
أداء آتل النايتومورتر إتش بي المغـــــمورة بشـــــــكل مستمر في 

 : مئوية ٢٠
 

زممتا  ١٠%  حامض الستريك 
%١٠ ممتاز  حامض الطرطريك 
%٢٥ ممتاز  حامض الهايدروآلوريك 
%٥٠ ممتاز  هيدروآسيد صوديوم 
%١٠٠ ممتاز  الديزل و البنزين 
%١٠ جيد جدًا  حامض الكبريتيك 
 محليل السكر مشبع جيد جدًا
%١٠ جيد جدًا  الحامض اللبني 
%١٠٠ جيد جدًا  الهيدروآربون 
%١٠ جيد جدًا  الحامض الفوسفوري 
%١٠ جيد  الحامض النتريكي 

%٥ محدود   حامض الخليك 

  
.مؤونة اإليبوآسي للترميم للسماآات العالية التحمل  

 
 األسـتخـدام

 
و خصوصًا عند الحـــــــــــاجة ، الترميم السريع و الدائم للخرسانة
تــــر و يمكن إستعمال النايتومور. لمقاومة عالية للمواد الكيميائية

إتش بي للترميمات الصغيرة و المحلية و بسبب و طبيعة وزنــــــه 
فأنه مناسب و مثالي لإلستعمال على األسقف و األسطح ، الخفيف
و للترميمات الطارئة  و حين تكون سرعة إآـــــــتساب ، العمودية

و عندما تكون المواد مضغـــوطة بشكـل . القوة و التصلب مطلوبة
.المؤونة غير نافذة جيداًَتكون ، صحيح  

 
للترميمات السريعة لألسطح و المواقع األخرى الخاضعة للتآآل و 

.فيوصى بإستعمال النايتومورتر إس، الكشط  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

مما سيوفر من ،   التشكيل بالوزن الخفيف سمح بالسماآة العالية-
.زمن و تكلفة التطبيق  

.لب للصب  يزيل الحاجة إلستعمال قوا-  
.  سرعة تصلب المؤونة تمنع التضرر-  
.غير متأثر بتشكيلة واسعة من المواد الكيمياوية،   مقاوم جدا-  
.  نفاذية منخفضة جدًا-  
 أيام من وقت ٣  متساوي مع قوة الخرسانة العالية خالل -

.الوضع  
  مكونات موزونة و مجهزة مسبقًا لضمان الحصول على خليط -

.موحد  
  

 الــــوصــــف
 

يستند النايتومورتر إتش بي على نظام راتنج اإليبوآسي العــالي 
إن مؤونة اإلصالح المميزة بالوزن . التحمل و الخالي من المذيبات

الخفيف صممت خصيصًا و بشكل محدد للحصول على الملكيــــات 
يتكــــــــــون . الممتازة للتطبيق على األسقف و الحوائط العمودية

رتر إتش بي من ثالث مكونات معدة بالكميات الموزونة النايتومو
.مسبقًا و جاهزة للخلط واإلستعمال في مواقع العمل  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العالية ذات 

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعدة ، النوعية و األداء العالي 
آما أيضا . الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولونالتقنية 

يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعدة 
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 مــعــايـيـر الـتــصـميـم

 
 مم ٥٠يمكن تطبيق النايتومورتر إتش بي بعدة أقسام و بسماآة 

حـد أقصى في المناطق العمودية و األفقية في تطبيق واحــــــد و آ
.بدون إستعمال قوالب الصب المؤقتة  

  

 



 
 

  

 

  
 

و من ثم يمكن تطبيق النايتوموتر إتش بي حين يـــبــداء . اإلستمرار
،  ساعــات٤ دقيقــــة و ٣٠و  يستغرق ذلك بين . البرايمر باللزوجة
و في حــين تصلب طبقة . ية و درجة حرارة األسطحإعتمادًا على بيئ

فيجب وضع طبقة ثانية قبل تطبيق الــــنايتومورتر ، ٢٨النايتوبرايم 
 ٢٠دقيــقة في  ٦٠مدة صالحية العمل لخليط البرايمر هي . إتش بي

 . مئوية٣٥ دقيقة في ٣٠مئوية و 
 

 الــــــخــــلـــط
 

ي بشــكـــل آــــلي لــضمان يجب التأآد من خلط النايتومورتر إتش ب
 .الحصول على مؤونة متجانسة و قابلة للملج

 
يجب خلط محتويــــــــات المادة . باليد" القياسية"يمكن خلط العبوة 

المصلبة و المادة األساسية آل على حد للتأآد من حـــــــلهم جيدًا قبل
لبـة و و من ثم يجب إفراغ آامل محتويات المادة المص. خلطهم سوية

و.  دقائــق٣المادة األساسية في سطل بالستيكي و خلطهم جيدًا لمدة 
قم بإضافة محتويات آيس الكتل بشكــل بطـــــئ و ,أثناء عملية الخلط

مع التـــأآد خلـط و،  دقائق إضافية٣ إلى ٢خلط الثالث مكونات لمدة 
ــــب عــدم آما يجــ. تبليل آامل آمية الكتل المضافة مع خليط الراتنج

 .تجزئة و إستعمال أجزاء من عبوة المنتج
 

يجب خلط محتـويات المادة . ميكانيكيا" الصناعية"مكن خلط العبوة 
المصلبة و المادة األساسية آل على حد للتأآد من حــــــلهم جيدًا قبل 

و من ثم يجب إفراغ آامل محتويات المادة المصلبة و . خلطهم سوية
و .  دقائق٣ي سطل بالستيكي و خلطهم جيدًا لمـدة المادة األساسية ف

من ثم و ضع الخليط في خالط  ميكانيكيا مناسب مثل الـــكريتانجل أو 
قم بإضافة محتويات آيس الكتل بشكل بطئ إلى الـــــخالط و. البيناين

و حتى يتــــم خلط ،  دقائق إضافية٣ إلى ٢اإلستمرار في الخلط لمدة 
ما يجب عدم تجزئة و إستعمال أجزاء من عبـــــــوة آ. المكونات آليًا

 .المنتج
 

 الــتــطــبــيـق
 

قم بتطبيق خليط النايتومورتر إتش بي على األسطـــــح المـــــــجهزة
مع الضغـــــط بإحــــكام ، بإستعمال أداة التشكيل أو بطوافة فـــوالذية

 . لضمان الحصول على التماسك و الكـــــبس اإليجابي
 

و فـــي المناطـــــق. قم بكبس المؤونة جيدًا حول المسلحات المتعرية
يـــمــكـــن وضـع المؤونة على ، المحصورة و المتعثر الوصول إليها

يجب وضع، و لكن في آل الحاالت األخرى. المسلحات المتعرية يدويًا
شو يمكن وضع النايتومورتر إت. المؤونة بإستخدام أداة ملج فوالذية

و ذلك، مم آحد أقصى لكل طـــــبــقة٥٠بي في عدة طبقات و بسماآة 
على الحوائط العمودية و على األسقف و من غير الحاجة إلستــخـدام

و، و يمكن الحصول على طبقة بسماآة أآــبــر. قوالب الصب المؤقتة
يـمكن، و للمساحات الصغيرة. ذلك بوضع طبقات متعددة من المؤونة

مم و ذلك إعتمادًا على هئية و تشـكـيل٧٥ واحدة بسماآة وضع طبقة
 .منطقة الترميم و حجم المساحة للمسلحات الفوالذية المتعرية

 
يوصي بتطبيق المؤونة في ،  مـتــــر مربع٢و للمساحات األآبر من 
 .مساحات مربعة متبادلة

 
 ١٠ إن السمــــــك التطبــيقي األدنى للنايتومورتر إتش بي: مالحظة 
 .مليمتر

 

  
 بــنـود المــواصـفـات

 
.مؤونة اإليبوآسي للترميم ذات الوزن الخفيف  

 
مؤونة راتنج اإليبوآسي للـــــــــترميم ذات ، النايتومورتر إتش بي

الوزن الخفيف و المكونة من ثالث أجزاء و المميزة بكثافة ليست 
مقاومة و تمتلك المادة المعالجة . متر المكعب/ آج١١٦٠أآثر من 

/   نيوتن ١٥ و مقاومة للثني بقوة ٢مم/  نيوتن ٤٠للضغط بقوة 
 و ذلك عند إختبارهــــــا ٢مم/  نيوتن ٧ و مقاومة للشد بقوة ٢مم

. يوم٢٨لمدة   
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التــــجـــهـــيـز
 

قم بتنظيف األسطح و إزالة آل الغــــــبار و التلوثات و البالستر و 
وت و الشحــــــــوم و الطالءات السابقة و الطبقات المتآآلة و الزي

قم بتخشين األسطح ثم بإزالة البقايا الخرســانية . الطحالب النامية
قم بقطع أو نشـــــــــر الزوائد القصوى . بالنحت أو بالكشط البسيط
 مم على األقل لتفادي الحافات الهشة ١٠لمواقع الترميم إلى عمق 

قم بقطع آامل مـــساحة الترميم إلى .  على حافات متقنةو للحصول
 . مليمتر و إلى الحافة المنشورة١٠عمق 

 
يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحوم بالتــــنظيف بالبــــــخار أو 
و . بإستعمال محاليل التنظيف أو أي مادة مزيــــلة لــــلزيــــــــوت

يات التنظيف للـــــتأآد مــــن يمكـــــن تقييم األسطح و فعالية عمل
 .تحـــــضيــــر األسطح

 
قم بصقل و تنظيف المناطق المعدنية المتآآلة في المنطـــــــــقــــة 
. المخصــــصة للترميم و بإزالة التقشرات و بقايا التآآالت الطليقة

يجب تنظــــــــــــيف آل المسلحات الفوالذية حتى يـتــــــم صقلها و 
مع إعارة األهتمام العالــــــــــــي . ول على شكل المع للفوالذالحص

يوصى بالكشط للقيام بتلك . لخلفيات القضبـــان الفوالذية المتعرية
 .العملية

 
 الطالء األساسي للتعزيز المسلحات

 
قم بوضع طبقة .  ساعات٣يجب تغطية المسلحات النظيفة في خالل 

و.  ترآها لتجـــف قبل اإلستمرارواحدة من النايتوبرايم زينكرتش و
فيجب وضع طبقة، في حالة عدم التأآد من وضع الطبقة بشكل آامل

 .ثانية و من ثم ترآها لتجف قبل اإلستمرار
 

 الطالء األساسي للـرآائـز
 

يجب خلط .  على الــــــــرآائز٢٨يجب وضع طبقة من النايتوبرايم 
ضافة آامـــــــل محتويات البرايمر حسب المعايير المحددة و ذلك بإ

المادة المتصلبة إلى حاوية المادة األساسية و من ثم خلط المكونين 
 .جيدًا لمدة ثالث دقائق

 
مع التأآد من تغطية ، قـم بفرك البرايمر جيدًا على األسطح المجهزة

آــامل المساحة و تغطية المناطق المتضررة بشكل متكامل و لــــكن
في حالة تشرب األسطح. في المناطق الهابطةيجب تفادي التوحالت 

فيجب وضع طبقة ثانيـــــة قبـــــل،  دقيقة٣٠ خالل ٢٨للنايتوبرايم 
  

 



 
 

  

 

  
 

يوصي فوسروك للـــــــمناطق المجاورة و الغير خــــاضعة للتآآل أو 
للمواد الكيميائية بإستعمال منتجات الديكجارد المضادة  للكربونات و 

وريدات و بذلك يتـــم منحها درجة من الوقاية ممــــــاثلة لمنطقة الكل
و تمنح هـــــذة الطبقات منظر تزييني جيـــد و متقن و . الترميم ذاتها

باإلضافة إلى حماية لمناطق هياآل البناء و ألتي قد تكــــون معرضة 
 .لألضرار البيئية

 
و.  ساعة٢٤الل في خ" النـايتوآوت"يجب تطبيق راتنج اإليبوآسي 

 أيام من تطبيق٣يجب عدم تــــطبـــــيـــق مــنــــتجـات الديكجارد قبل 
الرجاء إستشارة مكتب، للمزيد من التعليمات. النايتورمورتر إتش بي

 .فوسروك المحلي
 

 التــــنــــظـــيف
 

يجب تنـــظــيف النايتومورتر إتش بي و النايتـــــــوبرايم زنكرتش و 
 مـــن على األدوات و األجهزة و الخالطات بإستعمال ٢٨وبرايم النايت

 . فورا بــعـــد اإلستعمال١٠٢مذيـب فوسروك 
 

 التـــــقــــيـــدات
 

ال يجب إستعمال النايتومورتر إتش بي في درجات الحرارة األقل من 
و. آما ال يجب خلط جزء من العبوة تحت أية ظروف.  مئوية أو أقل٥

فال يجب إستعمال، الوزن الخفيف النايتومورتر إتش بيبسبب طبيعة 
المنتج في المناطق الخضاعة للحرآة المرورية، أو نقطة التحميل أو 

و قد . ال يجب تعرض اللياسة للمياة الجارية أثناء التطبيق آما. التآآل
يؤدي تعرض األسطح الغير متصلبة لألمطار الغزيرة إلى إزالــــــــــة 

،مزيد من التعليمات عن اإلستعمال في األجواء المختلفــــةلل. اللياسة
 .الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي

 
 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات

 
  آج٨ و ٤عبوة 

 النايتومورتر إتش بي مع توفر عبوات خاصة عند الطلب

 النايتوبرايم زنك رتش  آج٢ لتر و عبوة ١علبة 
٢٨ايتوبرايم الن  آج٥ و ١عبوة   
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥عبوة   

 التغطيــة 
  آج٤ لتر لعبوة ٣٫٥
 النايتومورتر إتش بي  آج٨ لتر لعبوة ٧٫٠

آج/٢ متر٣٫٧لتر أو /٢ متر٧٫٤  النايتوبرايم زنك رتش 
لتر/٢ متر٥-٤ ٢٨النايتوبرايم    

 نظرية ٢٨رايم تعتبر المعايير المعطاة للنايتوبرايم زنك رتش و للنايتوب: مالحظة 
بسبب عوامل الخسارة و التشكيلية و طبيعــــة الــــرآائز المحتملة، أرقام التغطية 

 .العملية ستكون اقل
 

 تعليمات التغليف من األمم المتحدة
 

. لإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتها
ري عند شحن ويشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البح

.المنتج عبر طريق البحر  
  

 
 
 

  
 الطبــقــات اإلضـــافية

 
فيمكن وضع طبقات إضــافية ، في حين الحاجة لطبقة بسماآة أآبر

يجب تثبيت المسلحات . و متعددة للحصول على السماآة المطلوبة
الفوالذية المتعرية لتفادي تحرآها أثناء عملية التطبـــيـق فــحيــث 

 على نسبة الضغط للمؤونة، و ذلك في مســـتوى البنية سيؤثر ذلك
 .و التماسك

 
آما  يـــجب حك الطبقات الوسطى للمنح الطبقات الالحقة تماسك و 

 ٢٤ و ٨يمكن وضع الطــــــبقات اإلضافية من بين . إلتصاق أفضل
و هـــذا الــــوقت يجب أن . بعـــد التطبيق األول)  مئوية٢٠(ساعة 

و من ثم يمكــــن الشروع . ي درجات الحرارة األعـــلىيكـون أقل ف
 . و النايتومورتر إتش بي٢٨في تطبيـق النايتوبرايمر 

 
فيــجب ، في حـيـــــن حدوث هبوط في طبقة النايتومورتر إتش بي

. إزالة آامل الطبقة و من ثم إعادة عملية التطبيق و بسماآة أقــــل
 .و إلى حدود طبقة البرايم

 
 ــشـــكيل الــنـهائيالتــ

 
و يمكن تطبيق التشكيل النهائي للنايتومورتر إتش بي بإستــعـــمال 
طوافة خشبية و من ثم بأداة ملج فوالذية و يمسح بعد ذلك بقطـعــة 

يجب عدم إجهـــــاد األســطــح . ١٠٢قماش مبللة بمذيب فوسروك 
 .المنتهية

 
 التطبيق في درجات الحرارة المنخفضة

 
 و النايتومورتر إتش بي فـــي درجات ٢٨ تطبيق النايتوبرايم يمكن

يجب عدم تطبيق المواد في درجات.  مئوية٥الحرارة المتدنية حتى 
 . مئوية٥الحرارة االقل من 

 
 التطبـــيق في درجات الحرارة العالية

 
مدة صالحية الخليط للنايتومورتر إتش بي تكــون أقـل في درجـــات

و يجب حفــــظها في المناطق،  مئوية ٣٥رة األعلى من الحــــــــرا
المظــللة أو فــــي المــــناطق المكيفة و يجب عدم التعريض لضوء 

 .الشمس المباشر
 

 المـــــعـــــالـجة
 

 .ال تحتاج عملية المعالجة للنايتومورتر إتش بي الحماية و الوقاية
 

 وضع طبقات نهائية وقائية أو تزينية
 

النايتومورتر إتش بي بمتانة و مقـــاومة عالية جدا لتشكيلة يتميز 
واسعة من الحوامض و القلويات و المواد الـكيـــمياوية الصناعية 
وسيمنح حماية ممتازة للخرسانة و المسلحات الفوالذية المتضمنة 

 .ضمن مواقع الترميم
 

ع و عمومًا ستستفيد المــــناطق المجاورة في هياآل البناء من وض
مـــــما سيمنحها درجة من الوقاية مماثلة ، طبقة طالء وقائية أيضًا

و يوصي فــــــــوسروك بإستعمال مدى من راتنج . آمنطقة الترميم
  .اإليبوآسي من النايتوآوت المقاوم للمواد الكيميائية

 



 
 

  

 

  
 

بإستعمال مزيل خاص للراتنج و من ثم يشطف بالكـثير من المـاء 
في حالة . و يجب عــــــدم إستعــــــمال المذيبات للتنظيف. ظيفالن

اإلتصـــال بالعـيون، تــشطف فـــــورا بالكثير من الماء النـظيف و 
إذا تم إبتالعه فــيجب مراجعة الـــــــطبيب . مراجعة الطـــبيب فورًا

 .فورًا و يجب عـــــدم محاولة التقّيأ
 

 اإلشـــــتــعال
 

 .وتر إتش بي غير قابل لإلشتعالالنايتوم
 

 و النايتوبـــــرايم ٢٨ و الـنايتوبرايم ١٠٢تعتبر مذيب فوسروك 
آما يمنع . أبعد عن مصادر اإليقاد. زنكرتش مواد  قابلة لإلشتعال
و في حـــــالة حدوث حريق، فيجــب . التدخـين في مواقـع العــمل

إستـــــــــعمال الماء ال يجب .  أو الرغـــــوة٠٢إستعـمال الـ سي 
 .المضخوخ

 
 نقطة اإلشتعال

 
 النايتوبرايم زنك رتش  مئوية١٦
٢٨النايتوبرايم   مئوية٢٧  
١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣  

 
للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 

 .باألمن و السالمة
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و آما يوفر فوسروك 
التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي 

تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 
و يوفر فوســــروك المعلومات . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

ية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجمحما لترميم و
 .لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 
 

  
عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّهز المنتج في تغليـــف 

 حالة توجب فوسروك فقط للتسليــــمو في. األمم المّتحدة المشترط 
فعلــى ، على األرض، لكن إذا آان المشتري ينوى الشحن في البحر

المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المّتحدة عند تقديـــم
و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقـــع .  طلب الشراء
حدة قد يؤّثر على سعر بيعاستعمال تغليف األمم المّت. على المشتري

 .الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوسروك المحلّي. المنتجات
 

 التـــخــزيـن
 

 شهر في درجة ١٢يمتلك النايتومورتر إف سي  مدة صالحية حتى 
 مئوية إذا أبقت في مخزنًا جاف و في الحـــاويات األصلية الغير٢٠

 .مفتوحة
 

 شروط التخزين 
 

ـــــنتج في األجواء الجافة و فـــي الحاويات األصلية قم بتخزين الم
و من الــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج من . الغير مفتوحة

 أشهر إذا خزنت في درجـــــــــــات الحرارة العالية أو في ٦ إلى ٤
.الرطوبة العالية  

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 و ٢٨ايتومورتر إتش بي و الـنايتوبرايم يـــــجـب عــدم إتصال الن

،  مع الجـــلد و العين١٠٢النايتوبرايم زنكرتش و مذيب فوسروك 
مع التأآد من توفـر التهوية الكافية حـيـــن اإلستعمال . أو أن يبتلع

 .و تفادي إستنشاق األبخرة
 

 آـما أن لبعض الناس حساسية للراتنج و للـــــمذيبات و لــــمادة 
قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعين و . لبالتص
وعـــند التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إسـتعمال . الوجه

و آما يزود إستـعمال الـــــــدهون . أجــهزة وقائية تنفسية مناسبة
في حــالة اإلتـــصال بالجلد، قم . العـازلة للحـمــاية اإلضافية للجلد

 

 

 

الحقوق محفوظة لفوسروك الدوليةجميع    

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف  مةمكة المكر   
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصي
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.واصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة أو م  



 

 

*نايتومورتر بي إي  

 

 

  
 

 الــــدعـــم التقـــني
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العالــية ذات 
آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعــدة ، النوعية و األداء العالي 

آما أيضــا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون
ك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعدة و يوفر فوسرو

.تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  
 

 مــعــايـيـر الـتــصـميـم
 

.يجب إتباع التعليمات التالية عند التطبيق  
 

خرسانة النايتومورتر بي إي   نايتومورتر بي إي
 السماآة القصوى  مم١٢ مم٤٠
 السماآة األدنى  مم٥ * مم٥

 المساحة القصوى ٢ م٠٫٢٥ ٢ م٠٫٥٠
 الطول األقصى  متر١  متر١

 
 

 .و للسماآات األآبر، فيمكن الحصول عليها بوضع طبقات متتالية
للمزيد من . المساحـــــات األآـــبر يجب أن تـــطبق بشكل مربعات

 .الرجاء إســتـشارة مكتب فوسروك المحلي، المعلومات
 
عند إستعمال أآبر من الرمل، فان السمك األدنى سيكون : حظة مال* 
الرجاء إســتـشارة مـــــكتب فوســــروك، للمزيد من المعلومات. أآبر

 .المحلي
 

 الخـــــصـــائص
 

 .خصائص عامة
 

يتميز النايتومورتر بي إي باإللتصاق القوي مع أآثر : قوة اإللتصاق 
و تعتبر . سطح مجهزة بشكل مناسبالمواد الهيكلية على أن تكون األ

ستكــون، قوة اإللتصاق الناتجة بين النايتومورتر بي إي و الخرسانة
 .أقوى من القوة القابلة للشد للخرسانة ذاتها

 
إن راتنج البولستر المستعمل فـــــي النايتومورتر بي إي : اإلنكماش 

ولي سيكون اإلنكــــماش الط. معد لتخفيض اإلنكماش إلى الحد األدنى
و لن يكون هناك أي إنكماش مـــــــــتزايد بعد إآتمال %. ٠٫٨تقريبا 

 .عملية المعالجة
 

يـــــــــمتلك النايتومرتر بي إي المعالج صالحية عملية بين : التحمل 
 مئوية وحتى الدرجات األدني من الصفر٦٠درجات الحرارة بارتفاع 

 .مئوية
 

ر النــــايتومورتر بي إي المعالج بالكامل ال يتأث: المقاومة الكيميائية 
بالماء أو البنزين او الزيوت وهو ايـــــضًا مـــــقاوم لــــمعظم المواد 

هو موصى به لإلستعمال باإلتصال مــع الكيتون أو . الكيميائية اآلآلة
وألن . حامض الكربوليك و القلويات القويــــة و عــــوامل األآســــدة

يميائية يمكن أن تتأثر بالـعــوامل المتغيرة الخارجية مثل المقاومة الك
فيوصي بإستشــارة مكتب فوسروك المحلي ، درجة الحرارة المتغيرة
 .للمزيد من التعليمات

  
ترآيبة متعددة األغراض للترميم و اإللتصاق المتميزة بالقوة 

.العالية  
 

 األسـتخـدام
 

ة المالط  و لهـياآـــــل للترميم الطارئ و السريع للخرسانة و فرش
النايتومورتر بي إي مناسب مثاليا للترميم و إعادة . البناء األخرى

و قد يستعـــــــــمل لتعبئــــــة . التشكيل لوحدات الخرسانة الجاهزة
الفراغات و الفجوات في اإلرضيات الخرسانية و أفرشة المالط و 

 يجـــب إستعمال و. البالط الخزفي و الطوب و اإلرضيات الحجرية
آــــــــــما أن . النايتومورتر بي إي للفراغات الكبيرة في الخرسانة

المنتج مفيد خصوصا في حين الحاجة إلآتساب القوة و المتانة في 
و عندما يضغط بشكل صحيح، فهو غير نافذ بـــدرجة . أسرع وقت

.عالية  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

 نسبة العرقلة أقوى من   التطور السريع للمتانة يخفض-
.الخرسانة خالل ساعتان  

و إلتصاق جيد مع تشكيلة ، "برايمر"  ال يتطلب طبقة أساسية -
.واسعة من الرآائز  

.  مقاومة عالية ضد الزيوت و المواد الكيمياوية-  
يمكن أن يصب أو يملج أو يعدل بإستعمال ،   متعدد اإلستعمال-

. زمن المعالجةالكتل بدون أي تأثير بشكل ملحوظ في  
بسب إمكانية إستعمال جزء من ،   نسبة التالف منخفضة جدًا-

.العبوة للحصول على خليط متسق و موحد  
و يمكن إن ،   إمكانية المعالجة في األجواء الرطبة و المبتلة-

.يستعمل في درجة حرارة بحدود الصفر مئويًا  
. لضمان الحصول على خليط متسق،   آميات موزونة مسبقًا-  
 

 الــــوصــــف
 

و . منتجات النايتومورتر بي إي مستندة على نظام راتنج بولستر
:يتوفر بنوعيتين   

 
. المادة القياسية لإلستعمال العام-النايتومورتر بي إي   

 
 نوعية خاصة تسمح للمستعملين -خرسانة النايتومورتر بي إي 

لفــراغات بإضافة الكتل المناسبة، و بذلك يخفض التكلفة لتعبئة ا
.األآبر جوهريا  

 
مع توفر درجة خاصة لإلستعمال الشتائي لكل من النوعيتــــيـــــن 

و ألتي تتميز بالمعالجة المبكرة فــي درجــات ، المتوفر لمن المنتج
آما أن آل مــن النوعيتين مــــــــــــــن . الحرارة البيئية المنخفضة

كــــــــونان بالكمـــــيات النايتومورتر بي إي مجهزتين آمنتجات م
الموزونة مسبقًا لسائل الراتنج و مسحوق التصلب، و هم جاهزان 

آما أن نظام التصلب يسمـــــح . للخلط واإلستعمال في موقع العمل
آمؤونة قابلة للصب أو الملـج ، للخليط بإن يستعمل بطرق مختلفة

لك الثقــة و يمنح ذ. بدون التأثير بشكل ملحوظ على زمن المعالجة
.المتكاملة للمنتج  

 
 

 



 
 

  

 

  
 

خرسانة النايتومورتر 
 بي إي

نايتومورتر بي إي القابل
 للصب

 ٢٠الخصائص في 
 مئوية

 ٢مم/ نيوتن١٠٠ ٢مم/ نيوتن ١٠٠
 ٧مقاومة الضغط في 

بي، ٦٣١٩بي إس (أيام 
 )٢تي 

بي إس (مقاومة الثني  ٢مم/ نيوتن ٢٨ ٢مم/ نيوتن ٢٥
 )٣تي بي ، ٦٣١٩

بي إس (مقاومة الشد  ٢مم/ نيوتن ١٤ ٢مم/ نيوتن ١٢
 )٧بي تي ، ٦٣١٩

 معامل يونج للمطاطية ٢مم/  آي نيوتن ١٦ ٢مم/  آي نيوتن ٢٣

درجة / م / واط  ١٫٠ 
 مئوية

 التوصيل الحراري

لكل درجة  ٦-١٠في ٣٠ 
 مئوية

 معامل التمدد الحراري

 . بي إي حسب نوع الكتل المستعملةتتغير قوة الخرسانة نايتومورتر: مالحظة 
 

 .النايتومورتر بي إي: تصميم الخليط 
 

نسبة الراتنج مع التصلب الكثافة التغطية  
  الحجم الوزن ٣م/ آج  آج/ لتر 

 القابل للملج ١:٣٫٢ ١:٤٫٢ ١٩٢٠ ٠٫٥٢
 المتدفق ١:٢٫٥ ١:٣٫٥ ١٨٤٠ ٠٫٥٤
 السائل ١:١٫٦ ١:٢٫٠ ١٦٨٠ ٠٫٦٠

 
 .سانة النايتومورتر بي إيخر: تصميم الخليط 

 
لكل عبوة آاملة من خرسانة النايتومورتر بي إي و ألتي تحتوي على

مسحوق)  آيلوغرام٥٫٥( لتر٣٫٧٥راتنج و)  آيلوغرام٥٫٥( ألتار٥
مادة التصلب، قم بإستعمال أحد أنواع الكتل البديلة حسب التــــعلميات

 .في الجدول أدناه
 

  الجافةالكتل الكمية )لتر(التغطية 
 رمل درجة سي ) آج٣٠( لتر ١٧ ٢٠
 رمل درجة إم ) آج٢٥( لتر ١٤ ١٧٫٥
 رمل درجة إف ) آج٢١( لتر ١١٫٥ ١٥
 ) آج١٢( لتر ٦٫٥ ٢٢٫٥

 ) آج٢١( لتر ١٢
 رمل درجة إم

  مم١٠آتل 
 
٢٧٫٥ 

 ) آج١٠( لتر ٥٫٥
 ) آج٩٫٥( لتر ٥ز٥

 ) آج١٩( لتر ١١

 رمل درجة إم
  مم١٠آتل 
  مم٢٠آتل 

 
 ـود المواصفاتبـن
 

 مؤونة البوليستر للترميم واإللتصاق و المتعددة األغراض
 

هي مؤونة راتــــنج البوليستر للصق و الترميم ، النايتومورتر بي إي
و يمكن للمؤونة أن. المميزة بالقوة العالية و المكونة من جـــــــزئين

على زمنتستعمل في تشكيلة واسعة من اإلتساق من غــــــير التأثير 
،عند تطبيق المادة بطريقة الصب. المعالجة المحدد أو القوة و المتانة

مم/ نيوتن١٠٠فأن المادة المعالجة تتميز بمقاومـــــــة للضغط بقوة 
١٤ و مقــاومة للشــــد بقوة ٢مم/ نيوتن٢٦ و مقاومة للثني بقوة ٢

ـج المطاطيةو تكون معــــــامل يونــــ.  أيام٧ و ذلك خالل ٢مم/نيوتن
 .٢مم/ آي نيوتن١٦بقوة 

 
 
 
 
 

  
يمكن للنايتومورتر بي إي أن يتعالج تحت : اإلستعمال تحت الماء 

يجب إستشارة مكتب فوسروك الــمحلي عـنــد الحاجة لهذا . الماء
.النوع من التطبيق  

 
 زمـن العمـل المستغرق

 
 درجة الحرارة نايتومورتر بي إي خرسانة النايتومورتر بي إي

 النوعية القياسية دقيقة دقيقة
١٢٠-٩٠  ١٥٠-١٢٠   مئوية٥ 
٦٠-٤٥  ٦٠-٤٥   مئوية١٥ 
٣٠-٢٥  ٢٠-١٥   مئوية٢٥ 

 النوعية اإلستوائية دقيقة دقيقة
١٠٠-٨٠  ٩٠-٧٠   مئوية٢٥ 
٦٠-٤٥  ٦٠-٤٥   مئوية٣٥ 

 
أن جــمـــيع درجات النايتومورتر بي إي : إآتساب مقاومة الضغط 

 ٦ إلى ٢متكافئة مع قــوة الخرسانة في خالل تمنح مقاومة و قوة 
ويبين الرسم .  مئوية١٥ساعات في درجات الحرارة األعلــى من 

.البياني أدناه مقاييس تطور مقاومة الضغط المثالية  
 

 
 

 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 الطالء األساسي للـرآائـز
 

ل إستعمال ال تحتاج الرآائز و األسطـــــح لــــــطالء إساسي قـــبــــ
 .النايتومورتر بي إي

 
  الــــــخــــلـــط

 
قم بصب الكمية المطلوبة من الراتنج السائل إلى حاوية بالستيكية و 
نظيف و من ثم قم بإضافة مسحوق التصلب ببطئ و ثم قم بخلطــهما 

 دقائق و حتى الحصول علـــــى ٣يجب اإلستمرار بالخلط لمدة . جيدًا
 .إتساق موحد

 
 خرسانة النايتومورنر بي إي، قـــــم بقياس الكمية الصحيحة و لخلط

و مـــن ثم قم بإضافتها ). الخشنة و الناعمة(من آتل األسطح الجافة 
إلى الخليط المعد حسب التعليمات المدرجة أعاله و حــــــتى الحصول

و يوصي بإستعمال الخالطات الميكانيكـية لتحضير . على خليط متسق
و يجب إستعمال خالطـات قوية ، ة النايتومورتر بي إيمؤونة خرسان

 .مثل الكريتانجل أو الميكسال
 

يجب التأآد من عدم خلط آميات أآبر من ألتي يمكن إستعمالها ضمن 
 .مدة صالحية الخليط الموصى بها

 
 الــتــطــبــيـق

 
قم بتطبيق خليط النايتومورتر بي أي على األسطـــــح المـــــــجهزة 

مع الضغـــــط بإحــــكام ، عمال أداة التشكيل أو بطوافة فـــوالذيةبإست
و فـــي حـــــين. لضمان الحصول على التماسك و الكـــــبس اإليجابي

فيجب أن تكون الطبقة األولى، الترميم للرآائز الكثيفة أو الغير ماصة
ـى من النايتومورتر بي إي غنية بالراتنج لضمان تماسك اللياسة علــ

 .األسطح و آما يجب أن تبلل
 

قم بكبس المؤونة جيدًا حول المسلحات المتعرية حسب التعليمــات و 
الموضح " بنود المواصفات"السماآة المحددة و المدرجة في جدول 

و ذلك بوضــــــع، و يمكن الحصول على طبقة بسماآة أآــبــر. أعاله
 هبــــــوط في طبــقــةفي حـيـــــن حدوث. طبقات متعددة من المؤونة

فيجب إزالة آامل الطبقة و من ثم إعادة عملية ، النايتومورتر بي إي
 .التطبيق و بسماآة أقل

 
 مـتــــر مربـــع للنايتومورتر بي أي و ٠٫٢٥و للمساحات األآبر من 

فيــوصــــي بـتــطبـيق،  متر مربع لخرسانة النايتومورتر بي إي٠٫٥
 .مربعة متبادلةالمؤونة في مساحات 

 
و لبعض التطبيقات و خصوصا للمناطق الـــمــحـصورة و الـــصعــب
الوصول إليها، فيمكن صب خــــــليـــط النايتومورتر بي إي في تـلــك

و يجب إستشارة مكتب فــوسروك الـــمـــحــــــلي للمزيد من. المواقع
 .التعليمات قبل اإلستمرار

 
لـــمنتج لتثبيت لوائح الطوب أو البالط الخزفي أوو عـــنــد تـــطبيق ا

فقد يكون من الضروري، ألــخ..السراميك أو الحافات أو الـــحجــــارة
 .إستخدام وسائل الدعم و القوالب المؤقتة

 
إن السمــــــك التطبــيقي األدنى للنايتومورتر إي بي و : مالحظة 

 .مليمتر ٥لمؤونة خرسانة النايتومورتر بي إي هي  
 

  
 .مؤونة خرسانة البوليستر للترميم المتعدد األغراض

 
هي مؤونـــــــــة راتنج البوليــــــستر، خرسانة النايتومورتر بي إي

و القابلــــة، الخرسانية المميزة بالقوة العالية و المكونة من جزئين
كتـــــلللتعديل أثناء الخلط في مواقع العمل و ذلك بإستعمــــــــال الــ

و يمكن لمؤونة الترميم الخرسانية أن تستعمل في تشكيلة. المناسبة
التأثير على زمن المعالجــــة المحدد أو واسعة من اإلتساق من غير

و تتميز المادة المعالجة تتميز بمقاومة للضغط بقوة. القوة و المتانة
لشد  و مقاومـــــة ل٢مم/ إن٢٥ و مقاومة للثني بقوة ٢مم/ إن١٠٠
و تـــكون معــــــامـــــل يونج.  أيام٧ و ذلك خالل ٢مم/ إن١٢بقوة 

 .٢مم/ آي إن٢٣المطاطية بقوة 
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التــــجـــهـــيـز
 

 مم عـلى ٥قم بنشر و قطع الزوائد خارج مساحة الترميم إلى عمق 
 قم بتكسيرو. األقل لتجنب الحصول على حـــــــــافات غير مستقيمة

 . مم و إلى حدود الحافة المنشورة٥مساحة الترميم إلى عمق 
 

قم بتنظيف األسطح و إزالة آل الغــــــبار و التلوثات و البالستر و 
الزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابقة و الطبقات المتآآلة و 

 قم بتخشينها و مــن، و للمساحات الغير منشورة. الطحالب النامية
 .ثم بإزالة البقايا و التلوثات بالصنفرة او بالكشط

 
يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحوم بالتــــنظيف بالبــــــــخار 
و . أو بإستعمال محاليل التنظيف أو أي مادة مزيــــلة لــــلزيوت

يمكـــــن تقييم األسطح و فعالية عمليات التنظيف للــــتأآدة من 
.سطحتحـــــضيــــر األ  

 
قم بصقل و تنظيف المناطق المعدنية المتآآلة في المنطـــــــــقــــة 
. المخصــــصة للترميم و بإزالة التقشرات و بقايا التآآالت الطليقة

يجب تنظــــــــــــيف آل المسلحات الفوالذية حتى يـتــــــم صقلها و 
ـــــــــــي مع إعارة األهتمام العالـ. الحصول على شكل المع للفوالذ

يوصى بالكشط للقيام بتلك . لخلفيات القضبـــان الفوالذية المتعرية
 .العملية

 
و للمناطق المتآآلة بسبب الكلوريدات، يجب غســـــــل المسلحات 
الفوالذية بالماء المضغوط و النظيف فورا بعد أن يتم صقله إلزالة 

لفجوات من المواد المساعدة على التآآل و التخلص من الحفر و ا
 .على األسطح

 
 الطالء األساسي للتعزيز المسلحات

 
يجب تغطية المسلحات المتعرية بوضع طبقة واحدة من النايتوبرايم 

و في حالة عــــدم التأآد . زينكرتش و ترآها لتجـــف قبل اإلستمرار
فيجب وضع طبقة ثانـــــــية و من ثم ، من وضع الطبقة بشكل آامل

 .إلستمرارترآها لتجف قبل ا
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات
 

  آج١٤عبوة 
 النايتومورتر بي إي مع توفر عبوات خاصة عند الطلب

  آج١١عبوة 
 خرسانة النايتومورتر بي إي مع توفر عبوات خاصة عند الطلب

 النايتوبرايم زنك رتش  آج١٠/  لتر ٥ آج و عبوة ٢ لتر م ١علبة 
١٠٥مذيب فوسروك   لتر٥عبوة   
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥عبوة   

 التغطيــة 
 النايتومورتر بي إي  آج لكل عبوة١٤/  لتر ٧٫٥
  آج لكل عبوة ١١/  لتر ٢٧٫٥ إلى ١٥

 خرسانة النايتومورتر بي إي إعتمادًا على الكتل المستعملة

آج/٢ متر٣٫٧لتر أو /٢ متر٧٫٤  النايتوبرايم زنك رتش 
 نظرية ٢٨تعتبر المعايير المعطاة للنايتوبرايم زنك رتش و للنايتوبرايم : حظة مال

بسبب عوامل الخسارة و التشكيلية و طبيعــــة الــــرآائز المحتملة، أرقام التغطية 
 .العملية ستكون اقل

 
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. طرة في طبيعتهالإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكّل المنتجات الخ

ويشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 
.المنتج عبر طريق البحر  

 
عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّهز المنتج في تغليـــف 

و في حالة توجب فوسروك فقط للتسليــــم . األمم المّتحدة المشترط 
فعلــى ، شحن في البحرعلى األرض، لكن إذا آان المشتري ينوى ال

المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المّتحدة عند تقديـــم 
و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقـــع .  طلب الشراء
استعمال تغليف األمم المّتحدة قد يؤّثر على سعر بيع . على المشتري

 .وك المحلّيالرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوسر. المنتجات
 

 التـــخــزيـن
 

 ٢٠ أشهـــــر في درجة ٩تمتلك جميع المنتجات  مدة صالحية حتى 
مئوية إذا أبقت في مخزنًة في أجواء جافة و في الحـــاويات األصلية 

 .الغير مفتوحة
 

 شروط التخزين 
 

قم بتخزين المـــــنتج في األجواء الجافة و فـــي الحاويات األصلية 
و من الــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج إذا . حةالغير مفتو

 .خزنت في درجـــــــــــات الحرارة العالية أو في الرطوبة العاليــــة
 
 

  
 الطبــقــات اإلضـــافية

 
فيمكن وضع طبقات إضــافية ، في حين الحاجة لطبقة بسماآة أآبر

لمسلحات يجب تثبيت ا. و متعددة للحصول على السماآة المطلوبة
الفوالذية المتعرية لتفادي تحرآها أثناء عملية التطبـــيـق فــحيــث 
سيؤثر ذلك على نسبة الضغط للمؤونة، و ذلك في مســـتوى البنية 

 .و التماسك
 

و آذلك عند الحاجة لطبقة بسماآة أآبر آما  يـــجب حك الطــــبقات 
و يجـــب . الوسطى للمنح الطبقات الالحقة تماسك و إلتصاق أفضل

)  مئوية٢٠( ساعة ٢٤ و ٨وضع الطــــــبقات اإلضافية من بين 
 .بعـــد التطبيق األول

 
 التــــشـــكيل الــنـهائي

 
و يمكن تطبيق التشكيل النهائي للنايتومورتر بي أى  بإستــــعـــمال 
طوافة خشبية و من ثم بأداة ملج فوالذية و الذي قد يمسح من فترة

يجب . ١٠٥ك بقطـعــة قماش مبللة بمذيب فوسروك وأخرى بعد ذل
 .عدم إجهـــــاد األســطــح المنتهية

 
 التطبيق في درجات الحرارة المنخفضة

 
و يمكن تكبيق الناتيومورتر بي إي في األجــواء البــــــاردة و حتـى

و لكن يجب عدم إستعمال المنــتج حين تـكون الرآائز. درجة الصفر
رة اقل من درجة التجمد أو تكــــون األســـطح مغطاةأو درجة الحرا
و في األجواء البـاردة، فـقــد تــكــون النوعـــيــة. بالصقيع أو الثلج

الرجاء ، للمــزيــــد مــن التعليمات. الشتائية من المنتج أآثر مالئمة
 .إستشارة مكتب فوسروك المحلي

 
 التطبـــيق في درجات الحرارة العالية

 
ة صالحية الخليط للنايتومورتر بي إي تكــون أقـل في درجــــــاتمد

يجب عدم إستعمال المنتج حين.  مئوية٢٥الحــــــــرارة األعلى من 
و في المناطق المرتفعة .  مئوية٣٥تكون درجة الحرارة أعـلى من 

يجب حفظها في المناطق المظــللة أو في المناطق الـمكيفة، الحرارة
اعة قبل اإلستعمال و آما يجب عدم تعرضهـــــــا لضـوء س٢٤لمدة 

 .الشمس المباشر
 

 المـــــعـــــالـجة
 

 .ال تحتاج عملية المعالجة للنايتومورتر بي إي الحماية و الوقاية
 

 التـــــقــــيـــدات
 

ال يجب إستعمال النايتومورتر بي أي  في درجات الحرارة األقـــــل 
و .  تكون األسطح مغطاة بالصقيع أو الثلــجمن صفر مئوية أو حين

عندما ،  يجب عدم إستعمال المنتج على األسطح الرطبة أو المبللة
و . يكون هناك شكك في قوة التالحم أو عند تعرضها للمياة الجارية

قد يؤدي تعرض األسطـــــح الغير متصلبة لألمطار الغـــــزيرة إلى 
ــن التعليمات عن اإلستعمـــــــــال للـزيد مـ. إزالـــة سطح المؤونة
  .الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي، في األجواء المختلفــــة

 



 
 

  
 

 
 نقطة اإلشتعال

 
 النايتومورتر بي إي  مئوية٢٩
 النايتوبرايم زنك رتش  مئوية١٦
١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣  
١٠٥مذيب فوسروك   مئوية٤٣  

 
ــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة للمزيد من المـ

 .باألمن و السالمة
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 
هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر

للخرسانة ، يـــــــــقة الرشالموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطر
باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي

و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة
التسرب للفواصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 

 .خاصة باإلرضياتالمواد المثبتة و المواد ال
 

آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي 

تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 
فوســــروك المعلومات و يوفر . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لترميم و
 .لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 
 

  
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
ال النايتومورتر بي إي  و النايتوبرايم زنكرتش يـــــجـب عــدم إتص
. أو أن يبتلع،  مع الــجـــلد و العين١٠٥ و ١٠٢و مذيب فوسروك 

مع التأآد من توفـر التهوية الكافية حـيـــن اإلستعــــمال و تــــفادي 
 .إستنشاق األبخرة

 
 آـما أن لبعض الناس حساسية للراتنج و للـــــمذيبات و لــــمادة 

قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعين و . لتصلبا
وعـــند التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إسـتعمال . الوجه

و آما يزود إستـعمال الـــــــدهون . أجــهزة وقائية تنفسية مناسبة
في حــالة اإلتـــصال بالجلد، قم . العـازلة للحـمــاية اإلضافية للجلد

مزيل خاص للراتنج و من ثم يشطف بالكـثير من المـاء بإستعمال 
في حالة . و يجب عــــــدم إستعــــــمال المذيبات للتنظيف. النظيف

اإلتصـــال بالعـيون، تــشطف فـــــورا بالكثير من الماء النـظيف و 
إذا تم إبتالعه فــيجب مراجعة الـــــــطبيب . مراجعة الطـــبيب فورًا

 . عـــــدم محاولة التقّيأفورًا و يجب
 

 اإلشـــــتــعال
 

 .النايتوموتر بي أي غير قابل لإلشتعال
 

 و النايتوبـــــرايم زنكرتش و ١٠٥ و ١٠٢تعتبر مذيب فوسروك 
. أبعد عن مصادر اإليقــاد. النايتومرتر بي إي مواد  قابلة لإلشتعال
حدوث حريق، و في حـــــالة . آما يمنع التدخـين في مواقـع العــمل

ال يجب إستـــــــــعمال .  أو الرغـــــوة٠٢فيجــب إستعـمال الـ سي 
 .الماء المضخوخ

 
 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
.  خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
سروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فو

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتومورتر إس  

 

 

  
 

و للسماآــــات.  مليمتر٥آما ال يجب تطبيق المؤونة بسماآة أقل من 
المساحات  .األآبر، فيمكن الحصول عليها بوضع طبــــقات متــتـــالية

الرجاء ، للمـــزيد من المعلومات. األآبر يجب أن تطبق بشكل مربعات
 .إســتـشارة مكتب فوسروك المحلي

 
 الحاجة لخصائص أعلى للتطبيق في المواقع العمودية و و حين

 .فيوصى بإستعمال النايتومورتر إتش بي، األسقف 
 

 الخـــــصـــائص
 

 مئوية، ٢٠تم الحصول على جيمع القييم التالية في درجة حرارة 
 .مالم يكن محددًا غير ذلك

 
 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

 قاومة الضغطم  يوم٢٨ في ٢مم/  نيوتن ٦٠
 )٢بي تي ، ٦٣١٩بي إس (

 مقاومة الثني  يوم٢٨ في ٢مم/  نيوتن ٢٠
 )٣بي تي ، ٦٣١٩بي إس (

 مقاومة الشد  يوم٢٨ في ٢مم/  نيوتن ١٠
 )٣٠٧أي إس تي إم سي (

 معامل الضغط  يوم٢٨ في ٢مم/  آي نيوتن ١٦٫٢
 )٤٦٩أي إس تي إم سي (

 تشرب الماء % )٥خرسانة % ( ٠٫٢
  مئوية٢٠قة في  دقي٤٥
 صالحية الخليط  مئوية٣٥ دقيقة في ٢٠

  مئوية٢٠ ساعة في ٢٤
 التصلب المبدئي  مئوية٣٥ ساعة في ١٦

  مئوية٢٠ أيام في ٧
 المعالجة المتكاملة  مئوية٣٥ أيام في ٤

 ٣م/  آيلوغرام ٢٠٠٠تقريبا 
 آثافة المادة الرطبة الجديدة )مضغوط بالكامل(

ضة للنايتومورترتعيق النفاذية المنخف
 المقاومة الكيميائية .إس التضرر من المواد الكيميائية

 
 ٢٠أداء آتل النايتومورتر إس المغـــــمورة بشـــــــكل مستمر في 

 :مئوية 
 

%١٠ ممتاز  حامض الستريك 
%١٠ ممتاز  حامض الطرطريك 
%٢٥ ممتاز  حامض الهايدروآلوريك 
%٥٠ ممتاز  هيدروآسيد صوديوم 
%١٠٠ ممتاز  الديزل و البنزين 
%١٠ جيد جدًا  حامض الكبريتيك 
 محليل السكر مشبع جيد جدًا
%١٠ جيد جدًا  الحامض اللبني 
%١٠٠ جيد جدًا  الهيدروآربون 
%٥٠ جيد جدًا  الحامض الفوسفوري 
%١٠ جيد  الحامض النتريكي 

%٥ محدود   حامض الخليك 

  
. المقاومة للتآآلمؤونة اإليبوآسي للترميم العالية التحمل و  

 
 األسـتخـدام

 
و قد صمم هذا المنتج لإلستعمال األفقي لكن أيضًا يمكن أن يطبــق 

وهو مناسب مثاليا . بشكل عمودي، و لكن عمومًا في أقسام أنحف
لصهاريج الحامضيات و الحوائط البحرية و الطوابق الصناعيـــــة 

مال النايتومورتــر يمكن إستع. ولإلستعمال آفرشة لــــــــــلموؤنة
. إس للترميمات الطارئة و حين يكون إآتساب القوة السريعة مهم

تكون المؤونـــــة ، و عندما تكون اللياسة مضغوطة بشكل صحيح
في بعض الحاالت، يمكن إستعمـــال النايتومورتر . غير نافذة جـداًَ

ارة قـــــم بإستش، للمزيد من التعليمات. إس على الرآائز المعدنية
.مكــــــتب فوسروك المحلي  

 
للترميمات السريعة لألسطح للحوائط العمودية و األسقف و حيــن 

فيوصى بإستعـــــمال ، الحاجة لمؤونة أعلى سماآة و أخف وزنــًا 
.النايتومورتر إتش بي   

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.مناسب لإلستعمال في هياآل البناء،   المتانة و القوة األقصى-  
.  التطور و المعالجة المبكرة تقلل من حدوث التضررات-  
مناسب للمناطق المعرضة للحرآة المرورية ،   مقاوم للتآآل-

.العالية  
.  مقاومة عالية لتشكيلة واسعة من المواد الكيمياوية-  
المادة المعالجة المنتج غير نافذة ،   يتعالج في األجواء الرطبة-

.للماء  
.ين من الخرسانة الجيدة  نموذجيا أقوى مرت-  
  مكونات موزونة و مجهزة مسبقًا لضمان الحصول على خليط -

.موحد  
  

 الــــوصــــف
 

يستند النايتومورتر إس على نظام راتنج اإليبوآسي العالي التحمل 
و آما تزود آتل السيليكا القوة العـــــالية و . و الخالي من المذيبات

كون النايتومورتر إس مـــن ثــالثــــة يت. المقاومة الممتازة للتآآل
مكونات مجهزة بالكميات الموزونة مسبقًا و جاهــــزة للخـــلــط و 

.اإلستعمال في مواقع العمل  
 

 الــــدعـــم التقـــني
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العالية ذات 
 خدمة المســـــــاعدة آما يوفر فوسروك، النوعية و األداء العالي 

آما أيضا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون
يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعدة 
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 مــعــايـيـر الـتــصـميـم

 
 مم ٥٠عـــــــدة أقسام و بسماآة يمكن تطبيق النايتومورتر إس ب
 مم في المناطق العمودية  فـي ١٢في المناطق األفقية و بسماآة 

.تطبيق واحــــــد و بدون إستعمال قوالب الصب المؤقتة   

 



 
 

  

 

  
 

مع التأآد من تغطيــة ، قـم بفرك البرايمر جيدًا على األسطح المجهزة
 المتضررة بشكل متكامل و لــــكـن آــامل المساحة و تغطية المناطق

في حالة تشرب األسطـح . يجب تفادي التوحالت في المناطق الهابطة
فيجب وضع طبــــقــــة ثانـــيـــة قبـــــل،  دقيقة٣٠للنايتوبرايم خالل 

و من ثم يمكن تطبيق النايتوموتر إس حين يبداء البرايمر. اإلستمرار
إعتـــمادًا،  ساعــات٤ دقيقــــة و ٣٠و  يستغرق ذلك بين . باللزوجة

و في حــيـــن تـــصـــلب طــبـقــة. على بيئية و درجة حرارة األسطح
. فيجب وضع طبقة ثانية قبل تطبيق الــــنايتومورتر إس، النايتوبرايم

 مئويــة و ٢٠دقيــقة في  ٦٠مدة صالحية العمل لخليط البرايمر هي 
 . مئوية٣٥ دقيقة في ٣٠

 
 ــــــخــــلـــطال
 

يجب التأآد من خلط النايتومورتر إس بشكـــل آـلي لــضمان الحصول
 .على مؤونة متجانسة و قابلة للملج

 
يجب خلط محتـويات الــمادة . يجب خلط النايتومورتر إس  ميكانيكيا

المصلبة و المادة األساسية آل على حد للتأآد من حــــــلهم جيدًا قبل 
 من ثم يجب إفراغ آامل محتويات المادة المصلبة و و. خلطهم سوية

و .  دقائق٣المادة األساسية في سطل بالستيكي و خلطهم جيدًا لمـدة 
من ثم و ضع الخليط في خالط  ميكانيكيا مناسب مثل الـــكريتانجل أو 

قم بإضافة محتويات آيس الكتل بشكل بطئ إلى الـــــخالط و. البيناين
و حتى يتــــم خلط ،  دقائق إضافية٣ إلى ٢ط لمدة اإلستمرار في الخل
آما يجب عدم تجزئة و إستعمال أجزاء من عبـــــــوة . المكونات آليًا

 .المنتج
 

 الــتــطــبــيـق
 

قم بتطبيق خليط النايتومورتـــــــر إس على األسطـــــح المـــــــجهزة
لضغـــــط بإحــــكاممع ا، بإستعمال أداة التشكيل أو بطوافة خشبيـــــة

 . لضمان الحصول على التماسك و الكـــــبس اإليجابي
 

و فـــي المناطـــــق. قم بكبس المؤونة جيدًا حول المسلحات المتعرية
يـــمــكـــن وضـع المؤونة على ، المحصورة و المتعثر الوصول إليها

ب وضعيج، و لكن في آل الحاالت األخرى. المسلحات المتعرية يدويًا
و يمكن وضع النايتومورتر إس . المؤونة بإستخدام أداة ملج فوالذية

١٢ مم آحـــد أقصى لألسطح األفقية و ٥٠في عدة طبقات و بسماآة 
مم لـــألسطــــح العمودية و في تـــطبــــــيق واحـد و من غير الحاجة

رو يمكن الحصول على سـماآة أآب. إلستــخـدام قوالب الصب المؤقتة
لالسطح العمودية و ذلك إعتمادًا على هئية األسطح و حجـم المساحة 

و لكن يجب عموما أن يتم الترميم ، المتعرية للمسلحات الفوالذية
 .بعدة طبقات

 
يوصي بتطبيق المؤونة في مساحات مربعة ، و للمساحات األآبر

 .متبادلة
 

 ١٠ر إس إن السمــــــك التطبــيقي األدنى للنايتومورت:  مالحظة 
 .مليمتر

  
 بــنـود المــواصـفـات

 
.مؤونة اإليبوآسي للترميم العالية التحمل  

 
مؤونة راتنج اإليبوآسي للـــــــــترميم المميزة ، النايتومورتر إس

بالتحمل العالي  و المكونة من ثالث أجزاء و المميزة بكثافة ليست 
لجة مقاومة و تمتلك المادة المعا. متر المكعب/ آج٢٠٠٠أآثر من 

/   نيوتن ٢٠ و مقاومة للثني بقوة ٢مم/  نيوتن ٦٠للضغط بقوة 
 و ذلك عند إختبــارها ٢مم/  نيوتن ١٠ و مقاومة للشد بقوة ٢مم

%  ٠٫٢و ال تزيد نسبة إمتصاص الماء عن .  يوم٢٨لــــــمدة 
.للمادة المــعالجة  

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
ظيف األسطح و إزالة آل الغــــــبار و التلوثات و البالستر و قم بتن

الزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابقة و الطبقات المتآآلة و 
قم بتخشين األسطح ثم بإزالة البقايا الخرســانية . الطحالب النامية

قم بقطع أو نشـــــــــر الزوائد القصوى . بالنحت أو بالكشط البسيط
 مم على األقل لتفادي الحافات الهشة و ٥ع الترميم إلى عمق لمواق

قم بقطع آامل مـــساحة الترمــيم إلى . للحصول على حافات متقنة
 . مليمتر و إلى الحافة المنشورة٥عمق 

 
يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحوم بالتــــنظيف بالبــــــخار أو 

و . ـــلة لــــلزيــــــــوتبإستعمال محاليل التنظيف أو أي مادة مزيـ
يمكـــــن تقييم األسطح و فعالية عمليات التنظيف للـــــتأآد مــــن 

 .تحـــــضيــــر األسطح
 

قم بصقل و تنظيف المناطق المعدنية المتآآلة في المنطـــــــــقــــة 
. المخصــــصة للترميم و بإزالة التقشرات و بقايا التآآالت الطليقة

ـــــــــــيف آل المسلحات الفوالذية حتى يـتــــــم صقلها و يجب تنظـ
مع إعارة األهتمام العالــــــــــــي . الحصول على شكل المع للفوالذ

يوصى بالكشط للقيام بتلك . لخلفيات القضبـــان الفوالذية المتعرية
 .العملية

 
 الطالء األساسي للتعزيز المسلحات

 
قم بوضع طبقة .  ساعات٣ة في خالل يجب تغطية المسلحات النظيف

و. واحدة من النايتوبرايم زينكرتش و ترآها لتجـــف قبل اإلستمرار
فيجب وضع طبقة، في حالة عدم التأآد من وضع الطبقة بشكل آامل

 .ثانية و من ثم ترآها لتجف قبل اإلستمرار
 

 الطالء األساسي للـرآائـز
 

و الرآائز العمودية . ٢٥برايم الرآائز األفقية يجب أن تطلى بالنايتو
و يجب . ٢٨و المعدنية بالدرجة األولى يجب أن تطلى بالنايتوبرايم 

خلط البرايمر حسب المعايير المحددة و ذلك بإضافة آامـل محتويات
المادة المتصلبة إلى حاوية المادة األساسية و من ثم خلط المكونين 

 .جيدًا لمدة ثالث دقائق
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

يوصي فوسروك للـــــــمناطق المجاورة و الغير خــــاضعة للتآآل أو 
للمواد الكيميائية بإستعمال منتجات الديكجارد المضادة  للكربونات و 
الكلوريدات و بذلك يتـــم منحها درجة من الوقاية ممــــــاثلة لمنطقة 

و متقن و و تمنح هـــــذة الطبقات منظر تزييني جيـــد . الترميم ذاتها
باإلضافة إلى حماية لمناطق هياآل البناء و ألتي قد تكــــون معرضة 

 .لألضرار البيئية
 

و.  ساعة٢٤في خالل " النـايتوآوت"يجب تطبيق راتنج اإليبوآسي 
 أيام من تطبيق٣يجب عدم تــــطبـــــيـــق مــنــــتجـات الديكجارد قبل 

الرجاء إستشارة مكتب، ليماتللمزيد من التع. النايتورمورتر إتش بي
 .فوسروك المحلي

 
 التــــنــــظـــيف

 
يجب تنظـيف النايتومورتر إس و النايتوبرايم زنكرتش و النايتوبرايم

 مـــن على األدوات و األجهزة و الخالطات بإستعمال مذيـب٢٨ و٢٥
 . فورا بــعـــد اإلستعمال١٠٢فوسروك 

 
 التـــــقــــيـــدات

 
تعمال النايتومورتر إتش بي في درجات الحرارة األقل مـن ال يجب إس

ال. آما ال يجب خلط جزء من العبوة تحت أية ظروف.  مئوية أو أقل٥
قـــــم بإستعمال ، يجب إستعمال النايتومورتر إس في المواقع الفوقية

ال يجـب تعرض اللياسة  آـــما. الناتيومورتر إتش بي لهـــــذا الغرض
و قد يــؤدي تعــــرض األسـطــــح الغير. رية أثناء التطبيقللمياة الجا

للمزيد من التعليمات عن . متصلبة لألمطار الغزيرة إلى إزالـة اللياسة
الرجاء إستشارة مكتب فوسروك ، اإلستعمال في األجواء المختلفــــة

 .المحلي
 

 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات
 

ورتر إسالنايتوم  آج١٦ و ٨عبوة   
 النايتوبرايم زنك رتش  آج٥ و ٢ لتر و عبوة ١علبة 
٢٥النايتوبرايم   آج٥ و ١عبوة   
٢٨النايتوبرايم   آج٥ و ١عبوة   
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥عبوة   

 التغطيــة 
  آج٨ لتر لعبوة ٤
 النايتومورتر إس  آج١٦ لتر لعبوة ٨

لتر /٢ متر٧٫٤  النايتوبرايم زنك رتش 
آج / ٢متر٥ ٢٥النايتوبرايم    
آج / ٢متر٥ ٢٨النايتوبرايم    

 ٢٥/٢٨تعتبر المعايير المعطاة للنايتوبرايم زنك رتش و للنايتوبرايم : مالحظة 
نظرية بسبب عوامل الخسارة و التشكيلية و طبيعــــة الــــرآائز المحتملة، أرقام 

 .التغطية العملية ستكون اقل
 

 تعليمات التغليف من األمم المتحدة
 

. لإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتها
ويشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 

.المنتج عبر طريق البحر  
  

 
 
 

  
 الطبــقــات اإلضـــافية

 
فيمكن وضع طبقات إضــافية ، في حين الحاجة لطبقة بسماآة أآبر

يجب تثبيت المسلحات . ى السماآة المطلوبةو متعددة للحصول عل
الفوالذية المتعرية لتفادي تحرآها أثناء عملية التطبـــيـق فــحيــث 
سيؤثر ذلك على نسبة الضغط للمؤونة، و آذلك في مسـتوى البنية 

 .و التماسك
 

آما  يـــجب حك الطبقات الوسطى للمنح الطبقات الالحقة تماسك و 
 ٢٤ و ٨ الطــــــبقات اإلضافية من بين يمكن وضع. إلتصاق أفضل

و هـــذا الــــوقت يجب أن . بعـــد التطبيق األول)  مئوية٢٠(ساعة 
و من ثم يمكــــن الشروع . يكـون أقل في درجات الحرارة األعـــلى

 .في تطبيـق النايتومورتر إس
 

فيــجب إزالة ، في حـيـــــن حدوث هبوط في طبقة النايتومورتر إس
و إلى . ل الطبقة و من ثم إعادة عملية التطبيق و بسماآة أقــــلآام

 .حدود طبقة البرايم
 

 التــــشـــكيل الــنـهائي
 

و يمكن تطبيق التشكيل النهائي للنايتومورتر إتش بي بإستــعـــمـال
يجب عدم إجهاد األسطح . طوافة خشبية و من ثم بأداة ملج فوالذية

 .المنتهية
 

 جات الحرارة المنخفضةالتطبيق في در
 

يمكن تطبيق النايتومورتر إتش بي فـــي درجات الحرارة المتدنية 
يجب عدم تطبيق المواد في درجات الحرارة االقل .  مئوية٥حتى 
 . مئوية٥من 

 
 التطبـــيق في درجات الحرارة العالية

 
٢٨ و ٢٥مدة صالحية الخلـــــيــط للنايتومورتر إس و النايتوبرايم 

و يجب،  مئوية ٣٥ن أقـل في درجـات الحــــــــرارة األعلى من تكو
حفــــظهم في المناطق المظــللة أو فــــي المـــناطق المكيفة و يجب

 .عدم تعرضهم لضوء الشمس المباشر
 

 المـــــعـــــالـجة
 

 .ال تحتاج عملية المعالجة للنايتومورتر إس الحماية و الوقاية
 

 وقائية أو تزينيةوضع طبقات نهائية 
 

يتميز النايتومورتر إس بــمـــــتانة و مقـــاومة عالية جدا لتشكيلة 
واسعة من الحوامض و القلويات و المواد الـكيـــمياوية الصناعية 
وسيمنح حماية ممتازة للخرسانة و المسلحات الفوالذية المتضمنة 

 .ضمن مواقع الترميم
 

جاورة في هياآل البناء من وضع و عمومًا ستستفيد المــــناطق الم
مـــــما سيمنحها درجة من الوقاية مماثلة ، طبقة طالء وقائية أيضًا

و يوصي فــــــــوسروك بإستعمال مدى من راتنج . آمنطقة الترميم
 .اإليبوآسي من النايتوآوت المقاوم للمواد الكيميائية

 
 

 



 
 

  

 

  
 

 يشطف بالكـثير من المـاء بإستعمال مزيل خاص للراتنج و من ثم
في حالة . و يجب عــــــدم إستعــــــمال المذيبات للتنظيف. النظيف

اإلتصـــال بالعـيون، تــشطف فـــــورا بالكثير من الماء النـظيف و 
إذا تم إبتالعه فــيجب مراجعة الـــــــطبيب . مراجعة الطـــبيب فورًا

 .فورًا و يجب عـــــدم محاولة التقّيأ
 

 اإلشـــــتــعال
 

 .النايتوموتر إس غير قابل لإلشتعال
 

 و النايتوبـــرايم ٢٥/٢٨ و الـنايتوبرايم ١٠٢تعتبر مذيب فوسروك 
آما يمـــــنع . أبعد عن مصادر اإليقاد. زنكرتش مواد  قابلة لإلشتعال
و في حـــــالة حدوث حريق، فيجـــــــب . التدخـين في مواقـع العــمل

.ال يجب إستعمال الماء المضخوخ.  أو الرغـــوة٠٢ل الـ سي إستعـما
 

 نقطة اإلشتعال
 

 النايتوبرايم زنك رتش  مئوية١٦
٢٥النايتوبرايم   مئوية٣٩  
٢٨النايتوبرايم   مئوية٢٧  
١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣  

 
للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 

 .مةباألمن و السال
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي 

تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 
و يوفر فوســــروك المعلومات .  السلبيةإليقاف أو إعاقة هذه اآلليات

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لترميم و
 .لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 
 
 

  
ز المنتج في تغليـــف عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّه

و في حالة توجب فوسروك فقط للتسليــــم. األمم المّتحدة المشترط 
فعلــى ، على األرض، لكن إذا آان المشتري ينوى الشحن في البحر

المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المّتحدة عند تقديـــم
وؤلية تقـــع و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمس.  طلب الشراء
استعمال تغليف األمم المّتحدة قد يؤّثر على سعر بيع. على المشتري

 .الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوسروك المحلّي. المنتجات
 

 التـــخــزيـن
 

 ٢٠ شهر في درجة ١٢تمتلك جميع المنتجات  مدة صالحية حتى 
ألصلية الغير مئوية إذا أبقت في مخزنًا جاف و فــــي الحـــاويات ا

 .مفتوحة
 

 شروط التخزين 
 

قم بتخزين المـــــنتج في األجواء الجافة و فـــي الحاويات األصلية 
و من الــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج من . الغير مفتوحة

 أشهر إذا خزنت في درجـــــــــــات الحرارة العالية أو في ٦ إلى ٤
.الرطوبة العالية  

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 و ٢٥/٢٨يـــــجـب عــدم إتصال النايتومورتر إس و الـنايتوبرايم 

،  مع الجـــلد و العين١٠٢النايتوبرايم زنكرتش و مذيب فوسروك 
مع التأآد من توفـر التهوية الكافية حـيـــن اإلستعمال . أو أن يبتلع

 .و تفادي إستنشاق األبخرة
 

س حساسية للراتنج و للـــــمذيبات و لــــمادة  آـما أن لبعض النا
قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعين و . التصلب
وعـــند التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إسـتعمال . الوجه

و آما يزود إستـعمال الـــــــدهون . أجــهزة وقائية تنفسية مناسبة
في حــالة اإلتـــصال بالجلد، قم . لدالعـازلة للحـمــاية اإلضافية للج

 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. لبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الط: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ل منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعما

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 نايتوبرايم زنك رتش
 

 

  
 

 . شكل من إندماج فوسروك و إيكسباندايت
 

 الــــدعـــم التقـــني
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العـــالية ذات 
آما يوفر فوسروك خدمة المســــــــــاعدة ، النوعية و األداء العالي 

آما أيـــضا . تعملون و المقاولونالتقنية الشاملة للمصممون و المس
يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعدة و 

.تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  
 

 مــعــايـيـر الـتــصـميـم
 

، في العموم يتطلب تطبيق طبقة أو أثنين من النايتوبرايم زنك رتـش
و في العـــــــــــــادة يعتـــبر . لى طبيعة رآائز البناءو ذلك إعتمادًا ع

 ٣٠النايتوبرايم زنك رتش قابل للطالء بعدة طبقات في خـــــــــــالل 
آما يمكــــن تطبيق . دقيقة إلى ساعة واحدة من طالء الطبقة األولى

، في المناطق المرتفعة الحــــــرارة. مواد الترميم الخرسانية بعد ذلك
الحد األدني لدرجة . ـد تكون الفترة الزمنية بين طالء الطبقات أقلفـق

الرجاء .  مئوية٥الحــــرارة عند التطبيق يجب أن ال تكون أقل من 
 .إستشــــارة مكتب فوسروك المحلي للمزيد من التعليمات

 
 الخـــــصـــائص

 
 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

 الكثافة النوعية ٢٫٠
السماآة الموصى به للطبقة الواحدة )جاف(ون  مبكر٤٠
 سماآة الطبقة الواحدة عند التطبيق )رطب( ميكرون ١٣٠
  مئوية٢٠ دقيقة في ٤٥
 زمن التجفيف للمس  مئوية٣٥ دقيقة في ١٥

  مئوية٢٠ دقيقة في ٦٠-٣٠
  مئوية٣٥ دقيقة في ٤٥-٢٠

زمن الجفيف الكامل قبل طالء 
 الطبقات المتتالية

و .  مئوية٢٠ زمن التجفيف أبطأ في درجات الحرارة األدني من :مالحظة 
 مئوية، أوقات التجفيف ستكون ٣٥بالمقابل، في درجات الحرارة األعلى من 

 .أسرع
 

 بــنـود المــواصـفـات
 

 .الطالء األساسي لتعزيز المسلحات الفوالذية
 

 ،يستعمل النايتوبرايم زنك رتش آطالء أساسي للمسلحات الفوالذية
وهـــــو . وهو مجهز من مكون واحد و معد آمادة جاهزة لإلستعمال

 ميكرون للحصول على الحمايــة ٤٠قادر على توفير طبقة بسماآة 
و لتفادي توليد التيارات األنودية في المناطــق ' النشطة'الكهربائية 
و يتميز بالزوجة المناسبة لتمكين الطالء من إختـــــراق . المجاورة
 . والحفر ضمن القضبان الفوالذية المتآآلة و المتضررةالنقائص

 
و قد تم تشكيل الطبقة األساسية لتجف و لتسمـــــــح بتطبيق مؤونة 

 .الترميمات الالحقة
 

 دقيقة إلى ساعة ٣٠ مئوية أو بعد ٣٥ دقيقـــة في ٤٥ إلى ٢٠بعد 
 . مئوية٢٠واحدة في 

 
 . للترميم الخرسانيآما أنه متوافق بالكامل مع أنظمة الريندروك

 

  
.طالء زنك اإليبوآسي المجهز من مكون واحد  

 
 األسـتخـدام

 
هو الطالء األساسي المضــــاد لـــلـــــتآآل ، النايتوبرايم زنك رتش

الموصى به للمسلحات الفوالذية المتعرية و المحدد لإلستعــــــمال 
 التآآــــل يقاوم المنــــتج. مع مؤونة ترميم الخرسانة من فوسروك

بشكل نشط ضمن حدود مواقع الترميم و يمنع توليــــد الــــتيارات 
.األنودية في المواقع المالصقة  

 
وهو متوافق بالكامل مع جميع مؤونات الريندروك و الخرســــانة 

.الدقيقة السائلة  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.يمياوية  يمنع نظام الزنك رتش النشط التآآل بالوسائل الكهروآ-  
.  معد لإلستعمال مع منتجات الريندروك للترميم-  
سهل اإلستعمال و غير متقيد بفترة ،   مجهز من مكون واحد-

.صالحية محددة  
. دقيقة٤٥-١٥يجف سريعًا في حدود ،   يخفض زمن التطبيق-  
لضمان تخفيض الكميات ، مجهز من مكون واحد،   إقتصادي-

.التالفة  
 

 مـــطـــابق للمـــواصفــات 
 

.مصدق من قبل مخطط بيلوز للماء  
 

المنتج أيضا مصدق من المجلس البريطاني للتعاقــــد، شهادة رقم 
. آجزء من نظام الريندروك لترميم الخرسانة٩١/٢٥٨٢  

 
 الــــوصــــف

 
يتوفر النايتوبرايم زنك رتش آسائل من مكون واحد رمادي اللون 

. اإليبوآسيو مستند على الزنك المعدني وراتنج   
 

 
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 التــــنــــظـــيف
 

يجب تنظـيف النايتوبرايم زنك رتش مــن على األدوات و األجهزة و 
. فـــورا بــعـــد اإلستعمال١٠٢الخالطات بإستعمال مذيـب فوسروك 

 
 التـــــقــــيـــدات

 
األقل من ال يجب إستعمال النايتوبرايم زنك رتش في درجات الحرارة 

للمزيد من التعـــــــليمات عن اإلستعمال في األجواء .  مئوية أو أقل٥
 .الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي، المختلفــــة

 
 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات

 
) آج٥ و ٢( لتر ٢٫٥ و ١عبوة   النايتوبرايم زنك رتش 
١٠٢مذيب فوسروك    لتر٢٥ و ٥علبة   

ـةالتغطيـ   
آج / ٢ متر٣٫٧لتر   / ٢ متر٧٫٤  النايتوبرايم زنك رتش 

و ذلك بسبب ، تعتبر األرقام المدرجة أعاله للتغطية نظرية و غير دقيــقة: مالحظة 
 .األرقام الصحيحة سوف تكون أقل. األسطح عوامل المهدرة و بشكل و حــــال

 
 التـــخــزيـن

 
 مدة صالحــية ١٠٢وك يمتلك النايتوبرايم زنك رتش و مذيب فوسر

 أشهر إذا أبقت في مخزنًا جاف و فــــي الحـــاويات األصلية ٦حتى 
 .الغير مفتوحة

 
 شروط التخزين 

 
قم بتخزين المـــــنتج في األجواء الجافة و فـــي الحاويات األصلية 

و من الــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج إذا . الغير مفتوحة
 .ــــــات الحرارة العالية أو في الرطوبــــة العاليةخزنت في درجـــــ

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
١٠٢يـــــجـب عــدم إتصال النايتوبرايم زنك رتش و مذيب فوسروك 

مع التأآد من توفـر التهوية الكافية . أو أن يبتلع، مع الجـــلد و العين
 .بخرةحـيـــن اإلستعمال و تفادي إستنشاق األ

 
 آـما أن لبعض الناس حساسية للراتنج و للـــــمذيبات و لــــمادة 

قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعين و . التصلب
وعـــند التطبيق في المناطق المحصورة، فيجب إسـتعمال . الوجه

و آما يزود إستـعمال الـــــــدهون . أجــهزة وقائية تنفسية مناسبة
في حــالة اإلتـــصال بالجلد، قم . ة للحـمــاية اإلضافية للجلدالعـازل

بإستعمال مزيل خاص للراتنج و من ثم يشطف بالكـثير من المـاء 
في حالة . و يجب عــــــدم إستعــــــمال المذيبات للتنظيف. النظيف

اإلتصـــال بالعـيون، تــشطف فـــــورا بالكثير من الماء النـظيف و 
إذا تم إبتالعه فــيجب مراجعة الـــــــطبيب . لطـــبيب فورًامراجعة ا

 .فورًا و يجب عـــــدم محاولة التقّيأ
 
 
 

  
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
قم بصقل و تنظيف المناطق المعدنية المتآآلة في المنطـــــــــقــــة 

. يا التآآالت الطليقةالمخصــــصة للترميم و بإزالة التقشرات و بقا
يجب تنظــــــــــــيف آل المسلحات الفوالذية حتى يـتــــــم صقلها و 

مع إعارة األهتمام العالــــــــــــي . الحصول على شكل المع للفوالذ
يوصى بالكشط للقيام بتلك . لخلفيات القضبـــان الفوالذية المتعرية

 .العملية
 

ريدات، يجب غســـــــل المسلحات و للمناطق المتآآلة بسبب الكلو
الفوالذية بالماء المضغوط و النظيف فورا بعد أن يتم صقله إلزالة 
المواد المساعدة على التآآل و التخلص من الحفر و الفجوات من 

 .على األسطح
 

 الــتــطــبــيـق
 

يجب تطبيق النايـــتوبرايم زنك رتش بأسرع ما يمكن إلى األسطح 
 ٣ـــاف بعد إآمال عمليات التحضير لكن دائما خالل الفوالذية الجــ

و بالرغم من أن المنتج مجهز من مكون واحد، فأنه يجب . ساعات
يرج و يحرك آليا قـــــــبل اإلستعمال لضمان تفادي الحصول على 

 .التكتالت
 

قم بطالء طبقة آاملة من النايتوبرايم زنك رتش بالفرشاة المناسبة،
 خلفيات قضبان المسلحات الفوالذية المتعريـــــةمع التأآد من طالء

و فرشاة صغيرة عموما قد تكون أآثر مناسبـــــة لهـــذا . بشكل جيد
يجب السماح بالوقت الكافي للتجفيــــف بالــكــامـــل قــبــل. الغرض
في حالة عدم التأآد من الحصول طبـقـــــــة متكاملة من . اإلستمرار
الء طبقة ثانية بعد جفاف الطبقة األولى بالـــــكاملفيمكن ط، الطالء

 ). دقيقة وساعة واحدة٣٠عموما بين (
 

يجب عدم ترك األسطح المطلية بالبرايم مكشوفة لمدة أطول مـــــــن
و لكن على أي حال،. الضروري قبل تطبيق أو وضع مؤونة الترميم

ــة في األجواءالنايتوبرايم زنك رتش سيحمي المسلحات الفوالذيـــــ
في البيئات الخـــــارجية الغير. الداخلية النظيفة و للعديد من األشهر

لكن في األجواء الصناعية ،  يوم١٤حادة، فأن الفترة القصوى هي 
أو في البيئات البحرية فأن هذه الفترة يجب أن تــختـــــصر للحد / و

 .األدنى
 

عد جفاف النايتوبرايــم يجب تطبيق مؤونة الترميم الخرساني فورًا ب
 الرجـــاء � دقيقة إلى ساعة واحدة ٢٠عموما (زنك رتش بالكامل 
 ).الرجوع للخصائص

 
 التطبيق في درجات الحرارة المنخفضة

 
يمكن تطبيق النايـــتوبرايم زنك رتش فـــي درجات الحرارة المتدنية

منيجب عدم تطبيق المادة في درجات الحرارة االقل .  مئوية٥حتى 
 . مئوية٥
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 
هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش

باإلضافة . يقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسيالدق
و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة

التسرب للمفاصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 
 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات

 
 العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و آما يوفر فوسروك

التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي 
تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 

و يوفر فوســــروك المعلومات . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية
اية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجمحم لترميم و
 .لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 
 

  
 اإلشـــــتــعال

 
 مواد  قابــــلة ١٠٢يعتبر النايتوبرايم زنك رتش و مذيب فوسروك 

آما يمـــــنع التدخـين في مواقـع .  أبعد عن مصادر اإليقاد.لإلشتعال
و في حـــــالة حدوث حريق، فيجـــــــب إستعـمال الـ سي . العــمل
 .ال يجب إستعمال الماء المضخوخ.  أو الرغـــوة٠٢

 
 نقطة اإلشتعال

 
 النايتوبرايم زنك رتش  مئوية١٦
١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣  

 
ـــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة للمزيد من المــ
 .باألمن و السالمة

 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. واصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والم: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

* نورآيور  
 دليل مواصفات إستخراج الكلورايد

 

 

  
 

 الـــــمــــزايــــــا
 

يوفر نظام النورآيور إلنتزاع الكــــلـــورايد مزايا رئيسية افضل من  
 .الطرق األخرى للترميم الخرساني

 .  يتم التعرف على أسباب التآآل و من ثم إزالتها-
ثبات بسهولة بإتباع اإلختبارات   إن نسبة نجاح المعالجة قابلة لإل-

 .البسيطة
  يتم إعادة تنصيب الحماية من األآسدة للمسلحات الفوالذية ضمن -

 .المنطقة المعالجة
 :  الطبيعة الغير ضارة لنظام المعالجة تعني -
 

 توفير للزمن -
 .ال ضوضاء أو غبار أو تلوث بيئي -
 .ال حاجة للدعم الهيكلي الغالي الثمن -
 .لحصول على تشققات دقيقةال خطورة من ا -
 .اإلزعاج األدنى لمستعملين أو لسكان هياآل البناء -

 
 .  عملية إنتزاع الكلوريد تتم بهدوء-
 .  ال حاجة للمراقبة اإللكترونية الدائمة-
  إمكانية صيانة التشكيل النهائي للهياآل المعمارية و الكتل -

 .المتعرية
 
 
 

  
ورايد هو نظام لإلنتزاع العوامل إن معالجة النورآيور إلنتزاع الكل

.الكهروآيمياوية من الكلوريد اآلآلة من الخرسانة  
 

 الــــوصـــف
 

:يقوم نظام النورآيور إلنتزاع الكلورايد بالتالي   
 

.   بإنتزاع آيونات الكلورايد من الخرسانة الملوثة-  
.  يعيد تنصيب الحماية من األآسدة للمسلحات الفوالذية-  
.فترة حياة هياآل البناء  يزيد من -  
 

تتم عملية إنتزاع الكلورايد بتطبيق تيار منظم لكي يخلق مــجـــــال 
آهربائي آمن بين المسلحات في الخرسانـــــة و شبــكـــة األنودات 

أثناء المعالجة يتم التخلص من شحنات آيونات . الخارجية المؤقتة
و أثنــاء . سلبي/جابالكلورايد السلبية من الخرسانة بإيجاد حقل إي

ينتج التحلل الكهربائي على أسطح ، عملية إنتزاع آيونات الكلورايد
المسلحات نسبة عالية من الطبقة القاعدية والتي تعـــــــيد تنصيب 
الحـــمايـــة مـــن األآسدة للمسلحات الفوالذية ضمـــــــــن منطقة 

.المعالجة  
 
 

 

 

  

 
 آليات إنتزاع الكلورايد

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

 

  
 

 الـــمعــــالجة
 

:الـــتـرآيــب   
 

يتم التعرف على األقسام المراد عالجها لضمان التوزيع المتساوي 
.للتيار ضمن آل قسم  

 
.يجب تأسيس التوصيالت الكهربائية إلى المسلحات الفوالذية  

 
.يجب تحديد مواقع اإلختبارات ألخذ العينات الخرسانية  

 
 المحدد، يجب ترآيب شبكة تشمل اآلنودات و خزان نظام اآلنود

.للمحلول الكهربائي  
 

.يجب تأسيس التوصيالت الكهربائية إلى شبكة اآلنودات  
 

يتم توصيل األسالك من المسلحات إلى القطب السلبي لوحدات 
.التقويم  

 
 أمبير تقريبا لكل متر مربع من ١يتم تعديل الفولطات إلعطاء 

.السطح الخرساني  
 

و إذا من ، ب التحكم في التيار و الفولطات و آفاءة نظام اآلنوداتيج
.الضروري، يتم التعديل خالل آامل عملية المعالجة  

 
يجب التحكم في المحلول الكهربائي و مستويات األس الهيدروجيني 

.خالل آامل عملية المعالجة)  بي أتش(  
 

:التــــجــــارب   
 

احل من العملية لحساب يجب أخذ عينات خرسانية في عدة مر
.محتوى الكلورايد  

 
:مـا بعـد المـعـالجـة   

 
عندما يتم إنتزاع نسبة آافية من الكلورايد، يجب إزالة اآلنودات و 

.من ثم تنظيف األسطح الخرسانية و ترآها لتجف  
 

فمن الممكن وقاية و تشكيل األسطح الخرسانية ، و عند الحاجة
.مدبنظام طالء تزييني متوافق و معت  

  
 :المواصفات التقنية العامة 

 
تثبيت شبكة مؤقتة موصلة على 

 .األسطح الخرسانية
 :اآلنود 

 :الـكاثـود  المسلحات الفوالذية الحالية
محلول ، محلول النورآيور الكهربائي
 .هيدروجيني مائي محدد

 المحلول الكهربائي

 من األسطح ٢م/  أمبير ١نموذجيا 
 الخرسانية

 :آثافة التيار 

 أسابيع إعتمادًا على ٨-٣نموذجيا 
الفوالذ، الكثافة خرسانية، الغطاء 
 .الخرساني و مستويات الكلوريد

 :زمن المعالجة 

٤٠ و ١٠بين ) دي سي(تيار مباشر 
 فولط

 :الفولطات 

 :إعادة تنصيب الهيدروجين  ١٠أآثر من 
 

 :التحضير قبل المعالجة 
 

 .على األسطحإزالة أي تشكيالت نهايية حالية من 
 

 .هياآل البناء/ يتم تحديد أي من الخصائص الخاصة للخرسانة 
 

يتم تحديد و التخلص من أي تشققات و شظايا بإستعمال منتج 
 .معتمد من مجموعة الريندروك اآسترا

 
يتم تحــديد موقع و عزل آل األشكال المعدنية على األسطـــح 

 .الخرسانية
 

 ٢٥"ي و وضعه إلى الحد األدنى يتم تحديد سمك الغطاء الخرسان
 .في الضرورة" مليمتر

 
يتم فحص إستمرارية و إتصال المسلحات، و في الضرورة، يتم 

 .تحسينها إلعطاء اإلستمرارية الكاملة
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف  ض جدةمعر   
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. وك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسر: مالحظات هامة

 يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*باتش روك جي بي  

 

 

  
 

 لتر من آل عــــبــــوة لمنتج ١٢يمكن تجهيز آمية (مؤونة الترميم 
و مـــن الممكن تطــبــيق باتش روك جي بي ). الباتش روك جي بي

الحصول على سماآة أآبر  و يـمـــــــكن.  مم آحد أقصى٥٠بسماآة 
منتج بسماآة أقل و يجب عــــدم تطبيق ال. بوضع العديد من الطبقات

الرجاء إستشارة مكتب فــــــوسروك المحلي للمزيد من .  مم١٢من 
 .التعليمات

 
 الخـــــصـــائص

 
 ٠٫١٠تم الحصول على جيــــمع القييم التالية بإستعمل المنتج بنسبة 

 مئوية، مالم يكن محددًا ٢٠من الماء و المسحوق  في درجة حرارة 
 .غير ذلك

 
 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

  في ساعتان٢مم/  نيوتن ٢٠
  يوم١ في ٢مم/  نيوتن ٥٠
  أيام٣ في ٢مم/  نيوتن ٦٥
  أيام٢٨ في ٢مم/  نيوتن ٧٠

: ١٨٨١بي إس (مقاومة الضغط 
 )١٩٨٣:١١٦جزء 

  مئوية٢٠ دقيقة في ٢٠
 صالحية الخليط  مئوية٣٥ دقيقة في ١٠

  مئوية٢٠ دقيقة في ٢٥
 زمن التصلب  مئوية٣٥ دقيقة في ١٥

 
  مئوية٢٠ ساعة في ١٫٥
  مئوية٣٥ ساعة في ١
  مئوية٢٠ ساعة في ٢
  مئوية٣٥ ساعة في ١

 المدة الزمنية قبل الحرآة المرورية
 :مرور المشاة 

 
 :مرور العربيات 

 
 :عوامل التمدد الحراري درجة مئوية / ٦-١٠ في ١٢ إلى ٧

  ٣م/  آيلوغرام ٢٣٠٠تقريبا 
 آثافة المادة الرطبة الجديدة اق المستعملإعتمادًا على اإلتس

 
 بــنـود المــواصـفـات

 
.الطالء األساسي للمسلحات الفوالذية  

 
، في حين حدوث أي تعرية للمسلحات الفوالذية أثناء عملية التحضير

مـــادة من، فيجب إستعــــمال الطالء األساسي النايتوبرايم زنك رتش
يجب أن يكون. تنج الغــــني بـالـــزنكمكون واحد مـستندة عـــلى الرا

البرايمر من النوع النشط و القادر على منع إنـــتـاج تيارات اآلنودات
و يجب أن يكون متوافق مع أنظمة الريندروك  .في المواقع المالصقة
 .للترميم الخرساني

 
 .مـؤونة الترميم السريعة

 
وهــــــو ، ميميجب إستعمال الباتش روك جي بي آمؤونة سريعة للتر

معد آمسحوق مجهز من مكون واحد و مستند على خليط اإلسمنت و 
و تتميز. ألذي يتطلب فقـط إضــــــــافة الماء النظيف في مواقع العمل

 ٢مم/  نيوتن ٢٠المادة المعالجة من المنتج بـمقاومة للـــضغط بقوة 
أن آم .  مئوية٢٠ ساعة في ٢٤ في ٢مم/  نيوتن ٥٠في ساعتان و 

المنتج قابل للحرآة المرورية للمشاة و العربيــات في خالل ساعتان 
 . مئوية٢٠في 

 

  
مؤونة الطوارئ و السريعة المعالجة لترميم األرصفة و اإلرضيات 

.الخرسانية  
 

 األسـتخـدام
 

للتطبيق الطارئ للترميمات الموضعية في األرصفة الخرسانيـــة و 
 الطرق و العديد من المواقـــــع مدرجات المطارات و المزلقانات و

باتش روك جي بي . الصناعية مثل إرضيات المخازن و الممـــرات
مفيد جدا في حين عدم القدرة على إيقاف الـحــــرآة المرورية في 

و يعتبر المنتج قلوي بالطبيعة و سيقوم . موقع العمل لمدة طويلة
مكن أن يستعمل و من المــ. بحماية المسلحات الفوالذية المتضمنة

.داخليا وخارجيا  
 

، لترميم المساحات الكبيرة من األرصفة و اإلرضيات الخرسانـــية
.فيوصى بإستعمال منتج البيف روك  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.قابل لحرآة المرور بعد ساعة واحدة،   اإلآتساب المبكر للمتانة-  
.خية و التآآل  المتانة العالية، مقاومة عالية ضد األجواء المنا-  
مناسب للمناطق المعرضة للحرآة المرورية ،   مقاوم للتآآل-

.العالية  
ال حاجة للتعديل في مواقع العمل و ،   منتج من مكون واحد-

.يتطلب إضافة الماء فقط  
.  اإللتصاق الممتاز مع الهايكل الخرسانية-  
.  يعوض اإلنكماش-  
.  ال يحتوي على إضافات الكلوريد-  
  

 الــــوصــــف
 

يتم توفير باتش روك جي بي آمزيج مسحوق جــــاف و جـاهـــــز 
و يتطلب فقط إضافة الماء النظيف في مواقـــــع العمل . لإلستعمال

و يتم .بإنتاج مؤونة ترميم مميزة بالمتانة العالية و التماسك الذاتي
تصنيع المنتج إستنادًا على خليط من اإلسمنت و الكتل المصـنفة و 
فيلر و إضافات آيميائية للحصول مؤونة بخصائص معالجة جيدة، 

آـمـا يــظـهـر . من دون الحاجة إلستعمال آميات الماء الــمفرطــة
الباتش روك جي بي توافق حراري ممتاز مع الخرسانة و يساعد 

و يـساعد اإلستعمال القليل لــلماء عـــلـى . على عدم تسرب الماء
.انة و القوة و الدائم لفترات طويلةاإلآتساب السريع للمت  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العالية ذات 

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعدة ، النوعية و األداء العالي 
آما أيضا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون

ك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعدة يوفر فوسرو
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 مــعــايـيـر الـتــصـميـم

 
و يمكن أن يطبق . تم تصميم باتش روك جي بي لإلستعمال األفقي

   لتر من١٢للمساحات الصغيرة للخرسانة ألتي ال تحتاج ألآثر من 

 



 
 

  

 

  
 

آج من الباتش ٢٥الخالط و أثناء تشغيل الخالط قم بإضـــافة عــبـوة 
 دقائق و  حـــتـي يتم الحصول على ٣روك جي بي و قم بالخلط لمدة 

يجب عدم الخلط لمدة أطــــول من المحدد أعاله. خليط موحد و متسق
يـجــبمـالحـــظــة . حيث أن ذلك سوف يقلل من مدة صالحية الخليط
 .دائما إضافة المسحوق إلى الماء في الخالط

 
 الــتــطــبــيـق

 
قم بوضع خليط الباتش روك جي بي على الرآائز المحضرة بأسرع 

يجب أن تطبق المؤونة بانتـظام بإستعمال . ما يمكن بعد إتمام الخلط
أدة الملج و من ثم بطوافة خشبية لضمان الحصول عــلى الـــضغـط 

.  بضغط المؤونة جيدًا حول أي مسلحات فوالذية متعـــريةقم. الكامل
 مليمتر فـــــي ٥٠يمكن تطبيق الباتش روك جي بي بسماآة بحدود 

 .التطبيق الواحد
 

 ١٢السمك التـطـبـيقي األدنى للـــبـاتش روك جي بي هو : مالحظة 
 .مليمتر

 
 الطبــقــات اإلضـــافية

 
 مم لمناطق الترميم بوضع ٥٠ يمكن الحصول على سماآة أآـــثر من

آما  يــجب حك الطبقات الوسطى للمنح الطبقات .  العديد من الطبقات
 ويجب ترآها لمدة ساعتان قبل الالحقة تــــــــماسك و إلتصاق أفضل

يـــــمـكن اإلستمرار بتطبيق النايتوبوند أي أر أو، بعد ذلك. اإلستمرار
٥٠يم المتطلبة سماآــــة بين و لمساحات الترم. الباتش روك جي بي

 مليمتر، فيمكن تعبئة الباتش روك جي بي بالـــكتــــــل١٠٠مليمتر و
 : مليمتر بإتباع مقاييس التصميم التالية١٠بسماآة 

 
 باتش روك جي بي  آج٢٥
 )إس إس دي( مم ١آتل   آج١٢-١٠

 )تقريبًا(الماء   لتر٢٫٧٥
 

 التــــشـــكيل الــنـهائي
 

تطبيق التشكيل النهائي للباتش روك جي بي بإستـــعـــمـال و يمكن 
يجب عدم إجهاد األسطح . طوافة خشبية و من ثم بأداة ملج فوالذية

 .المنتهية
 

يجب تسوية الباتش روك جي بي إلى الـــمستوى الصحيح بالتشكيل 
في حين الحاجة ألسطح . بأداة ملج فوالذية لتسوية األسطح بالكامل

فيمكن الحصول على ذلك بإستعمال الدحروجة ، خاصمشكلة بنقش 
آما يجب عدم إجهـــــــاد و األفراط في تشكيل . أو الفرشاة المناسبة
 .األسطح المنهية

 
 التطبيق في درجات الحرارة المنخفضة

 
 مئوية، فمن المستحسن إستعــمال ٥في األجواء الباردة األدنى من 

و . يل التطوير المبكر للمتانــةلتعج)  مئوية٣٥بحدود (الماء الدافئ 
يجب إتباع اإلجراءات الوقائية الطبيعية للعمـــــل الشتائي للمـــــواد 

آما يجب عدم تطبيق المادة حين تكـــــون درجة الحرارة . اإلسمنتية
و يمكن الشروع .  مئويـــة٥الجوية أو درجة حرارة الرآائز أقل من 
 . مئوية٥لحرارة أآثر من في تطبيق المنتج حين تكون درجة ا

 
 

  
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
 ١٠قم بقطع أو نشـــــر الزوائد القصوى لمواقع الترميم إلى عمق 

. مم على األقل لتفادي الحافات الهشة و للحصول على حافات متقنة
 مليمتر و إلى الحافة ١٢قم بقطع آامل مـساحة الترمــيم إلى عمق 

 .المنشورة
 

قم بتنظيف األسطح و إزالة آل الغــــــبار و التلوثات و البالستر و 
الزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابقة و الطبقات المتآآلة و 

قم بتخشين األسطح ثم بإزالة البقايا الخرســانية . الطحالب النامية
 . بالنحت أو بالكشط البسيط

 
و الشحوم بالتــــنظيف بالبــــــخار أو يجب إزالة تراآمات الزيوت 

و . بإستعمال محاليل التنظيف أو أي مادة مزيــــلة لــــلزيــــــــوت
يمكـــــن تقييم األسطح و فعالية عمليات التنظيف للـــــتأآد مــــن 

 .تحـــــضيــــر األسطح
 

ــــة قم بصقل و تنظيف المناطق المعدنية المتآآلة في المنطـــــــــق
. المخصــــصة للترميم و بإزالة التقشرات و بقايا التآآالت الطليقة

يجب تنظــــــــــــيف آل المسلحات الفوالذية حتى يـتــــــم صقلها و 
مع إعارة األهتمام العالــــــــــــي . الحصول على شكل المع للفوالذ

قيام بتلك يوصى بالكشط لل. لخلفيات القضبـــان الفوالذية المتعرية
 .العملية

 
و للمناطق المتآآلة بسبب الكلوريدات، يجب غســـــــل المسلحات 
الفوالذية بالماء المضغوط و النظيف فورا بعد أن يتم صقله إلزالة 
المواد المساعدة على التآآل و التخلص من الحفر و الفجوات من 

 .على األسطح
 

.لخالي من الزيتيجب نفخ المنطقة المحضرة بالهواء المضغوط و ا
 

 الطالء األساسي للـرآائـز
 

ثم يـجـــــب إزالة الزوائد ، يجب أن تنقع الرآائز آليًا بالماء النظيف
المائية قبل وضع طبقة واحدة من النايتوبوند أي أر و فــرآها جيدًا 

و يمكن الشروع في تطــبيق الباتش روك جي . على أسطح الرآيزة
 .ايم باللزوجةبي حالما تبداء طبقة البر

 
 الــــــخــــلـــط

 
و . يجب التأآد من خلط الباتش روك جي بي بشكل جيد و متــــكامل

و يمكن خــــــــلط . من الضروري إستعمال جهاز خلط عالي التحمل
الكميات الصغيرة في وعاء بحجم مناسب و بإستعمال مثقاب عــالي

 أر ٥٠٠/٤٠٠(ة التحمل مجهز بمجذاف حلزوني و بسرعة بــــطئي
.آما يجب عدم تجزئة و إستعمال أجزاء من عبــــوة المنتج). بي إم

 
آما يوصي بخلط عبوة واحدة فقط من الباتش روك جي بي في آـل 
عملية خلط و ذلك لضمان إستعمال المؤونة ضمن مدة صالحــــــية 

 لتر من الماء الصالح للشرب إلى٢٫٧ إلى ٢٫٥قم بإضافة . الخليط

 

 



 
 

  

 

  
 

 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات
 

 باتش روك جي بي  آج٢٥آيس عبوة 
 النايتوبوند أي أر  لتر٢٥برميل عبوة 
  الشفاف٩٠الكونكيور   لتر٢٠٠ و ٢٥برميل عبوة 
١٠٣مذيب فوسروك   لتر٢٥برميل عبوة   

 التغطيــة 
  لتر٢٥ لتر لكل آيس عبوة  ١٢تقريبًا 

) مم١٢ربع بسماآة  متر م١(   باتش روك جي بي 

 النايتوبوند أي أر  لكل لتر٢ متر٨-٦
  الشفاف٩٠الكونكيور   لكل لتر٢ متر ٥-٤

المحصول الــفـــعــــــلي لكل آيس من الباتش روك جي بي سيعتمد على : مالحظة 
املو تعتبر المعايير المعطاة للمنتجات السائلة نظرية بسبب عو. اإلتساق المستعمل

الخسارة و التشكيلية و طبيعــــة الــــرآائز المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون
 .اقل
 

 التـــخــزيـن
 

 أشهر إذا أبقت في مخزنًا٩تمتلك جميع المنتجات  مدة صالحية حتى 
 .جاف و فــــي الحـــاويات األصلية الغير مفتوحة

 
 شروط التخزين 

 
 األجواء الجافة و فـــي الحاويات األصلية قم بتخزين المـــــنتج في

و من الــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج من . الغير مفتوحة
 أشهر إذا خزنت في درجـــــــــــات الحرارة العالية أو في ٦ إلى ٤

.يجب حماية النايتوبوند أي أر من الصقيع. الرطوبة العالية  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 ةالصحة والسالم
 

يحتوي الباتش روك جي بي على مساحيق إسمنتية و في حين أثناء 
ولكن عند ، اإلستعمال الطبيعي ليس له تأثير ضار على الجلد الجاف

خلط الباتش روك جي بي، أو يـــصبح رطب، فأنه يصدر القلويات و 
و أثناء اإلستعمال، يجب تفادى . ألتي يمكن أن تكون ضارة بالجلــــد

ال يجب إتـــــــــصال . ار و األتصال بالجلد والعـــيـــونإستنشاق الغب
 الشفاف و مــــــــذيب فوسروك ٩٠النايتوبوند أي أر و الكونيكيور 

. بالجلد و آما يجب أن ال يبتلع١٠٣  
 

و . قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعين و الوجه
في . اية اإلضافية للجلدآما يزود إستـعمال الــدهون العـازلة للحـمــ

حــالة اإلتـــصال بالجلد، قم بإستعمال مزيل خاص للراتنج و من ثم 
و يجب عدم إستعــــمال المذيبات . يشطف بالكـثير من الماء النظيف

في حالة اإلتصـــال بالعـيون، تــشطف فــــورا بالكثير من . للتنظيف
 تم إبتــــالعـــه فــيجب إذا. الماء النـظيف و مراجعة الطـــبيب فورًا

 .مراجعة الـــــــطبيب فورًا و يجب عـــــدم محاولة التقّيأ
 
 
 
 
  
 

 
 

  
 التطبـــيق في درجات الحرارة العالية

 
يجب حفــظ في ،   مئوية ٣٥في درجـات الحــــــــرارة األعلى من 

ـب المنتج في المناطق المظــللة أو فــــي المـــناطق المكيفة و يجــ
 .إستعمال الماء البارد للخليط

 
 المـــــعـــــالـجة

 
و على. أن الباتش روك جي بي مؤونة ترميم مستندة على اإلسمنت

غرار آل المواد اإلسمنتية، يجب على الباتش روك جي بي أن يعالج
و. فورا بعد اإلنهاء بموجب قوانين التطبيق الخــرسانية الــجيـــــدة

 الشفاف، و ذلك٩٠ايتوبوند أي آر أو الكنكيور يوصى بإستعمال الن
و في األجواء. بالرش على سطح اللياسة النهائية بشكــــــل متكامل

فيجب إستعمال معالجة إضــــافية و ذلك بـــلصق، المعجلة للتجفيف
في األجواء الباردة، يـجـــب. أشرطة البوليثين الواقية على الحافات

 .ية من التجمد و الصقيعحماية الترميمات النهائ
 

 وضع طبقات نهائية وقائية أو تزينية
 

يتميز الباتش روك جي بي بالمتانة العالية و سيزود مواقع الترميم 
آما أن مساحات . بـــأسطح ذات متانة عــالـــــــــية و مضادة للتآآل

األرضيات المحيطة ستستفيد من تطبيق طالء وقائي و مقاوم للتآآل
و للــــمواقع الداخلية، فيوصي بإستعمال. لمواد الكيميائيةو مقاوم ل

مدى من الطالءات الوقائية مثل منـــــتجات النايتوفلور إف سي من 
آما تعطي هذه المنتجات شكــــل تزييني وموحد باإلضافة. فوسروك

يمكن تطبيق. إلى الحماية لألرضيات ألتي قد تكون معـرضة للتضرر
إف سي على منطقة الـــترميم بعد اإلزالة المسبقة منتج النتايوفلور 

يجب إستشارة مكتب فوسروك.  أيام٣لغشاء المعالجة و عموما بعد 
 .المحلي للمزيد من المعلومات عن الطالءات الوقائية الخارجية

 
 التــــنــــظـــيف

 
يجب تنظيف النايتوبوند أي آر و الباتش روك جي بي مــن عــــلى 

. ألجهزة و الخالطات بالماء النظيف بعد اإلستعـــــــمالاألدوات و ا
.المادة المعالجة يمكن فقط أن تزال ميكانيكيا  

 
 الشفاف ٩٠يمكن تنظيف األجهزة الـــمستعــــمـلة مــع الكونكيور 

.١٠٣بإستعمال مذيب فوسروك   
 

 التـــــقــــيـــدات
 

رة األقل مـن ال يجب إستعمال الباتش روك جي بي في درجات الحرا
.آما ال يجب خلط جزء من العبوة تحـت أية ظروف.  مئوية أو أقل٥

و قد. و ال يجب تعرض المؤونة للميـــاة الــجــارية أثــــناء التطبيق
يــؤدي تعــــرض األسـطــــح الغير متصلبة لألمطــــار الغــزيرة إلى

 فــــي األجــــواءللمزيد من التعليمات عن اإلستعمال. إزالـة اللياسة
 .الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي، المختلفــــة

 
 
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

 .آان الباتش روك جي بي معروف بأسم النايتوفلور باتش روك
 

يوصى ، للمساحات و األرضيات الكبيرة و األرصفة الخرسانية
 .بإستعمال البيف روك

 
فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل يقوم 

هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش
باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي

و ألتـــــــي تشمل عازل . توفير رزمة متكاملة من المنجات المساندةل
التسرب للفواصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 

 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات
 

آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي التعليم إلستعمال 

تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 
و يوفر فوســــروك المعلومات . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لترميم و
 .لسبع لغات

 
زيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة للم

 الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين

  
 اإلشـــــتــعال

 
يعتبر الباتش روك جي بي و النايتوبوند أي أر و النايتوبوند أي بي 

 .مواد غير قابلة لإلشتعال
 

 قابلة  الشفاف مواد ٩٠ و و الكونكيور ١٠٣يعتبر مذيب فوسروك 
آما يمـــــنع التدخـين في مواقـع . أبعد عن مصادر اإليقاد. لإلشتعال
و في حـــــالة حدوث حريق، فيجـــــــب إستعـمــال الـ سي . العــمل
 .ال يجب إستعمال الماء المضخوخ.  أو الرغـــوة٠٢

 
 نقطة اإلشتعال

 
  الشفاف٩٠الكونكيور   مئوية٤٠
١٠٣مذيب فوسروك   مئوية٤٠  

 
للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 

 .باألمن و السالمة
 

 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303  الرياض  : هاتف
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف  لدماما   
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. ع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاض: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*باتش روك أر إس بي  

 

 

  
 

يجب تحديد األسطح األفقية حيث يجب. أخذ النصيحة مـــــن فوسروك
 و حيث تكون قد عبئت٢م١٢  و٢م٤أن ال تــــتجاوز مساحـــتها عن 

الرجاء إستشارة مكتب فــــــوسروك المحلي لـلمزيد . بالكتل المصنفة
 .من التعليمات

 
 الخـــــصـــائص

 
كيات الطبيعية المدرجة أدناه تعتبر مثالية و مكتسبة بالطرق إن المل
 .العملية

 
 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

  في ساعتان٢مم/  نيوتن ٢٠
  ساعات٣ في ٢مم/  نيوتن ٣٥
  يوم١ في ٢مم/  نيوتن ٤٥
  أيام٣ في ٢مم/  نيوتن ٦٠
  أيام٢٨ في ٢مم/  نيوتن ٧٠

: ١٨٨١بي إس (مقاومة الضغط 
  مئوية٢٥في ) ١٩٨٣:١١٦جزء 

  مئوية٢٥ دقيقة في ٣٠
 صالحية الخليط  مئوية٣٥ دقيقة في ٢٠

 
 
 
  دقيقة ٤٠
  دقيقة ٥٠

جزء : ٤٥٥٠بي إس (زمن التصلب 
 و نسبة   مئوية٢٥في ) ١٩٧٨:٣

 ٠٫١٨السمحوق للماء 
 التصلب المبدئي
 التصلب النهائي

 
  مئوية٢٥ ساعة في ١
  مئوية٢٥ ساعة في ٢

 زمنية قبل الحرآة المروريةالمدة ال
 :مرور المشاة 

 :مرور العربيات 
 :عوامل التمدد الحراري درجة مئوية / ٦-١٠ في ١١

  ٣م/  آيلوغرام ٢٢٧٠تقريبا 
 آثافة المادة الرطبة الجديدة إعتمادًا على اإلتساق المستعمل

 
 بــنـود المــواصـفـات

 
 .لمعالجة السريعةمـؤونة الترميم للمواقع الموضعية المميزة با

 
وهي ، يجب إستعمال الباتش روك أر إس بي آمؤونة سريعة للترميم

معدة آمسحوق مجهزة من مكون واحد و مستند على خليط اإلسمنت 
و الكتل المصنفةو ألتي تتطلب فقـط إضـــافة الماء النظيف في مواقع 

ـط بقوة و تتميز المادة المعالجة من المنتج بـمقاومة للـــضغـــ. العمل
 ساعـة في ٢٤ في ٢مم/  نويتن ٤٥ في ساعتان و ٢مم/  نيوتن ٢٠
آم أن المنتج قابل للحرآة المرورية للمــشاة و العربيـات .  مئوية٢٥

 . مئوية٢٥في خالل ساعتان في 
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التــــجـــهـــيـز
 

 مم ٢٠ى عمق قم بقـــطع أو نشـر الزوائد القصوى لمواقع الترميم إل
قـم. على األقل لتفادي الحافات الهشة و للحصول على حافات متـــقنة

. مم و إلى الحافة المنشورة٢٠بقطع آامل مـساحة الترميم إلى عمق 
 

قم بتنظيف األسطح و إزالة آل الغـــــبـــــار و التلوثات و البالستر و 
 الطبقات المتآآلة و الزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابــقــة و

قم بتخشين األسطح ثم بإزالــــة البقايا الخرســانية . الطحالب النامية
 . بالنحت أو بالكشط البسيط

  
مؤونة الترميم لألرصفة و اإلرضيات الخرسانية و المميزة 

.بالمعالجة السريعة  
 

 األسـتخـدام
 

المـادة آما أن . للترميم الطارئ للخرسانة المتضررة أو المتدهورة
مناسبة جدا للتصليحات في مدارج المطارات و المناطق الخاضـعة 
لحرآة مرور العربيات و العجالت و ألتي ال يمكن إغالقها لـــمـــدة 

.و يمكن أن يستعمل داخليا وخارجيا. طويلة  
 

، لترميم المساحات الكبيرة من األرصفة و اإلرضيات الخرسانـــية
. روكفيوصى بإستعمال منتج البيف  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.قابل لمرورالعربيات بعد ساعتين،   اإلآتساب المبكر للمتانة-  
.  المتانة العالية، مقاومة عالية ضد األجواء المناخية و التآآل-  
.يمكن خلطه مع الكتل المصنفة في بعض المناطق،   إقتصادي-  
.تيمنع الحصول على الفراغات و الفجوا،   الضغط الذاتي-  
.  ال يحتوي على إضافات الكلوريد-  
  

 الــــوصــــف
 

يتم توفير باتش روك أر إس بي آمزيج مسحوق جاف و جـاهــــز 
و يتطلب فقط إضافة الماء النظيف في مواقـــــع العمل . لإلستعمال

و يتم . إنتاج مؤونة ترميم مميزة بالمتانة العالية و التماسك الذاتي
 على خليط من اإلسمنت و الكتل المصـنفة و تصنيع المنتج إستنادًا

فيلر و إضافات آيميائية للتحكم بنسبة القوة المكتسبة و الحصــول 
آمــــا . على سائل خرساني دقيق مميز بخصائص المعالجة الجيدة

يظهر الباتش روك أر إس بي توافق حراري ممتاز مع الخرسانـة 
.و يساعد على عدم تسرب الماء  

 
 ـم التقـــنيالــــدعــ

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العالية ذات 

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعدة ، النوعية و األداء العالي 
آما أيضا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون

عدة يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المسا
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 مــعــايـيـر الـتــصـميـم

 
تم تصميم الباتش روك آر إس بي لإلستعمال األفقي لكن يمكــــــن 

آما . أيضا أن يستعمل بشكل عمودي مع إستعمال القوالب المؤقتة
ألقســــــام ا.  مليمتر آحد أقصى١٠٠أنه مناسب لإلستعمال بسمك 

 مليمتر يمكن أن تطبق بإضافة الكتــــل ٢٥٠األثخن و ألتي بحدود 
.المصنفة و الخالية من الغرين  

 
آما ال يجب .  مليمتر٢٠ال يـجب تطبيق المادة بسماآة أقل من 
  ميلمتر بدون ١٠٠ و ٢٠إضافة الكتل المصنفة للسماآات بين 

  

 



 
 

  

 

  
 

نتج المختلط بإستخدام مصفاة معدنية خشنةآما يوصي بأن يصفى الم
 .قبل الوضع أو الضخ لتوضيح آميات المادة الغير مختلطة

 
 الــتــطــبــيـق

 
 دقائق بعد الخلط و ذلك لضمان١٠يجب وضع المادة المختلطة خالل 

يجب ضخ أو صب الخليط فـي. الحصول على المنفعة الكاملة للسيولة
و يمكن التشكيل النهـــائي. ملية ترميمعملية واحدة و مستمرة لكل ع

و في حــيـن الـحــــاجة. لألسطح بإستخدام أداة ملج أو طوافة خشبية
ألسطح مــميـــزة بقوام خــــاص، فيمكن الحصول على ذلك بإستعمال

و آما يجب عدم. دحروجة أو فرشاة مناسبة حين تبدأ المادة بالتصلب
ــكــن تطبيق الباتش روك آر إس بي وو يــم. إجهاد األسطح المكتملة

 . مليمتر في تطبيق واحد١٠٠بسماآة
 

 مليمتر، فمن الضروري تعبئة١٠٠و لترميم المناطـــــق األعمق من 
الباتش روك آر إس بي بالكتل المـصنـــفــة و المناسبة و ذلك لخفض

و يجب أن تكـون الكتل في وضع التشبع . اإلرتفاع في درجة الحرارة
آمـــــــــية الخليط المطلوبة تختلف ). إس إس دي(مجففة االسطح و 

و عموما، للمناطق. إعــتـمــادًا على طبيعة و وضع مواقع التـــــرميم
 مليمتر، فيجب أخذ المقاييس٢٥٠ مليمتر و١٠٠ذات عــــمـق بـيـن 

 :التالية باإلعـتـــبـار عند تصميم الخليط  
 

 .إس بي آج من الباتش روك آر ٣٠ -
 . لتر من الماء النظيف٥٫٢-٤٫٧ -
 . مم١٢-٨ آج من الكتل بمقاس ١٢٫٥ -
 .٢آج رمل صنف  ٧٫٥ -

 
لوضع . تختلف آميات الماء المستخدمة  إعتمادًا عـلى شروط الخليط

الباتش روك آر إس بي المعباء في مـــحـــتوى الماء األدنى، فيوصى
آما يجب . ـضغطبإستعمال عصاة هزازة للمساعدة على الكبـس و الـ

 من١ من الكتل إلى جـــــزء ١أن ال تتجاوز آمية الكتل عن جــــــزء 
يجـــب القيام بخلط الكميات). بالوزن الجاف(الباتش روك آر إس بي 

التجريبية لتحديد الكميات األفضل من الكتل و الماء عند القيام بعملية 
 .الخلط

 
. مم٢٠روك آر إس بي هو السمك التطبيقي األدنى للباتش : مالحظة 

مم من ١٠٠ و ٢٠يجب عدم إضافة الكتل عند التطبيق بسماآات بين 
 .غير الرجوع و إستشارة مكتب فوسروك المحلي

 
 التطبيق في درجات الحرارة المنخفضة

 
 مئوية، فمن المستحسن إستعــمــال ٥في األجواء الباردة األدنى من 

و . ل التطوير المبكر للمـتانــةلتعجي)  مئوية٣٥بحدود (الماء الدافئ 
يجب إتباع اإلجراءات الوقائية الطبيعية للعمـــــل الشتائي للـمـــــواد 

آما يجب عدم تطبيق المادة حين تكـــــون درجة الحـرارة . اإلسمنتية
و يمكن الشروع .  مئويـــة٥الجوية أو درجة حرارة الرآائز أقل من 

 . مئوية٥ الحرارة أآثر من في تطبيق المنتج حين تكون درجة
 

 التطبـــيق في درجات الحرارة العالية
 

يجب حفــظ في ،   مئوية ٣٠في درجـات الحــــــــرارة األعلى من 
المنتج في المناطق المظــللة أو فــــي المـــناطق المكيفة و يجـــب 

 .إستعمال الماء البارد للخليط
 

  
م بالتــــنظيف بالبــــــخار أو يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحو

و . بإستعمال محاليل التنظيف أو أي مادة مزيــــلة لــــلزيــــــــوت
يمكـــــن تقييم األسطح و فعالية عمليات التنظيف للـــــتأآد مــــن 

 .تحـــــضيــــر األسطح
 

.يجب نفخ المنطقة المحضرة بالهواء المضغوط و الخالي من الزيت
 

يت قوالب الصب المؤقتة بإحكام إلى األرصفـــــة الحالية و يجب تثب
الفواصل األرضية، في منطقة التصليح لمنع تسرب مــؤونة الحشو 

 .أثناء عملية الترميم
 

 "البرايم�الطالء األساسي 
 

قبل التطبيق، يجب على آل األسطح الخرسانية المحضرة أن تشـبع 
الباتش روك آر إس بي، يجب و فورا قبل تطبيق . بالــــماء النظيف

 .إزالة الماء الفائض تارآًا الرآائز مشبعة بالماء
 

فلن يكون من الضروري تطبيق ، بعد أن تــكــون الرآائز قد تشبعت
، و في حين عدم التمكن من تشبيع الرآائز. طبقة أخرى مـن البرايم

ظيفيجب أن تشبع الرآائز بالماء الن. فيجب إتباع الـتعليمات التالية
و بعد ذلك. ألطول مدة ممـــــكنة و من ثم يجب إزالة المياة الفائضة

و يجب. على األسطح" النايتوبوند أي أر"يجب فرك مادة الـــبرايم 
 .تطبيق الباتش روك آر إس بي حالما تصبح طبقة البرايم لزجة

 
إذا جفت طبقة البرايم قبل تطبيق الريندروك آر إس بي، : مالحظة

ة تطبيق طالء البرايم بإتباع التعلميات المدرجة أعاله فيجب إعاد
 .قبل اإلستمرار

 
 الــــــخــــلـــط

 
و. يجب التأآد من خلط الباتش روك آر إس بي بشكل جيد و متكامل

و يتم الخــــــــــلط. من الضروري إستعمال جهاز خلط عالي التحمل
ي التحمل مجـهزفي وعاء بحجم مناسب و بإستعمال مثقــــاب عـــال

آمـــا ).  أر بي إم٥٠٠/٤٠٠(بمجذاف حلزوني و بسرعة بــــطئية 
 .يجب عدم تجزئة و إستعمال أجزاء من عبــــوة المنتج

 
من الضروري من إستعمال ماآنة الخلط بالحجم المناسب و العمالة 

 ٥قم بـــقياس . الكافية لتمكن من إتمام عملية الوضع بشكل مستمر
 من الماء الممتاز الصالح للشرب و قـــــم بصب ثالثة  لتر٥٫٥إلى 

و خالل عمل ماآنة الخلط، قـــــم بإضافة . أرباع الكمية إلى الخالطة
 آج  من الباتش روك آر إس بي٣٠عـبـــــوة آاملة و الحاوية على 

قم بالخلط. و قـــــــم بالخلط لدقيقة واحد قبل إضافة بقية آمية الماء
 دقـــــائق أخرى و حتى يتم الحصول على إتساق موحد ٤-٣لمـــدة 

. يجب دائمًا إضافة المسحوق إلى الماء، مــــالحظة. و ناعم للخليط
 .الكميات المختلطة و آما يمكن زيادة آميات الخليط حسب الطلب

 
عند الخلط بإستخدام المثقاب والمجذاف، يجب وضع آــــامل آـــمية

و أثناء الخالط بالمثقاب قم بإضافــــة. خلطالماء المقاسة في طبل ال
 آج مـــن الباتش روك آر إس بي و٣٠عبوة آاملة و الحاوية على 

 دقائق و حتى الـحـصول على خليط مميز٥ إلى ٣من ثم تخلط لمدة 
 .بإتساق موحد و ناعم

 
 
 

 



  
 

 

  

 

  
    



  

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات الت
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.يا بواسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعط  



 

 

*بـيـف روك  

 

 

  
 

١٨آما ال يجب أن يزيد حجم أي من الفساحـــات في هيكل البناء عن 
 .الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي للمزيد من التعليمات. ٢م
 

 لخـــــصـــائص
 

 ٠٫٠٨تم الحصول على جيــــمع القييم التالية بإستعمل المنتج بنسبة 
 مئوية، مالم يكن محددًا ٢٠ة من الماء و المسحوق  في درجة حرار

 .غير ذلك
 

 طريقة اإلختبار النتائج المثالية
  يوم١ في ٢مم/  نيوتن ٢٠
  أيام٧ في ٢مم/  نيوتن ٣٥
  أيام٢٨ في ٢مم/  نيوتن ٥٠

: ١٨٨١بي إس (مقاومة الضغط 
 )١٩٨٣:١١٦جزء 

  مئوية١٠ ساعة في ١
  مئوية٢٠ دقيقة في ٥٥
  مئوية٣٥ دقيقة في ٢٠

 لخليطصالحية ا

  مئوية١٠ دقيقة في ١١٠
  مئوية٢٠ دقيقة في ٦٥
  مئوية٣٥ دقيقة في ٣٥

 زمن التصلب

 
  مئوية١٠ ساعة في ١٨
  مئوية٢٠ ساعة في ١٢
  مئوية٣٥ ساعات في ٧
  مئوية١٠ ساعة في ٣٦
  مئوية٢٠ ساعة في ٢٤
  مئوية٣٥ ساعة في ١٢

 المدة الزمنية قبل الحرآة المرورية
 :مرور المشاة 

 
 
 :ور العربيات مر
 

 :عوامل التمدد الحراري درجة مئوية / ٦-١٠ في ١٢ إلى ٧
  ٣م/  آيلوغرام ٢٣٠٠تقريبا 

 آثافة المادة الرطبة الجديدة إعتمادًا على اإلتساق المستعمل

 
 بــنـود المــواصـفـات

 
.الطالء األساسي للمسلحات الفوالذية  

 
يجب إستعــــمال ، ضـــيرلطالء المسلحات الفوالذية أثناء عملية التح
مـــادة مـــــن مكون واحد و ، الطالء األساسي النايتوبرايم زنك رتش
يجب أن يـكــــون البرايمر. مـستندة عـــلى الراتنج الغــــني بـالـــزنك

من النوع النشط و القادر عــــــلـى منع إنـــتـاج تيارات اآلنودات في 
ــكـــون متوافق مع أنظمة الريندروك و يجب أن ي .المواقع المالصقة
 .للترميم الخرساني

 
 .مـؤونة الترميم و إعادة التأهيل لألرصفة واإلرضيات الخرسانية

 
يجب إستعمال البيف روك  آـــــمؤونة ســـريعة المعالجة لألرصفة و 

وهــــــو معد آمسحوق مجهز من مكون واحد ، اإلرضيات الخرسانية
سمنت وألذي يتطلب فقـط إضافة الماء النظيفو مستند على خليط اإل

و تتميز المادة المعالجة من المنتج بـمقاومة للضغط. في مواقع العمل
٢٨ فـي ٢مم/  نيوتن ٥٠ في يــــوم واحـد  و ٢مم/  نيوتن ٢٠بقوة 

آم أن المنتج قابل للحرآة المرورية للـمشــاة في .  مئوية٢٠يوم في 
 . مئوية٢٠ ساعة في ١٢ة و في  مئوي١٠ ساعة في ١٨خالل 

 

  
. مؤونة إعادة التاهيل لألرصفة و اإلرضيات الخرسانية  

 
 األسـتخـدام

 
للترميم و إلعادة التــــأهيل للمــساحـــــات الكبيرة من األرصفـة و 
اإلرضيات الخرسانية و لتفادي اإلستبدال الكامل للـــفساحــات فــي 

كر و السريع للمتانة عـنـــد إستعمال و اإلآتساب المب. هياآل البناء
البيف روك يساعد على خفض زمن التوقف للترميم و الــتــصـليح 

يعتبر المنتج قلوي في طبيعتة و سيزود الحمــاية .  بشكل ملحوظ 
و من الممــكـن . للمسلحات الفوالذية المتضمنة في منطقة الترميم

.إستعمال المنتج داخليا وخارجيا  
 

الطارئة للمساحات الصغيرة من األرصفة و اإلرضيات لترميمات 
.فيوصى بإستعمال منتج الباتش روك جي بي، الخرسانـــية  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.  ساعة١٢قابل لمرور المشاة بعد ،   اإلآتساب المبكر للمتانة-  
.  المتانة العالية، مقاومة عالية ضد األجواء المناخية و التآآل-  
ال حاجة للتعديل في مواقع العمل و ، مكون واحد  منتج من -

.يتطلب إضافة الماء فقط  
.  اإللتصاق الممتاز مع الهايكل الخرسانية-  
.  يعوض اإلنكماش-  
.  ال يحتوي على إضافات الكلوريد-  
  

 الــــوصــــف
 

يتم توفير منتج البيف روك آـــمزيج مسحوق جــــاف و جـاهـــــز 
 فقط إضافة الماء النظيف في مواقـــــع العمل و يتطلب. لإلستعمال

إلنتاج مؤونة ترميم للمساحات الكبيرة من األرصفة و اإلرضــيات 
و يتم . الخرسانية و هي مميزة بالمتانة العاليــة و التماسك الذاتي

تصنيع المنتج إستنادًا على خليط من اإلسمنت و الكتل المصـنفة و 
ول مؤونة بخصائص معالجة جيدة، فيلر و إضافات آيميائية للحص

آـمـا يــظـهـر . من دون الحاجة إلستعمال آميات الماء الــمفرطــة
البيف روك توافق حراري ممتاز مع الخرسانة و يساعد على عدم 

و يـساعد اإلستعمال القليل لــلماء عـــلـى اإلآتساب . تسرب الماء
.السريع للمتانة و القوة و الدائم لفترات طويلة  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العالية ذات 

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعدة ، النوعية و األداء العالي 
آما أيضا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون

 توفير المساعدة يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 مــعــايـيـر الـتــصـميـم

 
و مـــن الممكن تطبيق . تم تصميم البيف روك لإلستعمال األفــــقي

الحصول على  و يــمكــــن.  مم آحد أقصى٥٠البيف روك بسماآة 
و يجــــــب عــــــدم تطبيق . سماآة أآبر بوضع العديد من الطبقات

  . مم١٢المنتج بسماآة أقل من 

 



 
 

  

 

  
 

 الطالء األساسي للـرآائـز
 

يجب أن تنقع الرآائز آليًا بالماء النظيف و من ثم أزالة زوائد المياة 
 .فورا قبل وضع البرايم

 
فيــجب أن ، في حين جفت أي من مناطق الرآائز قبل تطبيق البرايم

يجب طالء الخرسانة بإستعمال النايتوبوند  . انية قبل اإلستمرارتبلل ث
. أي آر المستحلب أآريليكًا و يجب أن يفرك على األسطح الخـرسانية

إعتمادًا على مــسامية  (١النايتوبوند أي آر سيجف في تقريبا ساعة 
 ).الرآائز ودرجة الحرارة

 
 بأسرع ما يمكنيجب تطبق البيف روك على األسطح المطلية بالبرايم
 .بعد الخلط، و مثاليا بعد أن تصبح طبقة البرايم لزجة

 
 حين الحاجة إلعـــاقة -: و في الظروف اإلستثنائية، ومثال على ذلك 

للترميم أو للرآائز أو حين تكون الرآائز رطبة أو من المحتـــــمل أن 
ند إي بي تبقى رطبة بشكل دائم، فيــجــب إستـــــــعمال مادة النايتوبو

الرجاء إستشارة مــــــكتب فوسروك المحلي. المساعدة على التماسك
 .للمزيد من التعليمات

 
 الــــــخــــلـــط

 
و من الضروري. يجب التأآد من خلط البيف روك بشكل متكـــــــــامل

و يتم الخـلط في وعاء بحجم . إستعمال جهــــــــاز خلط عالي التحمل
 مثقاب عـــالي التحمل مجـهز بمجذاف حلزوني ومناسب و بإستعمال
آمـــا يجب عدم تجزئة و ).  أر بي إم٥٠٠/٤٠٠(بسرعة بــــطـــئية 

 .إستعمال أجزاء من عبــــوة المنتج
 

 لتر من الماء الصالح للشرب في الخالطة، و٢٫٢ إلى ١٫٩قم بوضع 
آج٢٥أثناء عمل الخالط قم بإضافة آيس آامل من البيف روك بعبوة 

 دقائق و حتى يتم الحصـــــــول٣آيلوغرام آاملة و من ثم تخلط لمدة 
يجب دائمًا إضافة المسحوق إلى : مالحظة . على خليط موحد بالكامل

 .الماء
 

 تحذيرات الخلط
 

فمن الممكن أن، آما هو الحال مع المؤونات المجهزة من مكون واحد
رغم من عدم آــــونهيظهر البيف روك خصائص المعالجة المقنعة بال

و هذا سيؤدي إلى مستوى أدنى و بشكل ملحــوظ. مخلوط بشكل آامل
فيجب و مـــــن. في األداء أو قد في خسران الصالحية العملية للخليط

بصرامة و بالتأآد من إستعمــــــال الضروري اإللتزام بتعليمات الخلط
 .آميات الماء المحددة أعالة و زمن الخلط المحدد

 
 الــتــطــبــيـق

 
قم بوضع خليط البيف روك على الرآائز المحضرة بأسرع ما يمـــكن 

يجب أن تطبيق المؤونة بانتظام بإستعمال أدة الملج . بعد إتمام الخلط
قم . و من ثم بطوافة خشبية لضمان الحصول عــلى الـــضغـط الكامل

مكن تطبيقي. بضغط المؤونة جيدًا حول أي مسلحات فوالذية متعـرية
 . مليمتر فـي التطبيق الواحد٥٠البيف روك بسماآة بحدود 

 

  
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 : مالحظة 

 
فــمن ،  لتفادي التصدع التماثلـي و المحتمل لترميمات البيف روك

الضروري أخذ الحذر عند التعامل مع التشققات النشطة و الفواصل 
أن أخذ الحذر يعتبر ضروري في و آما . المتواجدة في هياآل البناء

جميــــــع األحوال عند التعامل مع الفواصل الحالية فمن الضروري 
و آم يجب معالجة . إتباع نــفس الخطوات عند إستعمال البيف روك

الرجاء إستشارة مكتب فوسروك . التشققات بإتباع الطرق المصدقة
 .المحلي للمزيد من التعليمات

 
 التــــجـــهـــيـز

 
 ١٠قم بقطع أو نشـــــر الزوائد القصوى لمواقع الترميم إلى عمق 

. مم على األقل لتفادي الحافات الهشة و للحصول على حافات متقنة
 مليمتر و إلى الحافة ١٢قم بقطع آامل مـساحة الترمــيم إلى عمق 

 .المنشورة
 

و قم بتنظيف األسطح و إزالة آل الغــــــبار و التلوثات و البالستر 
الزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابقة و الطبقات المتآآلة و 

قم بتخشين األسطح ثم بإزالة البقايا الخرســانية . الطحالب النامية
 . بالنحت أو بالكشط البسيط

 
يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحوم بالتــــنظيف بالبــــــخار أو 

و . مزيــــلة لــــلزيــــــــوتبإستعمال محاليل التنظيف أو أي مادة 
يمكـــــن تقييم األسطح و فعالية عمليات التنظيف للـــــتأآد مــــن 

 .تحـــــضيــــر األسطح
 

قم بصقل و تنظيف المناطق المعدنية المتآآلة في المنطـــــــــقــــة 
. المخصــــصة للترميم و بإزالة التقشرات و بقايا التآآالت الطليقة

تنظــــــــــــيف آل المسلحات الفوالذية حتى يـتــــــم صقلها و يجب 
مع إعارة األهتمام العالــــــــــــي . الحصول على شكل المع للفوالذ

يوصى بالكشط للقيام بتلك . لخلفيات القضبـــان الفوالذية المتعرية
 .العملية

 
سلحات و للمناطق المتآآلة بسبب الكلوريدات، يجب غســـــــل الم

الفوالذية بالماء المضغوط و النظيف فورا بعد أن يتم صقله إلزالة 
المواد المساعدة على التآآل و التخلص من الحفر و الفجوات من 

 .على األسطح
 

.يجب نفخ المنطقة المحضرة بالهواء المضغوط و الخالي من الزيت
 

 الطالء األساسي للتعزيز المسلحات
 

نايتوبرايم زينكرتش على المـــــسلحاتقم بوضع طبقة واحدة من ال
و في حالة عدم التأآد من. المتعرية و ترآها لتجـــف قبل اإلستمرار

فيجب وضع طبقة ثانية و من ثم تــــرآها، وضع الطبقة بشكل آامل
 .لتجف قبل اإلستمرار

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 وضع طبقات نهائية وقائية أو تزينية
 

روك بالـــمتانة العالية و سيزود مواقع الترميم يتميز مؤونة البيف 
آما أن مساحات . بـــأسطح ذات متانة عــالـــــــــية و مضادة للتآآل

األرضيات المحيطة ستستفيد من تطبيق طالء وقائي و مقاوم للتآآل 
و للــــمواقع الداخلية، فيوصي بإستعمال . و مقاوم للمواد الكيميائية
وقائية مثل منـــــتجات النايتوفلور إف سي من مدى من الطالءات ال

آما تعطي هذه المنتجات شكــــل تزييني وموحد باإلضافة . فوسروك
يمكن تطبيق . إلى الحماية لألرضيات ألتي قد تكون معـرضة للتضرر

منتج النتايوفلور إف سي على منطقة الـــترميم بعد اإلزالة المسبقة 
يجب إستشارة مكتب فوسروك .  أيام٣لغشاء المعالجة و عموما بعد 

 .المحلي للمزيد من المعلومات عن الطالءات الوقائية الخارجية
 

 التــــنــــظـــيف
 

يجب تنظيف النايتوبوند أي آر و البيف روك مــن عــــلى األدوات و 
المادة المعالجة . األجهزة و الخالطات بالماء النظيف بعد اإلستعــمال

.ميكانيكيايمكن فقط أن تزال   
 

يجب  تنظيف األجهزة المستعـمـــــــــلة مع النايتوبرايم زنك رتش و 
يمكن تنظيف .١٠٢النايتوبوند إي بي  بإستعمال مذيب فـــــوسروك 

 الشــــــــفاف بإستعمال ٩٠األجهزة الـــمستعــــمـلة مــع الكونكيور 
.١٠٣مذيب فوسروك   

 
 التـــــقــــيـــدات

 
 مئوية ٥مال البيـف روك في درجات الحرارة األقل مـن ال يجب إستع

و ال يجب . آما ال يجب خلط جزء من العبوة تحـت أية ظروف. أو أقل
و قد يــؤدي تعـــرض . تعرض المؤونة للمياة الجارية أثــناء التطبيق

. األسـطــــح الغير متصلبة لألمطــــار الغــــــــزيرة إلى إزالـة اللياسة
الرجاء ، من التعليمات عن اإلستعمال فـــي األجـواء المختلفـةللمزيد 

 .إستشارة مكتب فوسروك المحلي
 

 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات
 

 البيف روك  آج٢٥آيس عبوة 
 النايتوبرايم زنك رتش  لتر١علبة عبوة 

 النايتوبوند أي أر  لتر٢٥ و ٤عبوة 
 النايتوبوند إي بي  آج٥عبوة 
  الشفاف٩٠الكونكيور   لتر٢٠٠ و ٢٥ميل عبوة بر

١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥علبة عبوة   
١٠٣مذيب فوسروك   لتر٢٥برميل عبوة   

 التغطيــة 
  لتر٢٥ لتر لكل آيس عبوة  ١١٫٥تقريبًا 

) مم١٢ متر مربع بسماآة ٠٫٩(   باتش روك جي بي 

لتر / ٢ م٧٫٤  النايتوبرايم زنك رتش 
ر لكل لت٢ متر٨-٦  النايتوبوند أي أر 
 النايتوبوند إي بي  للعبوة٢ م٢٥
  الشفاف٩٠الكونكيور   لكل لتر٢ متر ٥-٤

المحصول الــفـــعــــــلي لكل آيس من البيف روك سيعتمد على اإلتساق : مالحظة 
و أن المعايير المعطاة للمنتجات السائلة نظرية بسبب عوامل الخــسارة . المستعمل

 . طبيعــــة الــــرآائز المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون اقلو التشكيلية و
 

  
 . مليمتر١٢السمك التـطـبـيقي األدنى للبيف روك هو : مالحظة 

 
 الطبــقــات اإلضـــافية

 
 مم لمناطق الترميــــــم ٥٠يمكن الحصول على سماآة أآـــثر من 

قات الوسطى لمنح آما  يــجب حك الطب.  بوضع العديد من الطبقات
الطبقات الالحقة تماسك و إلتصاق أفضل و تغطــــيتــها برقـــائــق 

 ٣و من ثم ترآها للمعالجة لمدة . البوليرثين عند األطراف للحماية
.ساعات قبل اإلستمرار  

 
ويمكن إعادة تطبيق البرايم او الطبقات األضافية للبيف روك بعد 

.ذلك  
 

 التــــشـــكيل الــنـهائي
 

و يمكن تطبيق التشكيل النهائي للبيف روك بإستعـــــــمال أداة ملج 
في حيـــــــــن الحاجة ألسطح . فوالذية لغلق مسامات األسطح آامًال

فيمكن الحصول على ذلك بإستعمال الدحروجة، مشكلة بنقش خاص
آما يجب عدم إجهـــــــاد و األفراط في تشكيــل. أوالفرشاة المناسبة

 . المنتهيةاألسطح
 

 التطبيق في درجات الحرارة المنخفضة
 

 مئوية، فمن المستحسن إستعــمال ٥في األجواء الباردة األدنى من 
و. لتعجيل التطوير المبكر للمتانــة)  مئوية٣٥بحدود (الماء الدافئ 

يجب إتباع اإلجراءات الوقائية الطبيعية للعمـــــل الشتائي للمـــــواد
 يجب عدم تطبيق المادة حين تكـــــون درجة الحرارةآما. اإلسمنتية

و يمكن الشروع.  مئويـــة٥الجوية أو درجة حرارة الرآائز أقل من 
 . مئوية٥في تطبيق المنتج حين تكون درجة الحرارة أآثر من 

 
 التطبـــيق في درجات الحرارة العالية

 
حفـــظ في يجب ،   مئوية ٣٠في درجـات الحــــــــرارة األعلى من 

.المنتج في المناطق و الباردة و يجـب إستعمال الماء البارد للخليط
 

 المـــــعـــــالـجة
 

و على غرار . أن البيف روك مؤونة ترميم مستندة علـــى اإلسمنت
آل المواد اإلسمنتية، يجب على البيف روك أن يعــــــالج فورا بعد 

و يــوصى . سانية المصدقةاإلنهاء بـــــموجب قوانين التطبيق الخر
 الشفاف، و ذلك ٩٠بإستعــــــــمال النايتوبوند أي آر أو الكنوآيور 

و يجب. بالرش على سطـــــح اللياسة النهائية بشكــــــل متـــــكامل
آل  نصف (للمساحات الكبيرة أن تعالج بينما يتم تقدم عملية الملج 

و يجب .  المنطــــقـــــــةبـدون الإنتظار حت األنتهاء من آامل) متر
و في . تفادي الرش المفرط في الحافات إلى المناطق المحيـــــــطة

فيجــب إستعمال معالجة إضــــافية و ، األجواء المعجـــلة للتجفيف
في األجواء . ذلك بـــلصق أشرطـة البوليثين الواقية على الحافات

 . من التجمد و الصقيعالباردة، يـجـــب حمايــة الترميمات النهائية
 

 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 اإلشـــــتــعال
 

يعتبر البيف رروك  و النايتوبوند أي أر و النايتوبوند أي بي مواد 
 .غير قابلة لإلشتعال

 
 الـــــــــــشفاف و ٩٠ و الكونكيور ١٠٢/١٠٣يعتبر مذيب فوسروك

. ن مصادر اإليقادأبعد ع. النايتوبرايم زنك رتش مواد  قابلة لإلشتعال
و في حـــــالة حدوث حريق، . آما يمــنع التدخـين في مواقـع العــمل

ال يجب إستعمال الماء .  أو الرغـــوة٠٢فيجـــــب إستعـمــال الـ سي 
 .المضخوخ

 
 نقطة اإلشتعال

 
 النايتوبرايم زنك رتش  مئوية١٦
  الشفاف٩٠الكونكيور   مئوية٤٠
١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣  
١٠٣مذيب فوسروك   مئوية٤٠  

 
للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 

 .باألمن و السالمة
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

 .آان البيف روك معروف سابقًا بأسم النايتوفلور بيف روك
 

لترميمات الطارئة للمساحات الصغيرة من األرصفة و اإلرضيات 
 .فيوصى بإستعمال منتج الباتش روك جي بي، ـــيةالخرسان

 
 .للمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية

  
 التـــخــزيـن

 
 شهر إذا حفظت فــي ١٢تمتلك جميع المنتجات  مدة صالحية حتى 

 .مخزنًا جاف و فــــي الحـــاويات األصلية الغير مفتوحة
 

 شروط التخزين 
 

 المـــــنتج في األجواء الجافة و فـــي الحاويات األصلية قم بتخزين
و من الــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج من . الغير مفتوحة

 أشهر إذا خزنت في درجـــــــــــات الحرارة العالية أو في ٦ إلى ٤
.يجب حماية النايتوبوند أي أر من الصقيع. الرطوبة العالية  

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
يحتوي البيف روك على مساحيق إسمنتية و عند خلـــط البــــيف 
روك، أو يـــصبح رطب، فأنه يصدر القلويات و ألتي يمكـــــن أن 

و أثناء اإلستعمال، يجب تفــادى إستنشــــــاق . تكون ضارة بالجلد
ناسب قم بلبس لباس وقائي م.  الغبار و األتصال بالجلد والعـــيون
و آــــــما يزود إستـعمــــــــال . وقفازات و حماية للعين و الوجــه

في حــــــالة اإلتـــصال . الدهون العـازلة للحـمــاية اإلضافية للجلد
و يجـــــــــب عدم . بالجلد، قم بالشـطــف بالكـثير من الماء النظيف

ــصـــال بالعـيون، في حالة اإلتـــ. إستعــــمال المذيبات للتنـــــظيف
تــشطف فـــورا بالكثير من الماء النـظيف و مراجعـــــة الطـــبيب 

إذا تم إبتالعه فـيجب مراجعة الـــــــطبيب فورًا و يجــــــب . فورًا
.عـــــدم محاولة التقّيأ  

 
يجب عــــــــدم إتـــصال النايتوبوند أى أر و النايتوبوند إي بي و  

و . بالجــــلد١٠٢/١٠٣شـفاف و مذيب فوسروك  ال٩٠الكونكيور
أثناء اإلستعــــــــــمال، يـــجــب تـــفــــادى األتــصال بالجلــــــــــد 

قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعين .  والعـــيون
و آــــــما يزود إستـعمال الــدهون العـازلة للحـمــاية . و الوجــه

في حــــــــالة اإلتـــصال بالجلــــــــد، قم بإستعمال . داإلضافية للجل
مــــــزيل خاص للراتنج و من ثم يشــــطف بالكـثير مـــــــن الماء 

فـي حالة . و يجــب عدم إستعــــمال المذيبات للتنـــــظيف. النظيف
ء اإلتصـــال بالعـــــــــيون، تــشطف فـــورا بالــــــــــكثير من الما

إذا تم إبتالعه فـيجب مراجـعة . النـظيف و مراجعة الطـــبيب فورًا
  الـــــــطبيب فورًا و يجب عـــــدم محاولة التقّيأ

 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. عابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة الم: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*ريندروك سي بي  

 

 

  
 

 مــعــايـيـر الـتــصـميـم
 

الريندروك سي بي مصمم لإلستعمال في المـناطق العمودية أو األفقية
يمكن وضع عـــدة، عند التطبيق باليد، من غير الحاجة لقوالب الصب

٢٠و حتى ،  ميملتر في المواقع العمودية٥٠طبقـــات و حتى سماآة 
ع الفوقية في تطبيق واحد و بدون الحاجة إلستعمال ميلمتر في المواق

للتــــــــطبيقات األآبر سماآة يمكن إستعمال قالب صب أو. قالب صب
يمـكن تعبئة الجيوب العميقة بتطبيق واحد بعض. الوضع بعدة طبقات

األحيان و ذلك إعتمادًا عـــــــــــلى مواصفات و هئية الجيوب و حجم 
آما ال يجب تطبيق المؤونة بسمــــاآة.   المتعريةالمسلحات الفوالذية

للحصــــول على سماآة أآبر  فيمـــكن أن تنجز .  مليمــتر١٠أقل من 
إستشـــر مكتب فوسروك المحلي للمزيد من . بالتطبيق بطريقة الرش

 .المعلومات
 

يوصي بإستعمال مؤونة الخرسانة الناعمة مثل الريندروك إل أي أو 
 . لألحجام الكبيرة٥٥ أي الريندروك إل

 
 الخـــــصـــائص

 
 ٠٫١٨تم الحصول على جميع القييم التالية بإستعمل المــنتج بنسبة 

 . مئوية٢٠من الماء و المسحوق و ذلك في درجة 
 

 

 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

  يوم١إم بي أي في  ٢٠٫٥
  أيام٧إم بي أي في  ٣٧٫٠
  يوم٢٨إم بي أي في  ٤١٫٥

 ة الضغطمقاوم
 : ٢ بي تي٦٣١٩بي إس (

 ٣٥في )  عالج جاف١٩٨٣
 نسبة رطوبة % ٤٥مئوية و

 ٦٣١٩بي إس (مقاومة الثني   يوم٢٨إم بي أي في  ٦٫٩
 ) :١٩٩٠ : ٣بي تي 

بي إس (القوة القابلة للشد   يوم٢٨إم بي أي في  ٢٫٠
 ):١٩٨٥: ٧ بي تي ٦٣١٩

 :مقاومة القطع و التكسر   يوم٢٨إم بي أي في  ٢٥

  أيام٧إم بي أي في  ١٫٢
  يوم٢٨إم بي أي في  ٢٫٠

طريقة إختبار (قوة السحب 
 ٤٥ سي و٣٥٠في ) بطلينوس

 :آر إتش% 
 :المقاومة  سنتيمتر أوم ٧٥٠٠

 
 
 

  مليلتر للمتر المربع في الثانية٠٫٠١٧
   مليلتر للمتر المربع في الثانية٠٫٠٠٨

بي إس (إمتصاص الماء آسيات 
في ) ) ٥:١٩٧٠ بي تي ١٨٨١
 آر إتش % ٤٥ مئوية و٣٥
  دقائق١٠
  ساعة٢

 معامل التمدد الحراري درجة مئوية/   ٦ -١٠ في ١٢  إلى ٧
إعتمادًا على ( ساعات ٤ - ٢نموذجيا 

 زمن الشك  )درجة الحرارة و محتوى الماء

إعتمادًا  (٣متر / آيلوغرام ١٩٠٠تقريبا 
 : الجديدة الكثافة الرطبة )على اإلتساق الفعلي المستعمل

تعيق النفاذية المنخفضة للريندروك سي 
إّن المؤونة . بي التضرر الكيميائي بشدة

المعالجة غير نافذة للغازات الحامضية، 
والماء الناتج من آلوريد اآليونات و 

 .األوآسجين

 :المقاومة الكيميائية 

  
ـددة مؤونة الترميم و التغطية المعدة من مكون واحــــد و الــمـحـــ

.لإلستعمال مع أنظمة األقطاب السالبة لإلسمنت المسلح  
 

 األسـتخـدام
 

صمم الريندروك سي بي آمؤونة تغطية و ترميم و آمؤونة للطمر 
لإلستعمال مع أنظمة الحماية للتيارات السالبة بإستعمال أما شبكة 

و جــهــزت المــــــؤونة . تيتانيوم أو أنظمة أنوادات أقطاب موجبة
. تعمال في األجواء الحارة و هي مناسبة لكل أنواع الترميماتلإلس

 ٥٥و يوصي بإستعــــــمال الريندروك إل اي أو الريندروك إل أي 
.حين الحاجة لرتميمات ذات األحجام الكبيرة  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.   متوافق بشكل آهربائي مع الخرسانة المستضيفة-  
.لمحافظة على قوة مقاومة الضغط  يستخدم بطبقات متعددة مع ا-  
  غير معدل بالبوليمير مما يساعد على التوافق مع الخرسانة -

.المستضيفة  
  تزود ميزة تعويض اإلنكماش اإلستقرار البعدي على المدى -

.الطويل  
.  يمكن أن يطبق بسرعة وبشكل مناسب بأسلوب الرش-  
 لتفادي   معد من مكون واحد و مجهز مسبقًا في عبوات محددة-

.إختالفات الخلط في موقع العمل  
.  ال يحتوي على أي إضافات الكلوريد-  
 

 الــــوصــــف
 

الريندروك سي بي  مسحوق جاف جاهز لإلستعمال و الذي يتطلب 
فقط إضافة الماء النظيف في موقع العمل إلنتاج إلنتاج مـــــــؤونة 

سطة من تيارات ترميم للتغطية المتوسطة الكثافة و  للحماية المتو
و تتميز المادة المتصلبة بالتعـــامل مع التأثيرات . األقطاب السالبة

و آمـــا يساعد إنخــــفاض آميات الماء ، الحرارية في الخرسانة 
.المستعــــملة على سرعة إآتساب القـوة و المتانة الطويلة المدى  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
منتجات البنـــــــــاء العاليـة ذات يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من 

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعـدة ، النوعية و األداء العالي 
آما أيضـا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون

يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعـدة 
.ك في جميع أنحاء العالمو تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسرو  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

تكون المؤونة قادرة على إنجاز التطبيقات بالسماآات التالية في طبقة
 .واحدة

 
  مناطق عمودية مناطق فوقية

 باليد أو بالملج  ميلمتر٥٠  ميلمتر٢٠
 بالرش المبلل  ميلمتر١٥٠  ميلمتر٥٠

 .ك، ليلبي هذه المتطلباتالريندروك سي بي صنع من قبل فوسرو
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التــــجـــهـــيـز
 

 ميلمتر ١٠قم بقطع أو نشـــر الزوائد من مواقع الترميم إلى عمق 
قم بكشط منطقة الترميم . على األقل للحصــــول على حافات مربعة

. مليمتر آحد أدنى إلى الحافة المنشورة١٠آاملة إلى عمق   
 

 األسطح و إزالة آل الغــــــبار و الـتــلوثات و البالستر و قم بتنظيف
الزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابـقــة و الطبقات المتآآلة و 

قم بتخشين األسطـــح ثم بإزالة البقايا الخرســانية . الطحالب النامية
 . بالنحت أو بالكشط البسيط

 
 بالتــــنظيف بالبــــــخار أو يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحـــوم

و . بإستعمال محاليل التنظيف أو أي مـــادة مزيــــلة لــــلزيــــــــوت
يمكـــــن تقييم األسطح و فعالية عمليات التنــــظيف للـــــتأآد مــــن 

 .تحـــــضيــــر األسطح
 

ـــة قم بصقل و تنظيف المناطق المعدنية المتآآلة في المنطـــــــــقـ
. المخصــــصة للترميم و بإزالة التقشرات و بقايا التآآالت الطليقة

يجب تنظــــــــــــيف آل المسلحات الفوالذية حتى يـتــــــم صقلها و 
مع إعارة األهتمام العالــــــــــــي . الحصول على شكل المع للفوالذ

يام بتلك يوصى بالكشط للق. لخلفيات القضبـــان الفوالذية المتعرية
 .العملية

 
 التـطبــيـق

 
يمكن تطبيق الريندروك سي بي بإسلوب الـــرش المبلل أو الجاف أو 

يجب إتباع التطبيق بــالرش حين اإلمكان و . بالتطبيق باليد أو بالملج
ذلك ألن أنظمة قطب شبكة التيتانيوم الموجب يمكن أن تسبب مشاآل 

ق اليدوي يجب أن يلتزم بالحد التطبي. في اإللتصاق عند التطبيق باليد
 .وذلك يكفي عند  اإلستعمال للترميم. األدنى للوضع

 
 .طالء البرايم للتطبيق بأسلوب الرش

 
يجب تبليل الرآائز فورًا قبل تطبيق الريندروك سي بي بأسلوب الرش

يجــــــــــب تكريرهذة العملية حتي يتم تشبيع األسطح. بالماء النظيف
 .زالة المياة الزائدة قبل الشروع في الرشو يجب إ. بالماء

 
 
 
 
 

  
 التطبيق بإسلوب الرش

 
تم الحصول على جيــــمع القييم التالية بإستعمل المـــنتج بنسبة 

 مئوية و أر ٣٥ من الماء و المسحوق و ذلك في درجة ٠٫١٩٢
 %.٤٥إتش 

 

 
 بنــود المواصفات

 
 :مبادىء تعزيز المسلحات الفوالذية

 
ال حاجة إلستعمال طالء تعزيز للمسلحات الفوالذية عند إستعمال 

 .الريندروك سي بي آوسادة نظام لحماية األقطاب السالبة
 

غطية الخرسانية و للحماية للتيارات من مؤونة للترميم و للت
 األقطاب السالبة

 
مؤونة الترميم و المعدة من مكون واحد و الغير معدلة بالبوليمير و 
المستندة على مزيج من المساحيق و ألتي تحتاج فقط إلضافة الماء 

و تصنع للحصول على التوافق الطبيعي و. النظيف في موقع العــمل
 اإلسمنت المسلح و آنتيجة لذلك سوف يظهر الكهربائي األقصى مع

 :الخصائص التالية 
 

 
تعوض مؤونة الترميم المعالجة اإلنكماش و تتميز بالخصائص 

 :  التالية
 

 سنتيمتر أوم ٧٥٠٠: المقاومة 
 ايسات باليد بالرش

لمتر  مليلتر ل٠٫٠٠٥
 المربع في الثانية

 مليلتر للمتر ٠٫٠١٧
 المربع في الثانية

  دقائق١٠

 مليلتر للمتر ٠٫٠٠١
 المربع في الثانية

 مليلتر للمتر ٠٫٠٠٨
 المربع في الثانية

 بي تي١٨٨١بي إس (
١٩٩٠: ٥( 

  ساعة٢

 
 
 

 طريقة اإلختبار النتائج المثالية
  يوم١إم بي أي في   ٢٨٫٥
  أيام٧ بي أي في إم ٤٠٫٥
  يوم٢٨إم بي أي في  ٤٩٫٠

،١٨٨١بي إس (مقاومة الضغط 
) ١٢٠بي تي عالج جاف 

 :بتخمين قوة المكعب 
 
 

  مليلتر للمتر المربع في الثانية٠٫٠٠٥
  مليلتر للمتر المربع في الثانية٠٫٠٠١

بي إس (إمتصاص الماء آسيات 
 )٥:١٩٧٠ بي تي ١٨٨١
  دقائق١٠
  ساعة٢

  أيام٧أي في إم بي  ٢٫٠
  يوم٢٨إم بي أي في  ٢٫١

طريقة إختبار (قوة السحب 
 ):بطلينوس

بي إس ( يوم ٢٨إم بي أي في ٤١٫٥
 مقاومة الضغط  ) معالجة جافة١٩٨٣: ٢ بي تي٦٣١٩

بي إس ( يوم ٢٨إم بي أي في  ٦٫٩
 مقاومة الثني )١٩٩٠: ٣ بي تي٦٣١٩

بي إس ( يوم ٢٨إم بي أي في  ٢٫٠
 د مقاومة الش )١٩٨٥ :٧ بي تي ٦٣١٩

بي إس ( يوم ٢٨@ جي بي أي  ٢٠٫١
 المعامل المطاطي )١٩٨٤: ٦ بي تي ٦٣١٩

 معامل التمدد الحراري درجة مئوية/   ٦ -١٠ في ١٢  إلى ٧

 

 



 
 

  

 

  
 

حصول على يمكن ال. منطقة الترميم و حجم المسلحات المتعــــــــرية
الرجاء األطالع على الشرح . سماآات أآبر دائمًا بإتباع طريقة الرش

 .أدناه
 

في حالة حدوث هبوط أثناء التطبيق على األسطح العمودية، فيجــــب
إزالة الريندروك سي بي  بالكامل و من ثم إعادة التطبيق بسمـــــــاآة

 .أقل على األسطح المحضرة
 

الكافية عند التطبيق حول أقطاب شبكة التيتانيوميجــــــب أخذ العناية 
الموجـــــبة و التأآد من أن الشبكة ال تسحب الريندروك سي بي بعيدا

إن السمك التطبيقي األدنى للريندروك سي بي : مالحظة . عن الرآائز
 . مليمتر١٠

 
 وضع الطبقات المتعددة

 
و بتطبيــــــــقيمكن تصعيد طبقة المؤونة بتقنية رطبة عـــلى رطبة أ

إن السمك النهائي يعتـــمد على إتساق المادة و. الطبقات المتعــــــددة
 .هئية الرآائز

 
يجب حك أسطح الطبــــــــــقات المتوسطة يجب أن و تعالج بالترطيب

و يمكن الشروع بتطبيق البرايمر و طبقات إضافية. بأغشية البوليثين
 . معالجة هذة الطبقةمن الريندروك سي بي بعد إآتمال

 
 التشكيل النهائي

 
فيجــــــــب عدم األفراط بالتشكيل، عند اإلستعمال آمادة تغطية نهائية

مما سيؤثر ذلك عـــلى تماسك و إلتصاق ، النهائي للريندروك سي بي
 .المؤونة و فقدان اإلستمرارية في التيار الكهربائي

 
ـيمة و من ثم تسويته يشكل الريندروك سي بي بمشطه بحافة مستقــ

و يــمكــــن إستعمال طــــوافة بالستكية أو خشبية او. بطوافة معدنية
يجــــــب عدم. إسفنجة رطبة إلنجاز الشــــكــــــل السطحــي المطلوب

بعـد التطبيق بإسلوب الرش، فقد. األفراط في تشكيل األسطح النهائية
مال طوافة فوالذية و من ثمتحتاج المؤونة للقص للحد األدنى بإستعــ

 .إنهاء التشكيل بإستخدام إسفنجة رطبة آما هو مشروح أعاله
 

 التطبيق في درجات الحرارة المنخفضة
 

 مئوية  إستعمــــــال ٥من المستحسن في األجواء الباردة األدنى من 
يجب . لتعجيل عملية إآتساب المتانة)  مئوية٣٠بحدود (الماء الدافئ 
ءات الــــــــــوقائية الطبيعية للعمـــــل الشتائي للمـــــواد إتباع اإلجرا
آما يجب عـدم تطبيق المادة حين تكـــــون درجة الحرارة . اإلسمنتية

و يمكن الشروع .  مئويـــة٥الجوية أو درجة حرارة الـرآائز أقل من 
 . مئوية٥في تطبيق المنتج حين تكون درجة الحرارة أآثر من 

 
  في درجات الحرارة العاليةالتطبـــيق

 
يجـــــب حفـــظ ،   مئوية ٣٥في درجـات الحــــــــرارة األعلى من 

 .المنتج في المناطق الباردة و يجـب إستعمال الماء البارد للخليط
 
 
 

  
 التطبيـيق بإسلوب الرش

 
يمكن تطبيق الريندروك سي بي بشكل أسرع و أآثر آفأة بإتـــــــباع

و في حين الحاجة لتطبيق المادة . الرش الرطبة أو الجافةتقــــــنية 
فأن طريقة الرش تعتبر اسرع و اآثر مناسبة لوضع ، بأحجام آبيرة

العــــــــــديد من الطبقات بشكل أآثر آفأة و يعتبر أآثر إقتصاديًا من 
و آما يتميز الترميم عند التطبيق بالرش .التطبيق باليــــد أو بالملج

للمزيد من التعليمات عن . و إلتصـــــــــــاقًا أآثر مع المؤونةتناسقًا 
التطبيق بتقنية الرش الرطـــــــــبة أو الجافة و إختيار أداة و انابيب

قم بإستشارة دليل فوسروك لتطبيق المؤونة بإسلوب الرش ، الرش
 .أو اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي، الجاف أو الرطب

 
فيجب زيادة آميات المياة المستخدمة ، لرطبعند التطبيق بالرش ا

 لتر إعتمادًا على نوعية المضـــــــــخة و األنابيب ٥٫٣ و ٤٫٥إلى 
 .المستعملة

 
 طالء البرايم للرآائز حين التطبيق باليد

 
يجب تبليل الرآائز بالماء النظيف و من ثم إزالة المياة الزائدة قبل 

ذ آمية صغــــــــيرة من يجب أخ. تطبيق مؤونة الريندروك سي بي
الريندروك سي بي و أقل آمية من الماء اإلضافية لصنع مـــــؤونة 

و من ثم يجب وضــــع . قم بوضع المادة على األسطح. قابلة للدهن
، في حالة جفاف المــــادة األولية. الريندروك سي بي فورًا بعد ذلك

 .فيجب آشط الطبقة األولى و إعدة وضعها مرة ثانية
 

 الــــــخــــلـــط
 

و. يجب التأآد من خلط الريندروك سي بي بشكــــل جيد و متــــكامل
و يمكن خــــــــلط . من الضروري إستعمال جهاز خلط عالي التحمل

الكميات الصغيرة في طبل بحجم مناسب و بإستعمال مثقاب عـــالي 
أر  ٥٠٠/٤٠٠(التحمل مجهز بمجذاف حلزوني و بسرعة بــــطئية 

.آما يجب عدم تجزئة و إستعمال أجزاء من عبــــوة المنتج). بي إم
 

 لتر من الماء الممتاز ٥٫٠ إلى ٤٫٠للتطبيقات الطبيعية، قم بوضع 
الصالح للشرب في الخالطة، و خالل عمل الماآنة، قم بإضافة آيس 

 إلى٣ آج من الريندروك سي بي و من ثم قم بالخلط لمدة ٢٥عبوة 
يجب إضافة. تى الحصول على خليط متجانس بالكــامل دقائق و ح٥

 .المسحوق دائمـــــــا إلى الماء
 

 التــطبيــق
 

يجب ربط قضبان المسلحات الفوالذية المتعرية جيدًا لتفادي الحرآة
أثناء عملية التطبيق حيث سيؤثر ذلك عـــــــــــــلى ضغط و إلتصاق

 .المؤونة
 

سي بي على األسطح المحضرة بإستعمالقــم بتطبـــــيق الريندروك 
قم بكبس المؤونة جيدًا على. اليد بعد لبس القــــــــــفازات أو بالملج

يمكن تطبيق الريندروك. األسطح و حول المسلـــــــــــحات المتعرية
 ميلمتر في٢٠ ميلمتر فــي المواقع العمودية و ٥٠سي بي بسماآة 

واحد و من دون الحاجة إلستعمال ـقالموقا الفوقية و ذلك في تطبيـ
و يمكن الحصــــــــول على سماآة أآبر و ذلك بوضع. قوالب الصب

العديد من الطبقات و لكن يمـــــــــكن أحيانًا الحصول على السماآة 
 المطلوبة بتطبيق واحد و ذلك إعتـــــــــماًد على ومواصفات و هئية

 



 
 

  

 

  
 

 التـــخــزيـن
 

 أشهر إذا أبقت في ١٢تمتلك جميع المنتجات  مــــــدة صالحية حتى 
 .مخزنة بشكل جاف و فــــي الحـــاويات األصلية الغير مفتوحة

 
 شروط التخزين 

 
قم بتخزين المـــنتج في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية الغير 

 إلى ٤ و من الــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج من. مفتوحة
 أشهر إذا خزنت في درجـــــــــــات الحرارة العالية أو في الرطوبة ٦

 .العالية
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

يحتوي الريندروك سي بي عــلى مساحيق إسمنتية و عند خلطه أو 
ترطيبــه  فأنه يصـــــــــدر القلويات و ألتي يمكــن أن تكون ضارة 

. يعتـــــــــــــبر النايتوبوند أي آر  قلويًا نسبــــــــــــيـًابالجلــد و آما 
و أثناء اإلستعمال، يجب تـــفـادى إستنشاق الغبار و األتصال بالجلد 

قم بلبس لباس وقــائي مناسب وقفازات و حماية للعيـن .  والعـــيون
افية و آـــما يزود إستعمـال الدهون العـازلة للحماية اإلض. و الوجــه
في حالــة اإلتصال بالجلد، قم بإستعـــمال مزيل خاص للراتنج . للجلد

و يجـــب عدم إستعمال . و من ثم يشطف بالكـثير مـــن الماء النظيف
في حالة اإلتصـال بالــــــــعـيون، تــشطف فـــورا . المذيبات للتنظيف

ذا تم إبتالعه إ. بالكثـير من الماء النـظيف و مـراجعة الطـــبيـب فورًا
 .فـيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجـــــب عــــدم محاولة التقّيأ

 
 اإلشـــــتــعال

 
 .يعتبر الريندروك سي بي مادة غير قابلة لإلشتعال

 
 معــــلومـــات إضـــافيـــة

 
يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 

هذا يتضّمن . المــــــــــــسلح المتضّررمحّدد لترميم وتجديد اإلسمنت 
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش
باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي

و ألتــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنتجات المساندة
مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و التسرب للمفاصل و 

 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات
 

آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي 

ــنت المسلح والحلول التي  توفرة تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــ
و يوفر فوســــروك المعلومات . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لترميم و
 .لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

  فوسروك المحليةالرجاء اإلتصل بمكاتب، للتمرين
 
 

  
 المعـــالـجــة

 
 يعـتبر الريندروك سي بي مــــــــادة ترميم خرسانية مستندة على 

و عــــــــــــلى غرار آل المواد اإلسمنتية، يجب معالجة . اإلسمنت
و . الريندروك سي بي بموجب أساليب المعاملة الخرسانية المتبعة

، و رشها على أسطــح *ي آر يوصي بإستعــــــــمال النايتوبوند أ
المناطق الكبيرة يجـــــــب أن . المؤونة المنتهية و بطبقة مستمرة

و بدون إنتظار إآتمال آامــــــل )  متر مربع٠٫٥آل (تعالج بالملج 
و في األجواء المعــــــــــــــجلة للتجفيف، يجب إستعمال . المنطقة

 و في األجواء الباردة، .أغشية البوليثين و لصـــقها على الحافات
.يجب حماية منطقة الترميم من التجمد  

 
 وضع طبقات نهائية وقائية أو تزينية

 
يتميز الريندروك سي بي بمتانة عالية و سيمنح حماية ممتازة إلى 

األجــــــزاء . المسالحات الفوالذية المتضمنة ضمن مواقع الترميم
طالء عائق و تزييني المحيطة لمنطقة الترميم ستستفيد من تطبيق 

للحد من الكلوريدات وثاني أآسيد الكاربون، و هذا سيمنح نــــفس 
يوصي فوسروك . لمنطقة الترميم المعيار الوقائي المـــــــــمنوحة
. بإستعمال مدى من طالءات الديكجارد المعادية الواقية من الكربنة

ـــــاية تزود هذه المنتجات مظهر تزييني وموحد باإلضافة إلى حمـ
يجب إزالة آـل . الهياآل، و التي قد تكون معرضة لألضرار البيئية

.آثار الزيوت و األغشية المعالجة قبل تطبيق منتجات الديكجارد  
 

 التنـظـيف
 

يجب إزالة الريندروك سي بي  من األدوات و األجهزة و الخالطات 
ن فقط أن الـمادة المعالجة يمك. بالماء النظيف فورا بعد اإلستعمــال

.تزال ميكانيكيا  
 

 التـــــقــــيـــدات
 

ال يجب إستعمال الريندروك سي بي في درجـــات الحرارة األقل مـن
.آما ال يجب خلط جزء من العبوة تحـت أية ظروف.  مئوية أو أقل٥

و قد. و ال يجب تعرض المؤونة للميـــاة الــجــارية أثــــناء التطبيق
سـطــــح الغير متصلبة لألمطــــار الغــزيرة إلىيــؤدي تعــــرض األ

للمزيد من التعليمات عن اإلستعمال فــــي األجــــواء. إزالـة اللياسة
 .الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي، المختلفــــة

 
 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات

 
 الريندروك سي بي  آج٢٥آيس عبوة 

 التغطيــة 
 آيلوغرام ٢٥آيس عبوة /  لتر ١٦٫٥تقريبا 

 ١٠ في سماآة ٢ متر ١٫٦٥تقريبا (
)مليمتر  

 الريندروك سي بي

المحصول الفعلي لكل آيس من الريندروك  سي بي ستعتمد على : مالحظة 
. المحصول سيكون منخفض حين التطبيق بإسلوب الرش. اإلتساق المستعمل

ية بسبب عــوامل الخسارة و تعتبر المعايير المعطاة للمنتجات السائلة نظر
 .التشكيلية و طبيعــــة الــــرآائز المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون اقل

 
 

 
  

 



  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: ات هامةمالحظ

مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة 
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*ريندروك إف سي  

 

 

  
 

 الــــوصــــف
 

آطبــــقة إسمنتية إنسيابية مــــــن ، تعد مؤونة الرينردروك إف سي
خليط من المساحيق الجاهزة لإلستعمال و ألتي تحتاج فقط إلضافـــة 
الماء النظيف في مواقع العمل للحصــــول على مؤونـــــة إسمنتـــية 

إضافـــــة النايتوبوند إس بي آر إلى . الىإنسيابية و موحدة بشكل ع
آمية الماء المحددة ستحسن مــن خصائــــص األداء للريندروك إف 

إن المادة مستندة على مــزيج من اإلسمنت و الكتل المصنفة و . سي
حشوة خاصة و إضافات آيميائية لتزويد المادة بخصائص المعالجة 

آما يظهر . ـــــماء المستعملةالجيدة، بينما تخفض نسبة آميـــات الـ
 المنتج توافق حراري ممتاز  مع الخرسانــة و بالكامل  مع مؤونات

.الرينردوك األخرى و طالءات الديكجارد  
 

 الــــدعـــم التقـــني
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العاليـة ذات 
ك خدمة المســـــــاعـدة آما يوفر فوسرو، النوعية و األداء العالي 

آما أيضـا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون
يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعـدة 
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 مــعــايـيـر الـتــصـميـم

 
ي اإلسمنتي اإلنسيابي لإلستعمال عـلى صمم طالء الرينردروك إف س

 مم على األسطح٣األسطح العمودية و الفوقية لتعبئة الفجوات بعمق 
مـم و٣و آما يمكن أن يطبق على الحافات الرقيقة بسمك . الخرسانية

الرجاء إستشارة مكتب.  مليمتر١٠لتعبئة الفراغات  و الفتحات بعمق
 .فوسروك المحلي للمزيد من التعليمات

 
 الخـــــصـــائص

 
تــــــم الحصول على جيــــمع القييم التالية بإستعمل المـــنتج بنسبة 

 بالنسبة للحجم و ذلك ٣:١  من الماء و المسحوق و بنسبة ١:٠٫٣
 . مئوية٣٥ و ٢٠في درجة حرارة 

 
 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

 ريمعامل التمدد الحرا درجة مئوية / ٦-١٠ في ١٢ إلى ٧
  مئوية٢٠ دقيقة في ٤٥تقريبا 
 صالحية الخليط  مئوية٣٥  دقيقة في ٢٠تقريبا 

  مئوية٢٠ ساعة في١٫٥ دقيقة إلى ٤٥
 )٥٠٧٥بي إس (وقت التصلب   مئوية٣٥ ساعة في١ دقيقة إلى ٣٠

 آثافة المادة الرطبة الجديدة  ٣م/  آيلوغرام ٢٠٠٠تقريبا 
ة قابلة للتغيير إعتمادا على درجة الحرارة صالحية المنتج و زمن المعالج: مالحظة

 .للبئية و األسطح
 

 بــنـود المــواصـفـات
 

 المؤونة اإلنسيابية
 

يستــــــــــخدم الريندروك إف سي و المكون من ، للمؤونة اإلنسيابية
مساحيـــــق إسمنتية معدلة بالبوليمرو المعدة من مكون واحد و التي 

و يمكن للمادة أن. ء النظيف في موقع العملتحتـــاج فقط إلضافة الما
 .تتعالــج من غير الحاجة للطالء البرايم و أنظمة المعالجة المسبقة

  
مؤونة اإلسمنت المعدل بالبوليمر اإلنسيابي للتشطيب و المجهز 

.من مكون واحد  
 

 األسـتخـدام
 

مـــــــؤونة إسمنتية إنسيابية مصممة للطبقات ، ريندروك إف سي
يقة للحصول على مظهــــــر إنسيابي لألسطح الخرسانيــــة أو الرق

ألسطح هياآل البناء و آما هـــــو جاهز لتقبل الطبقات الواقيــــة و 
 مليمــتر و ٣يمكن تعبئة النقائص السطحية حتى عمق .  التزينيية

للفراغات األعمق فيمكن تعبئة األسطح المكشوطة بإتباع وسائل و 
مع ،  في وقت مسبق قبل تطبيق الريندروك إف سيمواد مختلفة و

على أية حال، يــــــمكن إستعمال .  مم٣الحد من سماآة المادة إلى 
و أيضًا .  مم عمـــــق١٠الريندروك إف سي آفيلير لفجوات بحدود

يمكن إستعمال الريندروك إف سي بشكل مستقل لتعبئة الفرغات و 
 آبيـرة من الخـــرسانة أو النقائص على األسطح أو لترميم مساحة

 ٣األسطح الطوبية أو هياآل البناء و لكن بسماآــة ال تــــــزيد عن 
و يمكن أيضا أن يستعمل باإلشتراك مع مؤونات الرينــــدروك . مم

و تحت الشروط الطبيعية، ال يحتاج المنـــــتج لطبقـــــــة . األخرى
.أو ألغشية معالجة" البرايمر"طالء أساسية   

 
 الــمـزايــــــــــا

 
ليس من الضروري إستعمال طالء البرايمر ،    سهل اإلستعمال-

.أو ألغشية المعالجة  
.  اإللتصاق الممتاز مع الرآائز الخرسانية-  
  مخـــلوط مسبقًا و جاهز لإلستعمال لتفادي الحصـــــول علــى -

الماء في  و فقط يحتاج إلضافـــــــة ، المتغييرات في مواقع العمل
.مواقع العمل  

.  ال يحتوي على إضافات الكلورايد-  
  

 مطـــابق للمــواصفــات
 

منتج مصدق من المجلس البريطاني ، الريندروك إف سي
.٢٨٢٤/٩٢للتعاقدات، شهادة رقم   

 
 
 

 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 الــتــطــبــيـق
 

 المحضرة قم بتطبيق الريندروك إف سي المخـتـلــــــــط على األسطح
 مم أو٣بإستعمال أداة ملج فوالذية من الحافة إلى األعــلى و بسماآة 

و يجب أن تتم عـمـــــلية التطبيق بالحد.  مم١٠لتعبئة الفتحات بعمق 
األدنى من العمل ويجب ترآها للمعالجة جزئيا قبل القيام بالملج للشكل

ـمـكن رش آميةفيـ، و حين الحاجة لشكل ناعم و متقن. الناعم األخير
صغيرة من الماء على أسطح الريندروك بإستعمال فرشــــاة طالء قبل

و يمكن إزالة أي مادة هشة بالصنـفـرة الخـفـيـفـــة و.  الملج النهائي
 .ذلك بعد إآتمال معالجة الريندروك إف سي

 
يجب عدم الشروع بالتطبيق حين أو في إحتمال وقوع األمـطـار مالــم

 .بيق في بئية محمية أو مغطاةيكون التط
 

مم٣إن السمك التطبيقي األقـــــصى للريندروك إف سي هو : مالحظة
على أية حال، يمكن إستعمال . من عمق النقائص إلى السطح المنتهى

 . ميلمتر١٠الريندروك إف سي لتعبئة فتحات حتى عمق 
 

 التطبيق في درجات الحرارة المنخفضة
 

وقائية الطبيعية للعمـــــل الشتائي للمـــــواد يجب إتباع اإلجراءات ال
آما يجب عدم تطبيق المادة حين تكـــــون درجة الحرارة . اإلسمنتية

و يمكن الشروع .  مئويـــة٥الجوية أو درجة حرارة الرآائز أقل من 
 . مئوية٥في تطبيق المنتج حين تكون درجة الحرارة أآثر من 

 
 العاليةالتطبـــيق في درجات الحرارة 

 
يجب حفـــظ في ،   مئوية ٣٥في درجـات الحــــــــرارة األعلى من 

 .المنتج في المناطق و الباردة و يجـب إستعمال الماء البارد للخليط
 

 وضع طبقات نهائية وقائية أو تزينية
 

يمكن تطبيق الطبقات الواقية و التزينية على الريندروك إف سي بعد 
و يــــــوصي . تمادًا على الشروط البيئية ساعة، و ذلك إع٤٨حوالي 

فوسروك بإستعمال مدى من منتجات الديكجارد للطالءات المضــــادة 
و تزود هذه المنتجات بمظهر تزييني و شكل مـوحد . للكربنة الوقائية

باإلضافة إلى حماية أجزاء هياآل البناء ألتي لم يتم تصليحها وقــــــد 
 .يةتكون معرضة لألخطار البئي

 
 التــــنــــظـــيف

 
يجب تنظيف الريندروك إف سي مــــن عــــلى األدوات و األجهزة و 

المادة المعالجة يمكن فقط . الخالطات بالماء النظيف بعد اإلستعــمال
 .أن تزال ميكانيكيا

 
 
 
 

  
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
ـــبار و الـتــلوثات و البالستر وقم بتنظيف األسطح و إزالة آل الغـــ

الزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابـقــة و الطبقات المتآآلة و
قم بتخشين األسطـــح ثم بإزالة البقايا الخرســانية. الطحالب النامية

 . بالنحت أو بالكشط البسيط
 

ار أويجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحـــوم بالتــــنظيف بالبــــــخ
و. بإستعمال محاليل التنظيف أو أي مـــادة مزيــــلة لــــلزيــــــــوت

يمكـــــن تقييم األسطح و فعالية عمليات التنــــظيف للـــــتأآد مــــن
 .تحـــــضيــــر األسطح

 
ال تحتاج مؤونات الرينردوك أي تحـــضيرات إضافية قــبـــل تطبيق 

 .الريندروك إف سي
 

خ المناطق المنظفة بالهواء المضغوط و الخالي من الزيـوتيجب نف
آما يجب نقع آل المناطق المحضــــرة آليا. قبل اإلستمرار بالتطبيق

و يجب إزالـــــة. بالماء النظيف فورا قبل تطبيق الريندروك إف سي
 .بقايا المياة من على األسطح قبل الشروع في التطبيق

 
 الــــــخــــلـــط

 
فيمكن أن تخلط باليــد)  آيلوغرام٥بحدود (ــــميات الصغـــــيرة للكـ

الكميات األآبر يجب أن تخلط. بإستعمال وعاء أو سطل خلط مناسب
و آما يمكن أن يتم الخـلط. بإستعمال خالطة ميكانيكية عالية التحمل

في طبل بحجم مناسب و بإستعمال مثقاب عـــالي التحـــمل مجـهـــز
 ).  أر بي إم٥٠٠/٤٠٠(لزوني و بسرعة بــــطـــئية بمجذاف ح

 
عند خلط الكميات صغيرة باليد، يجب تحديد آمـــــية الريندروك إف 

 أحجام من مسحـــوق الريندروك ٣قم بإضافة . سي حسب المساحة
إلى واحد ) بإستعمال حاوية قياس ملئية إلى علو متساوي(إف سي 

 ثم يجب خلطهما بشكل آـلي وو من. من حجم الماء الصالح للشرب
و يمكن إضافة آمـــــية. حتى الحصول على خليط موحد و متجانس
 .صغيرة من النايتوبوند إس بي آر إلى الماء

 
 لتر من المـــاء المـــــمتاز ٧٫٥ إلى ٦٫٥للكميات األآبر، قم بوضع 

الصالح للشرب في الخالطة، و أثناء عمل الخالطة قم بإضافة آيس 
 آيلوغرام و ثم قم بالخلـــــط ٢٥من الريندروك إف س بعبوة آامل 
.  دقائق و حتى الحصول على خليط متجانس بالكامــل٥ إلى ٣لمدة 

لتر من النايتوبوند إس بي آر إلـى ١٫٥و لتحسين األداء قم بإضافة 
الخـــالطــــة بـــالكمية المالئمة لقياس الماء للحصول على اإلتساق

قم بإضافة آيس آامل من الريندروك إف سي. يـــــــجالمطلوب للمز
و إعتمادًا على .  آيلوغرام بينما تكون ماآنة الخلط عاملة٢٥بعبوة 

درجة الحرارة البـيئيــة واإلتساق المطلوب، فقد تتفاوت آمية الماء 
 لتر لكل آيس٧٫٥المطلوب بعض الـشيء لـــكن يجب أن ال تتجاوز 

 . آيلوغرام٢٥بوة من الريندروك إف سي بع
 

يجب إضافة مسحــــوق الريندروك إف، في جميع الحاالت: مالحظة
 .سي إلى آميات الماء عند الخلط

 
  

 



 
 

  

 

  
 

ترطيبه  فأنه يصدر القلويات و ألتي يمكــن أن تكون ضارة بالجلـــــد
و . و آما يعتبر النايتوبوند أي أر و النايتوبند أس بي أر قلوية نسبيـًا

أثناء اإلستعمال، يجب تفـادى إستنشاق الغبار و األتصال بالجــــــــلد 
قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعيـن و .  والعـــيون
و آــــــما يزود إستـعمـال الدهون العـازلة للحماية اإلضافية . الوجــه
خاص للراتنج وفي حالة اإلتصال بالجلد، قم بإستعـــمال مزيل . للجلد

و يجـــــب عدم إستعمال. من ثم يشطف بالكـثير من الماء النظــــــيف
في حالة اإلتصـــال بالــــــــعـيون، تــشطف فـــورا. المذيبات للتنظيف

إذا تم إبتالعه . بالكثـير من الماء النـظيف و مراجعة الطـــبيـــب فورًا
 .ـدم محاولة التقيؤفـيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجب عـــ

 
 اإلشـــــتــعال

 
يعتبر الريندروك إف سي  و النايتوبوند أي أر و النايتوبوند إس بي 

 .أر مواد غير قابلة لإلشتعال
 

للمزيد من المـــــعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة 
 .باألمن و السالمة

 
 معــــلومـــات إضـــافيـــة

 
تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل يقوم فوسروك بتصنيع 

هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش
باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي

و ألتــــــي تشمل عازل . املة من المنتجات المساندةلتوفير رزمة متك
التسرب للفواصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 

 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات
 

آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
 تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي التعليم إلستعمال المنتج، و التي

تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 
و يوفر فوســــروك المعلومات . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لترميم و
 .لسبع لغات

 
ات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة للمزيد من المعلوم

 الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 

  
 التـــــقــــيـــدات

 
ال يجب إستعمال الريندروك إف سي في درجات الحرارة األقل مـن 

.آما ال يجب خلط جزء من العبوة تحـت أية ظروف.  مئوية أو أقل٥
و قد. لجاريـــــــــة أثــناء التطبيقو ال يجب تعرض المؤونة للمياة ا

يــؤدي تعـــرض األسـطــــح الغير متصلبة لألمطــــار الغــــــــزيرة 
للمزيد من التعليمات عن اإلستـــعــــــــمال فـــي . إلى إزالـة اللياسة
 .الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي، األجـواء المختلفـة

 
 لعــبــــواتالتـــــقــــديــرات و ا

 
 الريندروك إف سي  آج٢٥آيس عبوة 

 النايتوبوند أي أر  لتر٢٥ و ١٫٥عبوة 
 النايتوبوند إس بي أر  لتر٢٠٠ و ٢٥ و ٥برميل عبة 

 التغطيــة 
  لتر٢٥ لتر لكل آيس عبوة  ١٥٫٠تقريبًا 

) مم٣ متر مربع بسماآة ٥(   الريندروك إف سي 

  أرالنايتوبوند أي  لكل لتر٢ متر٨-٦
 النايتوبوند إس بي أر  لتر٢٥ لتر لكل آيس عبوة  ١٫٥تقريبًا 

 
 التـــخــزيـن

 
 شهر إذا حفظت فــي ١٢تمتلك جميع المنتجات  مدة صالحية حتى 

مخزنًا جاف و فــــي الحـــاويات األصلية الغير مفتوحـــة في درجة 
 . مئوية٢٥

 
 شروط التخزين 

 
واء الجافة و فـــي الحاويات األصليـة قم بتخزين المـــــنتج في األج

و من الــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج مـن . الغير مفتوحة
 أشهر إذا خزنت في درجـــــــــــات الحرارة العالية أو فــي ٦ إلى ٤

يجب حماية النايتوبوند أي أر و النايتوبوند إس بي. الرطوبة العالية
 .أر من الصقيع

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
  يحتوي الريندروك إف سي على مساحيق إسمنتية و عند خلطه أو

 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : اآس ف  (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. لقياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات ا: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
اشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مب

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*ريندروك إتش إف  

 

 

  
 

 الــــدعـــم التقـــني
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العاليـة ذات 
آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعـدة ، النوعية و األداء العالي 

آما أيضـا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون
عونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعـدة يوفر فوسروك الم

.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  
 

 مــعــايـيـر الـتــصـميـم
 

 ١٢٥يمكن تطبيق الريندروك إتش إف بعدة أقسام و بعــــمق بحدود 
 و. و لألقسام األآبر، فقد يتطلب ذلك إضافة الكــتل المصدقة. مليمتر

الرجـــاء إستشارة . سيعتمد هذا على الترتيب المعين لموقع الترميم
 .مكتب فوسروك المحلي للمزيد من التعليمات

 
 لخـــــصـــائص

 
: مقاومة الضغط   

٢مم/ نيوتن  )باأليام(العمر    
١ ٢٠ 
٧ ٤٤ 
١٤ ٥٦ 
٢٨ ٦٤ 
١٨٠ ٨٢ 

، ٤، جزء ١٨٨١تم تحصيل النتائج أعاله عند إختبار المنتج بموجب بي إس 
. مئوية٢٠المكعبات المجهدة المعالجة في درجة الحرارة المحكمة . ١٩٧٠  

 
:التغييرات في درجات الحرارة المختلفة   

 
)٢مم/إن(                                   مقاومة الضغط   

 أيــام  مئوية٥  مئوية٢٠  مئوية٣٥
١ ٤ ٢٠ ٣٠ 
٧ ٣٠ ٤٤ ٤٦ 
١٤ ٥٠ ٥٦ ٥٦ 
٢٨ ٦٤ ٦٤ ٦٠ 
١٨٠ ٨٤ ٨٢ ٧٠ 

 
:مــقاومة الثــني   

٢مم/ إن  )باأليام(العمر    
١ ٢٫٥ 
٧ ٨٫٠ 
١٤ ٩٫٥ 
٢٨ ١٠٫٠ 
١٨٠ ١١٫٠ 

، ٤٥٥١تم التحصيل على النتائج أعاله عند إختبار المنتج بموجب بي إس 
. مئوية٢٠ للتدفق المتسق في ١٩٨٠  

 
. لكل درجة مئوية٦-١٠ في ١١: معامل التمدد الحراري   

 
.درجة مئوية/  متر /  واط ١٫٥: ل الحراري التوصي  

 
.٢مم/  آي أن٢٩: معامل يونج   

 

  
  .الخرسانة الدقيقة اإلسمنتية الغير منكمشة المميزة باألداء العالي

 
 األسـتخـدام

 
للترميمات الكبيرة لعناصر المسلحات الخرسانــــية المتـــضررة و 

مستحيل رج خصوصًا للمناطق المحصورة و حين يصعب أومن ال
.أو هز المادة الموضوعة  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
   نظام التمدد الثنائي يعــوض عـــن اإلنـــكـــمـــاش في الحاالت -

.البالستكية و المتصلبة  
.  قابل للـصب أو الضخ في المناطق المحصورة-  
.مما يسمح بالوضع بدون هزاز،   معد بشكل سائل متدفقق-  
لتفادي التغييرات في ،  بكميات محددة مسبقًا  مجهز في أآياس-

.موقع العمل  
مما يسهل عــمـلية إعــــادة ،   اإلآتساب المبكر للمتانة و القوة-

.التأهيل  
.  قوة نهائية عالية و نفاذية منخفضة للترميمات المتعالجة-  
.  نظام التمدد الغير معدني ال يولد الهيدروجين-  
.كلوريد  ال يحتوي على إضافات ال-  
  

 مطـــابق للمــواصفــات
 

التي ( أي ٨٢-٦٢١ سي-الهيئة األمريكية للمهندسين سي آر دي 
)٧٨-٥٨٨-سي -تسبق  سي آر دي  

 
:و التماثل مع المواصفات التالية   

 
١٨٨١بي إس  ٧٨-٨٢٧-أي إس تي إم سي   
٤٥٥٠بي إس  ٧٧-١٠٩-أي إس تي إم سي   
٤٥٥١بي إس  ٧٩-١٩١-أي إس تي إم سي   

٢ جزء ٥٠٧٥ إس بي ٦٧-٢٣٠-أي إس تي إم سي   
 

 الــــوصــــف
 

يعد منتج الرينردوك إتش إف من فوسروك آمزيج من المساحيــق 
الجافة الجاهزة لإلستعمال، و الذي يتطلب فقط إضافة الـــمــــــــاء 
النظيف في موقع العمل إلنتاج الخرسانة الدقيقة السائلة و الغــيــر 

المادة مستندة على إسمنت بورتلند المــتـــضـمن آما إن . منكمشة
للكتل المصنفة و الفلير و اإلضافات ألتي تتحكم في خــصــــائـــص 
التمدد في الحاالت البالستكية و المتصلبة و بإستعمال الحد األدنـي 

آما أن الحاجة المنخفضة للماء تمنح اإلآتساب المبكــر . من الماء
.مدى الطويلللقوة و المتانة في ال  

 
و للتصليحات الكبيرة جدا، يمكن تعديل خليـــط الريندروك إتش إف 
بإضافة الكتل المصنـــــــفة و المشبعة و الجافة السطح و الــنظيفة 

يجب إسـتــشـارة.  مليمتر في موقع العمل١٢ مليمتر إلى ٨بمقـاس 
إف بهذهمكتب فوسروك المحلي قبل تعـــــــــــــديل الريندروك إتش 

و حيـــن الحاجة لـــمــؤونة ترميم مميزة بخــــــصائص. الطريقــــة
فيوصى بإستعـــــــمال منتج الريندروك إل أي من ، قلوية منخفضة

  .فوسروك

 



 
 

  

 

  
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التــــجـــهـــيـز
 

تـــرميم للحديجب حفظ مساحة المناطق الغير مجهدة و الخاضعة للــــ
يجب تثبيت قوالب الصب بشكل جيد لتفادي خسارة أي آــمية . األدني

من الـــمـــــواد الـمستعملة و يجب أن تمتلك أسطح غير نافذة لتفادي
يجب أن تـتـضـمـن قـــــوالب الصب مخارج لتصريف زوائد. التجفيف

يجب تجهيزو . المياة المستخدم في النقع و مخــــارج لتنفيس الهواء
.نقاط محددة للتستعمل عند صب أو ضخ خليط الخرسانة في موضعها

 
. يجب آسر و قطع األسطح الخرسانية المتضررة إلى قاعدة صحيحة

ومن ثم يجب تخشين السطوح الناعمة ميكانيكيا و يجــــب تعـــــرية 
 المسلــحـــات الــفــوالذية الــمتصدأة بكامـــل محيطها وتنظف إلزالة

و من الــمــهم  صقل المسلحات . التقشرات الطليقة و إيداعات التآآل
يوصى بالكشط لــلـــحصـــول على تلك ، الفوالذية لشكل المع و متقن

 .النتيجة
 

يجب تشبيع الرآائز بالماء النظيف قبل وضع الخرسانة المجــــهـــزة 
ة الزائدة قبل وضعو يجب إزالة الميا. بالعــديــد مــــن الـــســــــاعات

يـــمـــكـــن طــــالء الـــرآائز بالبرايمر، و بديًال عن ذلـــك. الخرسانة
اإليبوآسي المتعالج ببطئ و الـــمـــساعــد على" النايتوبوند إي بي"

 .التماسك
 

فقد يـــكون من ،  مليمتر١٢٥لترميم المناطق األعمق من : مالحظة 
٨ الخالية من الغرين  و ذات مقاس الضروري إضافة الكتل المصنفة

.  مم إلى الريندروك إتش إف لتفادي إرتفاع درجة الحـــــــــرارة١٢-
يجــب أن تكون أسطح الكتل في حالة جافة سطحّية و مشبعة ويجب 

و في حالة الشكك  ,٨١-٢٨٩-تجربـتـهــا بموجب أي إس تي إم سي
 .ك المحليفيجب إستشارة مكتب فوسرو، حول الكتـل المالئمة

 
و قد تتغير آمية الكتل المستخدمة إعتمادًا على طبيعة و هئية موقع 

 ٢٥٠ مليمتر إلى ١٢٥و عموما، للمناطق العــمــيــقة من . الترميم
مليمتر، و حيث الحاجة للسيولة العالية، فيجب أخذ المقاييس التالية 

 :باإلعتبار عند تصميم الخليط 
 

  آج رنيدروك إتش إف٢٥ -
 ج ماء نظيف آ٤٫٣ -
  مم١٢-٨ آج من الكتل المصدقة بمقاس ١٠ -

 
و لكن على أي . مم٢٥٠و يجب تعديل الخليط للمناطق األعمق من 

يجب أن ال تتجاوز آمية الكتل المستخدمة عن جزء واحد من ، حال
). حسب الوزن الجاف(الكتل إلى جزء واحد من الريندروك إتش إف
 .لمزيد من التعليماتالرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي ل

 
يجب القيام . آمية الماء المطلوبة قد تتغير إعتمادًا على حالة الكتل

 .بالتجارب لتحديد آميات الكتل و الماء المضافة
 

  
، ٥٠٧٥متوافق مع متطلبات بي إس : إستقرار دورات التجمد 

 .١٩٨٢ ، ٢جزء 
 

 ١٩٧٢ ١جزء ، ١١٠يتجـــــاوز التثبيت النهــائي المجهد سي بي 
 . ساعة٢٤ في ٢مم/  إن٤٠ متطلبات الخـــــــرسانة للـ ٢٢جدول 

 
 :في درجات الحرارة المختلفة ، زمن التصلب 

 
)ساعة(التصلب النهائي  )ساعة(التصلب المبدئي   الدرجة المئوية
٥ ٩ ١١ 
٢٠ ٥٫٥ ٧٫٥ 
٣٥ ٣ ٤٫٥ 

٣جزء ٤٥٥٠تم التحصيل على النتائج أعاله عند إختبار المنتج بموجب بي إس 
 . للتدفق المتسق١٩٧٨، 
 

  إعتماد ٣م/  آيلوغرام ٢١٠٠تقريبا :  آثافة الرطوبة الحديثة 
 .على اإلتساق الفعلي المستعمل

 
عند قياس التمدد اإليجابي مع الـ  أي إس تي إم  : خصائص التمدد 

 فهو يتغلب على الوضع البالستيـــكي فــــي الـمـادة الغير٨٢٧سي 
مدد في المدى األطول في الوضع المتصلب فهو مصمم الت. متصلبة

 للتعويض الحاصل عند ٨٢-٦٢١باإلمتثال مع متطلبات سي آر دي 
 .التجفيف

 
 : زمــن التـمدد 

 
  البداية النهاية

 الحالة البالستكية  دقيقة١٥ التصلب المبدئي
 الحالة المتصلبة التصلب المبدئي  أيام٣

 
 

مئوية قد تخفض من هذه ٢٠على من درجات الحرارة األ، مالحظة
 .األوقات بعض الشيء

 
 .٢مليمتر/  إن ٠٫٠٠٤تقريبًا : الضغط إلعاقة التمدد البالستيكي 

 
 بــنـــود الــمواصفــات

 
مادة الترميم الخرسانية السائــــلة ستـــكــــون الريندروك إتش إف 

 من مكون الخرسانة الدقيقة المستندة علـــــى اإلسمنت و المجـهزة
و الـــــكتل النظيفة ( واحد و ألتي تحتاج فقط إلضافة الماء النظيف 

.آما ستكون الخرسانة الدقيقة غير معدنية). . المصدقة عند الحاجة
و لن تحتوي على أي آلوريدات وستعوض اإلنكماش فـــــي حالتين 

آما أن المنتج قادر على الحصول على قوة . البالستيكية والمتصلبة
 ٢٠ ساعــــــــة في ٢٤ بعد ٢مليمتر/  إن ٢٠غط ليست أقل من ض

و يمتلك المنتج المتعالج معامل التمدد الحراري ضــــــــمـن . مئوية
 . لكل درجة مئوية٦-١٠ في ١٢ إلى ١٠المدى 

 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 الــمـــعــالجـة
 

 على غرار آل يعتبر الرينردوك إتش إف مرآب ترميم إسمنـــتـــي و
فيجب أن يتــعـــــالج الريندروك إتش إف فورا بعد ، المواد اإلسمنيتة

الوضع في قوالب الصب بموجب مـمـارسة األساليب القياسية لوضع 
المواد الخرسانية و يوصى بإستعــــمال النايتوبوند أي آر أو أحــــــد 

ندروك ذلك برشها على سطح الري منتجات الكونكيور من فوسروك و
في أجواء التجفيف القاسية، . إتش إف المتـــصـــــلب في طبقة آاملة

.فيجب إستعمال الخيش الرطب أو أغطية البوليثين للمعالجة األضافية
 

 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات
 

 الريندروك إتش إف  آج٢٥آيس عبوة 
 التغطيــة 

 الريندروك إتش إف  لتر٢٥  لتر لكل آيس عبوة  ١٣٫٢٥تقريبًا 
 

 .محصول التغطية الفعلية تعتمد على نسبة اإلتساق المستخدمة
 

 التـــخــزيـن
 

 شهر إذا حفظ فـي ١٢يمتلك الريندروك إتش إف  مدة صالحية حتى 
 .مخزنًا جاف و فــــي الحـــاويات األصلية الغير مـفتوحـــة

 
 شروط التخزين 

 
 الجافة و فـــي الحاويات األصليـة قم بتخزين المـــــنتج في األجواء

و من الــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج مـن . الغير مفتوحة
 . خزن في درجـــــــــــات الحرارة العالية أو فــي الرطوبة العالية

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
ـين يحتوي الريندروك إتش إف على مساحيق إسمنتية و حــــــــــــ

اإلستعمال العادي فهي تعتبر غير ضارة و لكن عـــــند خلـــطـها أو 
ترطيبها، فأنه تـــصدر القلويات و ألتي يـــمكـــــن أن تكون ضـارة 

و أثناء اإلستعمال، يجب تفــادى إستنشاق الغبار و األتصال . بالجلد
ة قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماي.  بالجلد والعـــيون
و آـما يزود إستـعمـال الدهون العـازلةاللحــمــاية . للعين و الوجــه
في حـالة اإلتــصال بالجلد، و من ثم يشطـف بالكثير . اإلضافية للجلد
في . و يجــب عدم إستعــــمال المذيبات للتنـــظيف. من الماء النظيف

ـظيف و حالة اإلتصـال بالعـيون، تــشطف فـورا بالكثير من الماء الن
إذا تم إبتالعه فـيجب مراجعة الـطبيب فورًا . مراجعة الطـــبيب فورًا

.و يجب عـــــدم محاولة التقيؤ  
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 الـــخــــلــــط

 
يجب التأآد من خلط الرينردروك إتش إف بشكل آامل في خالطة 

قم بالخلط ، و بدًالعن ذلك. عالية و قوية و مناسبة للكيمة الكافية
 أر ٤٠٠/٥٠٠( بحجم مناسب بإستخدام مثقاب بسرعة في وعاء
.و مجهز بمجذاف خلط مصدق)  بي إم  

 
و من الضروري إستعمال ماآنة الخلط التي يمكن أن تنجز آمـيات 
. آافية من الخليط لتحافظ على القيام بعملية الوضع بشكل مستمـر

 لتــر ٤٫٥ لتر و٤٫٣و عمومًا فأن نسبة إضافة الماء ستكون بين 
و يجـب .  آيلوغرام من الرينردروك إتش إف٢٥كل آيس بعوبة ل

و خــــــالل . تحديد و دراسة آمية المياة القصوى المضافة للخالط
عمل مكنة الخلط قم بإضافة آامل محتويات آيس الرينردروك إتش 

 دقائق مع التأآد من الحصول على ٥ إلى ٣و قم بالخلط لمدة . إف
.يطإتساق و نعومة موحدة للخل  

 
فيجب إضافتها بعـــــد أن ، و حين يتم تحديد إضافة الكتل المصنفة

و من ثم . تكتمل عملية خلط الماء و الريندروك إتش إف بشكل تام
إآمال عملية الخلط لمدة دقيقة إضافية لتأآد من توزيع الكتل فـــي 

.الخليط  
 

ية هو يوصي بتصفــــــيـــة المنتج المختلط بإستعمال مصفاة معدن
مناسبة قبل الوضع أو الــــضخ لتفادي الحصول على أي مادة غير 

.مختلطة بالكامل  
 

 الـــــوضــــع
 

و في حين الــــــوضع بإتباع ، و يجب وضع المادة المختلطة فورًا
طريقة الضخ، فيجب ممارسة و إتباع أساليب الضخ الخــــــرساني 

سمنت الســائل من يجب حقن المضخة وخط األنابيب باإل. القياسية
ثم  إفراغ  مادة الحقن بضخ النفاية و يجب الشروع فورا بـــــضخ 

.خليط الريندروك إتش إف بعد الجص بهذة الطريقة  
 

 التطبيق في درجات الحرارة المنخفضة
 

فــمــن المســـتحـــــسن،  مئوية٢في الشروط الباردة و حتى درجة 
لتعجيل الحصول على)  مئوية٣٠د بحدو(إســتــعـــمال الماء الدافئ 
آما يجب إتباع اإلجراءات الوقائية الطبيعية. المتانة المطلوبة للمادة

  .عند إستخدام المواد اإلسمنتية في األجواء الشتائية
 

 التطبـــيق في درجات الحرارة العالية
 

يجب حفـــظ في ،   مئوية ٣٥في درجـات الحــــــــرارة األعلى من 
.ي المناطق و الباردة و يجـب إستعمال الماء البارد للخليطالمنتج ف

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

  

 

  
   

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصـــــــــممة
هذا يتضمن. بشكل محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المـسلح المتضرر

للــــــخرسانة،  المطبقة بطريــقة الرشالموضوع يدويا و بألمؤونة
باإلضـــافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليـبوآسي

و ألتــــي تشمل عازل. لتوفير رزمة متكاملة من المنتجات المساندة
التسرب للفواصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العــازلة

 .المواد الخاصة باإلرضياتو المواد المثبتة و 
 

آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب 
و التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآللــيات 
التي تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  

و يوفــــر فوســــروك . يةتوفرة إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلب
حماية الخرسانة بالمـــــــعلومات و باإلسلوب  المعلومات لترميم و

 .المحدد و المترجم لسبع لغات
 

للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 
 الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين

 
  

 

الحقوق محفوظة لفوسروك الدوليةجميع    

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف  مةمكة المكر   
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصي
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.واصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة أو م  



 

 

*ريندروك إل أي  

 

 

  
 

 مطـــابق للمــواصفــات
 

يتوافق الريندروك إل أي مع متطلبات و معايـــــــــــــير وزارة النقل 
لمواد ترميم الخــرسانة لهياآل ) ٤، بند ٢٧/٨٦بي دي (البريطانية 

الطرق السريعة و آما أنه متماثل مع متطلبات مواصفات نظام الدي 
 في التحكم في تأثيرات ١٧٠٤٫٦رق السريعة، بند تي بي أعمال الط
.قلويات السيليكا  

 
يمتثل الريندروك إل أي  مع متطلبــــــــات قوانين البيلوز البريطانية 
لهياآل الماء و الخاضعة إلختبارات مخطــــــــــط التأثير على نوعية 

.الماء  
 

 الــــوصــــف
 

عمال و الـــــذي يتطلب مسحوق جاف جاهز لإلست. الريندروك إل أي
فقط إضافة الماء النظيف في موقع العمل إلنتاج خليط خرساني ناعم 
مناسب لإلستعمال على المساحات الكبيرة و بسماآـــة تــــــزيد عن 

آم إن المادة مستندة على إسمنت بورتلند و الكتـــــــــل .  مليمتر٥٠
لحاالت البالستيكيــة المصنفة واإلضافات التي تتحكم في التمدد في ا

و يقــــلــــــل . والمتصلبة بينما تقلل الحاجة لكميات الماء المستعملة
و . المحتوى القلوي المنخفض أضرار تأثيرات قــــــــلويات السيليكا

تتميز المادة المتصلبة بالتعامل مع التأثيرات الحرارية في الخرسانة 
 تساعــد الكتل المستخدمة و. و بالتخلص من آميات الماء المتراآمة

على الحصول على خليط متناسق و على تفادي التغــيرات عند ضخ 
و آما أن يساعد إنخفاض آميات الماء المستعـــــــملة على . الخليط

.سرعة إآتساب القوة و المتانة الطويلة المدى  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
يات و المعدة الخرسانة الدقيقة المتدفقة و المميزة بإنخفاض القول

.من مكون واحد  
 

 األسـتخـدام
 

تزيل الطبيعة السائلة جدا للريندروك إل أي الحـــــــــاجة للضعط و 
اإلهتزاز حتى في حين صعوبة الوصول للمنطقة المتطلب ترميمها 

و يعتبر . أو في حالة إرتفاع آمية المسلحات في منطقة الترمــــــيم
حات الكبيرة من هياآـــــــل البناء و هذا المنتج مثالي لترميم المسا

أيضًا للمساحات الصغيرة الصعب الوصول إليها و إلتي ال يمكـــــن 
آما أن المنتج مناسب حين الحـــــــاجة لمقــــــــاومة . ملجها يدويًا

للكلوريدات و لمقاومة ثاني أآسيد الكربون تطّلب أو لترميــــــــــم 
يعتبر ). أي إس آر(رة بقــــــــلويات السيليكا الخرســــــــانة المتؤث

الريندروك إل أي قلوي في الطبيعة و سيقوم بحماية المسلحـــــات 
.المتضمنة  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
   يعّوض نظام التمدد الثنائي اإلنكماش في الحاالت البالستيكية -

.والمتصّلبة  
اعل مع قلويات   يقّلل المحتوى القلوي المنخفض أضرار التف-

.السيليكا  
  اإللتصاق المميز إلى الرآائز الخرسانية بدون الحاجة إلستعمال -

.البرايمر  
  مناسب للوضع بطريقة الضخ أو الصب فى المواقع الصعب -

.الوصول اليها  
  تمكن طبيعة الضغط الذاتية من تفادي الحصول على التشكيالت -

. ازأو الجيوب الهوائية بدون عملية اإلهتز  
  تزود القوة العالية والنفاذية المنخفضة للمنتج الحماية القصوى -

.ضد ثاني أآسيد الكربون والكلوريدات  
  مجهز مسبقًا في عبوات محددة لتفادي إختالفات الخلط في -

.و يحتاج فقط إلضافة الماء النظيف في موقع العمل، موقع العمل  
.  ال يحتوي على أي إضافات الكلوريد-  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

  

 

  
 

إّن محتوى أآسيد الصوديوم المكافئ 
المحسوب للريندروك إل أي تقريبا 

 .٣م/ آيلوغرام ٢٫٩

 محتوى القلويات

 معتمد ٣م/ آيلوغرام ٢٢٧٠تقريبا 
 .على اإلتساق الفعلي المستعمل

 آثافة الرطوبة

تعيق النفاذية المنخفضة للريندروك إل
 البيئات أي األضرار الكيميائية في

تكون الخرسانة المعالجة غير. الخظرة
نّفاذة جدا مع الغازات الحامضية و 
.آيونات الكلوريدو األآسوجين و الماء

 :المقاومة الكيميائية

 
 بــنـود المــواصـفـات

 
 طالء المسلحات الفوالذية

 
وهو ، يستخدم النايتوبرايم زنكرتش آبرايمر للمسلحـــــات الفوالذية

و يكون البرايمر من النوع . يبوآسي المعد من مكون واحدراتنج اإل
النشط القادر على تفادي التيارات من األقطاب المـــوجبة األّولية في 

آما أنه متوافق بالكامل مــــــــع نظـــام ريندروك . المواقع المجاورة
.للترميم الخرساني  

 
 نظام الترميم بالخرسانة السائلة

 
ل أي آنظام الــتــــــــــرميم بالخرسانة الناعمة يستخدم الريندروك إ

و هي معدة من مكون واحد و جــــــاهزة آمسحوق مستند ، المتدفقة
على اإلسمنت مميز بإنخفاض القلويات و يحتــاج فقط إلضافة الماء 

و يمكن للخرسانة الحصول عـــلى قوة ضغط بنسبة . في موقع العمل
 ٢٠ يوم في درجة ٢٨ نيوتن في ٦٠ أيام و بنسبة ٣ نيوتن في ٣٠
 آجم لكل متر ٣آما أن محتويات الصوديوم ال تزيد عــــــــن . مئوية
 لكل ١٠-١٠ في ١٫٢و معامل إنتشار الكلوريد ليس أآثر من . مكعب
 مليمتر ٥٠و مقطع بـمقاس ) بطريقة تايوود(في الثانية  /٢سنتيمتر

د الكاربون بليسمن المؤؤنة المعالجة يكفي إلعاقة ثاني أآسيـ أقل  
بطريقة ( متر من الهــــواء ١٤٠ مليمتر من الخرسانة أو ٥٠٠من 

 ١٢ إلى ١٠اما معامل التمدد الحراري ستكون ضمن مدى ). تايوود
. لكل ثانية٦-١٠في   

 
 

  
 الــــدعـــم التقـــني

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العاليـة ذات 

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعـدة ، و األداء العالي النوعية 
آما أيضـا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون

يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعـدة 
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 صـميـممــعــايـيـر الـتــ

 
صمم الريندروك إل أي للترميمات الكبيرة و نموذجيــــا األعمق من 

يمكن تطبيق المنتج في مقاطع و عموما بسماآة بحدود.  مليمتر٥٠
 مليمتر و يمكن التطبيق بسماآات أآبر و ذلك إعتمـــــادًا على ١٥٠

مقــــــــ. موقع منطقة الترميم و حجم المسالحات الفوالذية المتعرية
 .بإستشارة مكتب فوسروك المحلي للمزيد من المعلومات

 
 لخـــــصـــائص

 
تم الحصول على جيــــمع القييم التالية بإستعمل المـــنتج بنسبة 

 . مئوية٢٠ من الماء الى المسحوق و ذلك في درجة ٠٫١٣٣
 

 
 
 
 
 

 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

  ثواني١٠ ميلمتر خالل ٧٥٠

 النقل وزارة(خصائص تدفق 
 بند ٢٧/٨٦البريطانية بي دي 

 ): بي٤٫٦

  مئوية٢٠ دقيقة في ٣٠ ساعات و ٦
  مئوية٢٠ ساعات في ٩

 )٤٥٥٠بي إس ( زمن الشك 
 الشك المبدئي
 الشك النهائي

  أيام٣ نيوتن لكل ميلمتر مربع في ٣٠
  أيام٧ نيوتن لكل ميلمتر مربع في ٤٥
 يوم٢٨ نيوتن لكل ميلمتر مربع في ٦٠

 الضغطمقاومة 
 بي تي بإعاقة ١٨٨١بي إس (

١٦٦( 
 
 

 مليلتر للمتر المربع في الثانية ٠٫٠١٢٥
  مليلتر للمتر المربع في الثانية٠٫٠٠١٣

بي إس (إمتصاص الماء آسيات 
 )٥:١٩٧٠ بي تي ١٨٨١
  دقائق١٠
  ساعة٢

)طريقة تايوود(إنتشار الكلوريد   في الثانية٢ للسم١٠-١٠في  ١٫٢

  ميلمتر٥٠٠

 -ثاني أآسيد الكربونإعاقة 
سماآة مماثلة للخرسانة مع 

)  مليمتر٥٠(الريندروك  إل أي 
 "طريقة تايوود"

 متر١٤٠

 
سماآة مماثلة  مع الريندروك  

طريقة ) " مليمتر٥٠(إل أي 
 "تايوود

 معامل التمدد الحراري درجة مئوية/   ٦ -١٠ في ١٢ إلى ١٠

  يوم٢٨ في ٢مليمتر/ آيلو نيوتن  ٣٣

بي إس (لمطاطية معامل ا
 ١٢١:١٩٨٣ بي تي ١٨٨١

إسطوانات محددة بالتحكم و 
 ):المعالجة المبللة

  يوم٢٨ في ٢مليمتر/ نيوتن  ٦٦

 ٦٣١٩بي إس (قّوة اإللتصاق 
 رآيزة مبللة مسبقًا،-قص / ميل 

 ):و ال مسالعد لإللتصاق

 

 



 
 

  

 

  
 

 الــــــخــــلـــط
 

و . لريندروك إل أي بشكــــــل جيد و متــــكامليجب التأآد من خلط ا
و يمكن خــــــــلط . من الضروري إستعمال جهاز خلط عالي التحمل

الكميات الصغيرة في عاء بحجم مناسب و بإستعمال مثقاب عـــالي 
 أر ٥٠٠/٤٠٠(التحمل مجهز بمجذاف حلزوني و بسرعة بــــطئية 

 . أجزاء من عبــــوة المنتجآما يجب عدم تجزئة و إستعمال). بي إم
 

من الضروري توفير ماآنة الخلط ذات الحجم الكافي  و العــــــــمالـــة
قم بقياس آمية. الكافية للتمكن من القيام بضخ المؤونة بشكل مستمر

 لتر مــــن الماء الممتاز الصالح للشرب و من ثم قم بصب٤بحجـــــم 
و خالل عمل ماآنة الخلط، قم. لى الخالطةثالثـة أرباع الكـــــــــــمية إ

 آجم مـــــــــن الريندروك إل أي و قم بالخلط لمدة٣٠بإضافة عبـــوة 
٣ إلى ٢قم بالخلط لمدة . دقيقة واحدة قبل إضافة بقية آمــــــية الماء

يجب: مالحظة. دقائق إضافية و حتى يتم إآتساب إتســـاق تام للخليط
يمكن لكميات الخلط المستعملة. ــــــا إلى الماءإضافة المسحوق دائمـ
 .أن تحدد حسب الحاجة

 
عند إستعمال المثقاب والمجذاف لعملية الخلط، فيجب وضــــع األلتار 

وخالل دوران المجذاف، قـــــــــــم .  األربع من الماء في وعاء الخلط
 لمــدة آجم آاملة من الريندروط إل أي و قم بالخلط٣٠بإضافة عبوة 

 . دقائق و حتى الحصول على إتساق تام للخليط٣ إلى ٢
 

و يوصي بتصفــــية الخليط بإستعمال مصفاة معدنية خشنة و مناسبة
قبل عملية الوضع أو الضخ لتدارك آميات المزيج الغير مخلطة بشكل

 .آافي
 

 دقيقة بعد الخلط للحصـول على المنفعة ٣٠يجب وضع الخليط خالل 
و إذا ستـتم عملية الوضع . سيولة ومـــــن عملية التمــــــددالكاملة لل

يجب حقن . بالمضخة، فيجب إتباع الطرق القياسيـــة لضخ الخرسانة
المضخة وخط األنابيب يجب أن بإسمنت أو مـــؤؤنة لياسة، و من ثم 

الشروع بعملية الضـــــــخ فورا بعد  يجب. التخلص من مؤونة الحقن
 .ريقةالحقن بهذه الط

 
 التطبيق في درجات الحرارة المنخفضة

 
 مئوية  إستعمــــــال ٥من المستحسن في األجواء الباردة األدنى من 

يجب . لتعجيل عملية إآتساب المتانة)  مئوية٣٠بحدود (الماء الدافئ 
إتباع اإلجراءات الــــــــــوقائية الطبيعية للعمـــــل الشتائي للمـــــواد 

ما يجب عـدم تطبيق المادة حين تكـــــون درجة الحرارة آ. اإلسمنتية
و يمكن الشروع .  مئويـــة٥الجوية أو درجة حرارة الـرآائز أقل من 

 . مئوية٥في تطبيق المنتج حين تكون درجة الحرارة أآثر من 
 

 التطبـــيق في درجات الحرارة العالية
 

يجـــــب حفـــظ ،   مئوية ٣٥في درجـات الحــــــــرارة األعلى من 
 .المنتج في المناطق الباردة و يجـب إستعمال الماء البارد للخليط

 
 
 

  
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
يجب حفظ مساحة المناطق الغير مثبتة و الخاضعة للـــتـرميم للحد 

يجب تثبيت قوالب الصب بشكل جيد لتفادي خســـــــارة أي . األدني
ة من الـــمـــــواد الـمستعملة و يجب أن تمتلك أسطح غيــــــر آــمي

يجب أن تـتـضـمـن قـــــوالب الصب مخارج . نافذة لتفادي التججف
لتصريـــــــف زوائد المياة المستخدم في النقع و مخــــارج لتنفيس 

و يجــــــب تجهيز نقاط محددة للتستعمل عند صب أو ضخ . الهواء
 .ة في موضعهاخليط الخرسان

 
 ميلمتر ١٠قم بقطع أو نشـــر الزوائد من مواقع الترميم إلى عمق 

قم بكشط منطقة الترميم . على األقل للحصــــول على حافات مربعة
. مليمتر آحد أدنى إلى الحافة المنشورة٥٠آاملة إلى عمق   

 
وقم بتنظيف األسطح و إزالة آل الغــــــبار و الـتــلوثات و البالستر 
الزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابـقــة و الطبقات المتآآلة و

قم بتخشين األسطـــح ثم بإزالة البقايا الخرســانية. الطحالب النامية
 . بالنحت أو بالكشط البسيط

 
يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحـــوم بالتــــنظيف بالبــــــخار أو

و.  أي مـــادة مزيــــلة لــــلزيــــــــوتبإستعمال محاليل التنظيف أو
يمكـــــن تقييم األسطح و فعالية عمليات التنــــظيف للـــــتأآد مــــن

 .تحـــــضيــــر األسطح
 

قم بصقل و تنظيف المناطق المعدنية المتآآلة في المنطـــــــــقــــة 
. ت الطليقةالمخصــــصة للترميم و بإزالة التقشرات و بقايا التآآال

يجب تنظــــــــــــيف آل المسلحات الفوالذية حتى يـتــــــم صقلها و 
مع إعارة األهتمام العالــــــــــــي . الحصول على شكل المع للفوالذ

يوصى بالكشط للقيام بتلك . لخلفيات القضبـــان الفوالذية المتعرية
 .العملية

 
ب غســـــــل المسلحات و للمناطق المتآآلة بسبب الكلوريدات، يج

الفوالذية بالماء المضغوط و النظيف فورا بعد أن يتم صقله إلزالة 
المواد المساعدة على التآآل و التخلص من الحفر و الفجوات من 

 .على األسطح
 

 :الطالء األولي للمسلحات الفوالذية
 

قم بوضع طبقة آاملة من النايتوبرايم زنكرتش و مــــــن ثم ترآها 
في حين عدم التأآد من تغطية آامل المساحة .  قبل األستمرارلتجف

.فيجب وضع طبقة ثانية و من ثم السماح لها لتجف قبل األستمرار
 

 :الطالء األساسي للـرآائـز 
 

يجب تشبيع األسطح الخرسانية بالماء قبل وضع الخـــــــليط بعدة 
وضــــع و قبل . ساعات و ذلك بتعبئة قوالب الصب بالماء النظيف
و في الحاالت . الريندروك إل أي يجــــب إزالة جميع المياة الزائدة

الشاذة و مثًال في حين الحـــــــــاجة ألعاقة الرآائز فيجب إستعمال 
للمــــــزيد من التعليمات قم . بي مساعد لإللتصاق آالنايتوبوند إي
  .باإلتصال بمكتب فوسروك المحلي

 



 
 

  

 

  
 

 ــقــــديــرات و العــبــــواتالتـــ
 

 الريندروك إل أي  آج٣٠آيس عبوة 
 نايتوبرايم زنكرتش  لتر٥ و ١علبة عبوة 

 نايتوبوند أي بي  آج٥ و ١عبوة 
 الكونكيور دبليو بي  لتر٢٠٠ آج و عبوة ٢٥برميل عبوة 
  الشفاف٩٠الكونكيور   لتر٢٠٠ و ٢٥برميل عبوة 
١٠٢ك مذيب فوسرو  آج٥علبة عبوة   

١٠٣مذيب فوسروك   لتر٢٥برميل عبوة   
 التغطيــة 

 الريندروك إل أي  لتر٣٠ لتر لكل آيس عبوة  ١٤٫٥تقريبًا 
 نايتوبرايم زنكرتش  متر مربع لكل لتر٧٫٤
 نايتوبوند أي بي  متر مربع لكل عبوة٢٫٦ إلى ٢٫٢
 الكونكيور دبليو بي  متر مربع لكل عبوة٥ إلى ٣٫٥
  الشفاف٩٠الكونكيور   لكل لتر متر مربع٥-٤

تعتبر المعايير المعطاة للمنتجات السائلة نظرية بسبب عــوامل الخسارة : مالحظة 
 .و التشكيلية و طبيعــــة الــــرآائز المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون اقل

 
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. المنتجات الخطرة في طبيعتهالإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكّل 

ويشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 
 .المنتج عبر طريق البحر

 
عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّهز المنتج في تغليـــف 

و في حالة توجب فوسروك فقط للتسليــــم . األمم المّتحدة المشترط 
فعلــى ، شتري ينوى الشحن في البحرعلى األرض، لكن إذا آان الم

المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المّتحدة عند تقديـــم 
و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقـــع .  طلب الشراء
استعمال تغليف األمم المّتحدة قد يؤّثر على سعر بيع . على المشتري

 .أو ممثل فوسروك المحلّيالرجاء الرجوع إلى المكتب . المنتجات
 

 التـــخــزيـن
 

 أشهر إذا أبقت في ١٢تمتلك جميع المنتجات  مدة صالحية حتى 
 .مخزنة بشكل جاف و فــــي الحـــاويات األصلية الغير مفتوحة

 
 شروط التخزين 

 
قم بتخزين المـــنتج في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية الغير 

 إلى ٤ـمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج من و من الــمــ. مفتوحة
 أشهر إذا خزنت في درجـــــــــــات الحرارة العالية أو في الرطوبة ٦

 .يجب حماية الكونكيور دبليو بي من الصقيع. العالية
 

  
 المعـــالـجــة

 
يجب ترك قالب الصب في مكانه حتى يكــــتسب الريندروك إل أي 

 مليمتر مربـــع أو آما هو محدد من / نيوتن ١٠قوة ضغط بنسبة 
يعــــــــتبر الريندروك إل أي مادة ترميم . قبل المشرف على العمل

و عــــــــــــــــلى غرار آل المواد . خرسانية مستندة على اإلسمنت
اإلسمنتية، يجب معالجة الريندروك إل أي فـــــــورا بعد فك قوالب 

و فورا . ة الخرسانية المتبعةالصب و ذلك بموجب أساليب المعامل
بعد فك القوالب، يجب تبليل آل الوجوه الظاهرة من منطقة الترميم 
بالماء النظيف و بعد ذلك يجب رشها بسائل معالجــة مثل آونكيور 

و في األجواء المعــــــــــــــجلة .  الشفاف٩٠دبليو بي أو آونكيور 
. قها على الحافاتللتجفيف، يجب إستعمال أغشية البوليثين و لص

.و في األجواء الباردة، يجب حماية منطقة الترميم من التجمد  
 

 وضع طبقات نهائية وقائية أو تزينية
 

يتميز الريندروك إل أي بمتانة عالية و سيمنح حماية ممتازة إلى 
األجــــــزاء . المسالحات الفوالذية المتضمنة ضمن مواقع الترميم

تستفيد من تطبيق طالء عائق و تزييني المحيطة لمنطقة الترميم س
للحد من الكلوريدات وثاني أآسيد الكاربون، و هذا سيمنح نــــفس 

و آــــما يوصي فوسروك بإستعمال مدى . الحماية لمنطقة الترميم
تزود هذه . من طالءات الديكجارد المعادية الــــــواقية من الكربنة

 إلى حمــــــاية الهياآل، المنتجات مظهر تزييني وموحد باإلضــافة
يجــــــــب إزالة آـل آثار . و التي قد تكون معرضة لألضرار البيئية

و . الزيوت و األغشية المعالجة قبل تطبيق منتجـــــــات الديكجارد
.و هي الكشط بالحصباء الخفيفة، أفضل طريقة للحصول على ذلك  

 
 التنـظـيف

 
بي يجب أن يزاال من األدوات الريندروك إل أي و الكونكيور دبليو 

الـمادة . و األجهزة و الخالطات بالماء النظيف فورا بعد اإلستعمال
 .المعالجة يمكن فقط أن تزال ميكانيكيا

 
األجهزة المستعلة مع النايــــتوبرايم زنكرتش و النايتوبوند إي بي 

األجهـــزة . ١٠٢يجب أن تنظف بإستعـــمال مـــــــــذيب فوسروك 
 الشفاف يجب أن تنظف بإستعمال ٩٠ستعملة مـــــــع الكونكيورالم

.١٠٣مذيب فوسروك   
 

 التـــــقــــيـــدات
 

ال يجب إستعمال الريندروك إل أي في درجــــــات الحرارة األقل مـن
.آما ال يجب خلط جزء من العبوة تحـت أية ظروف.  مئوية أو أقل٥

و قد. ـجــارية أثــــناء التطبيقو ال يجب تعرض المؤونة للميـــاة الـ
يــؤدي تعــــرض األسـطــــح الغير متصلبة لألمطــــار الغــزيرة إلى

للمزيد من التعليمات عن اإلستعمال فــــي األجــــواء. إزالـة اللياسة
 .الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي، المختلفــــة

 
 
 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 ت إضـــافيـــةمعــــلومـــا
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 
هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش

ضافة لتوفير رزمة باإل. الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومــة آميائيًا
و ألتــــــي تشمـــــــل عازل التسرب . متكاملة من المنتجات المساندة

للمفاصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العاـــزلة و المواد 
 .المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات

 
آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
التعليم إلستعمال المنتج، و التي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي 

تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 
و يوفر فوســــروك المعلومات . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

محماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترج لترميم و
 .لسبع لغات

 
للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 

 الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 

  
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
يحتوي الريندروك إل أي عــــلى مساحيق إسمنتية و عند خلطه أو 

 يمكــن أن تكون ضارة ترطيبــه  فأنه يصـــــــــدر القلويات و ألتي
بالجلــد و آما يعتبر النايتوبوند أي أر و النايتوبند أس بي قلويــــة 

و أثناء اإلستعمال، يجب تفـادى إستنشاق الغبار و األتصال . نسبيـًا
قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية .  بالجلد والعـــيون
 الدهون العـازلة للحماية و آــــما يزود إستـعمـال. للعيـن و الوجــه
في حالـــــــــة اإلتصال بالجلد، قم بإستعـــمال مزيل. اإلضافية للجلد

و يجـــب . خاص للراتنج و من ثم يشطف بالكـثير من الماء النظيف
في حالة اإلتصـــال بالــــــــعـيون، . عدم إستعمال المذيبات للتنظيف

نـظيف و مــــراجعة الطـــبيـــب تــشطف فـــورا بالكثـير من الماء ال
إذا تم إبتالعه فـيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجـــــب عــــدم . فورًا

 .محاولة التقّيأ
 

آما يجب عدم إتصال النايتوبرايم زنك رتش و النايتوبوند إي بي  و
،  الجـلد و العين١٠٣ و ١٠٢منتجات الكونكيور و مذيب فوسروك 

ـأآد من توفر التهوية الكافية حـيـــن اإلستعمال مع التــ. أو أن يبتلع
وعـند التطبيق في المناطق المحصورة،. و تفادي إستنشاق األبخرة

و آما يزود إستعمال . فيجب إسـتعمال أجهزة وقائية تنفسية مناسبة
في حــالة اإلتصال بالجلد،. الـدهون العازلة للحمــية اإلضافية للجلد

للراتنج و من ثم يشطف بالكـثير من الماءقم بإستعمال مزيل خاص 
في حالة اإلتصال. و يجب عـدم إستعـمال المذيبات للتنظيف. النظيف

بالعـيون، تـــــشطف فـــــورا بالكثير من الماء النـــظيف و مراجعة 
إذا تم إبتالعه فــــيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجب. الطـــبيب فورًا

 .أعـــــدم محاولة التقّي
 

 اإلشـــــتــعال
 

يعتبر الريندروك إل أي و الكونكيور دبليو بي  و النايتوبوند إي بي 
 .مواد غير قابلة لإلشتعال

 
 

 
 
  

 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. لمعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة ا: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*ريندروك بالج  

 

 

  
 

 لخـــــصـــائص
 

 :زمن الشك المبدئي 
 

 الريندروك بالج  درجة مئوية٢٠تقريبًا دقيقة واحدة في 
 .زمن الشك سيكون أطول في درجات الحرارة األقل: مالحظة 

 
 )١٩٨٣ ٢ بي تي ٦٣١٩بي إس (مقاومة الضغط 

 
 الريندروك بالج مئوية٢٠ يوم في ٢٨ نيوتن لكل ميلمتر مربع في ٢٥

 
 

 
 
 

  مئوية٢٠مقاومة ضغط مبكر في 
 

يؤدي النـــــــــاتج الحراري العالي إلى : خصائص اإلصدار الحراري 
.اإلنكماش العالي بشكل غير مرغوب به و يبتع ذلك التصدع الحراري
تظهر األقواس في الجدول أدناه ناتج الحرارة المنخــفض للريندروك 

 .طر اإلنكماش والتصدع الحراريبالج و الذي يقلل خ
 

 
 
 

  
  .مؤونة إيقاف المياة السريعة المعالجة المستندة على اإلسمنت

 
 األسـتخـدام

 
للترميم المؤقت السريع وسد الفجوات الخرسانية، و البلوآات 

الخرسانية في االنفاق و أنظمة المجاري واألنابيب و السراديب 
.واألساسات والمناجم  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.   إمكانية إيقاف الماء بشكل طارئ-  
.  معد من مكون واحد و يحتاج فقط إلضافة الماء-  
.  اإللتصاق الممتاز للرآائز الخرسانية-  
.  يقلل مستوى الحرارة المنخفض التصدع الحراري-  
  مجهز مسبقًا في عبوات محددة لتفادي إختالفات الخلط في -

.موقع العمل  
.لى أي إضافات الكلوريد  ال يحتوي ع-  

 
 

 الــــوصــــف
 

الريندروك بالج مسحوق جـــــــاف مجهز لإلستعمال و يتطلب فقط 
إضافة الماء النظيف في موقع العمل إلنتاج مؤونة سريعة الشك و 

إّن المادة مستندة . سهلة التطبيق في العديد من الشــــروط الصعبة
آام المصنف و فيلير خاص على مزيج من المواد اإلسمنتية، و الر
وإضافات آيميائية للسيطرة . و لتخفيض أخطار التصدع الحراري

.على زمن الشك  
 

.يزود الريندروك بالج المعالجة المبدئية في خالل دقيقة واحدة  
 

 الــــدعـــم التقـــني
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العاليـة ذات 
آما يوفر فوسروك المعونـة التقنية فــي ، اء العالي النوعية و األد

موقع العمل و توفير تعليمات التطبيقات للمستخدمين في جميـــــع 
.أنحاء العالم  

 
 مــعــايـيـر الـتــصـميـم

 
يمكن تطبيق الريندروك بالج على األسطـــح الفوقية أو العمودية أو

مــوما، فأن حجم خليطو ع. األفقية في تشكيلة واسعة من السماآات
المادة المختلطة المستعملة في تطبيق واحد محدد حسب الكمية إلتى

األقسام األثخن يمكـــن أن توضع في. يمكن أن تطبق بالملج أو باليد
في حين الشك حول طبيعة الرآيزة قم بإستــشـــــــــارة. عدة طبقات

 .مكتب فوسروك المحلي للمزيد من المعلومات
 
 
 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 
 

 التطبيق في درجات الحرارة المنخفضة
 

 مئوية  إستعمــــال ١من المستحسن في األجواء الباردة األدنى من 
. لتعجيل عملية إآتســــــاب المتانة)  مئوية٢٠بحدود (الماء الدافئ 

يجب إتباع اإلجراءات الــــوقائية الطبيعية للعمل الشتائي للمـــــواد 
آما يجب عـدم تطبيق المادة حين تكــون درجة الحرارة . يةاإلسمنت

و يمكن الشروع .  مئوية١الجوية أو درجة حرارة الـرآائز أقل من 
 . مئوية١في تطبيق المنتج حين تكون درجة الحرارة أآثر من 

 
 التطبـــيق في درجات الحرارة العالية

 
فـــظ المنتج يجــب ح،   مئوية ٣٥في درجـات الحــرارة األعلى من 

)  مئوية٢٠(في المنـــــــاطق الباردة و يجـب إستعمال الماء البارد 
 .للخليط

 
 التنـظـيف

 
يجــــب تنظيف الريندروك بالج مـــن األدوات و األجهزة و الخالطات

الـمادة المعالجة يمكن فقط أن. بالماء النظيف فورا بعــــــد اإلستعمال
 .تزال ميكانيكيا

 
 يـداتالتــقــ

 
 ١ال يجب إستعــــــــمال الرينروك بالج في درجات الحرارة األقل من 

قم ، و في حالة عـــــــدم التأآد من شروط التطبيق او الرآائز. مئوية
 .بإستشارة مكتب فوسروك المحلي

 
 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات

 
 الريندروك بالج  آج١٠آيس عبوة 

 التغطيــة 
 الريندروك بالج  آج١٠كل آيس عبوة  لتر ل٥

 
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. لإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتها

ويشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 
 .المنتج عبر طريق البحر

 
نتج في تغليـــف عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّهز الم

و في حالة توجب فوسروك فقط للتسليــــم . األمم المّتحدة المشترط 
فعلــى ، على األرض، لكن إذا آان المشتري ينوى الشحن في البحر

المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المّتحدة عند تقديـــم 
تقـــع و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية .  طلب الشراء
استعمال تغليف األمم المّتحدة قد يؤّثر على سعر بيع . على المشتري

 .الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوسروك المحلّي. المنتجات
 
 
 
 
 
 

  
 بــنـود المــواصـفـات

 
 مؤونة إيقاف الماء

 
يستخدم الريندروك بالج آمؤونة إليقاف الماء، وهو مزيج مستند 

ـــــد آمسحوق من مكون واحد و يحتاج فقط على اإلسمنت و معـــ
و يجب أن يكون خالي من . إلضافة الماء النظيف فـي موقع العمل

الكلوريد ويجب أن يصـــاغ لمنع إصدار الحرارة العالية ويقلل من 
 .التصدع الحراري

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
 مليمتر و ١٥رميم إلى عمق يجب حفر المنطقة الخاضعــــــــة للت

قــــــــم بتنظيف األسطح و إزالة آل الغبار و . تجهيزها بشكل جيد
التلوثات و البالستر و الزيوت و الشحـــوم و الطالءات السابـقــة 

قم بتخشين األسطـــح ثم . و الطبقات المتآآلة و الطحــالب النامية
.ط البسيطبإزالة البقايا الخرســانية بالنحت أو بالكش  

 
 ميلمتر بشكــــــل ٢٠يجب نشر الفجوات لحدود ، لعزل التسربات

و من ثم يجب ، و يجب تفادي الحصول على شكل محدب. مسطح
 .إزالة جميع البقايا و التلوثات

 
 الــــــخــــلـــط

 
يجب إضافة الريندروك بالج إلى الماء النظيف حسب المعايير 

 :التالية 
 

 أجزاء من الريندروك بالج ٣النظيف إلى جزء واحد من الماء 
 ).قياس حسب الحجم(
 

قم بالخلط حتى يتم الحصول على إتساق متماسك في سطل أو برميل
و. و بإستعـــــــــمال أداة ملج أو باليدين بعد لبس القفازات، مناسب

فيجب إعداد الكمية المناسبة ، بسبب خاصية سرعة المعالجة للمادة
 .تي يمكن إستعمالها ضمن زمن الشك المحددمن المؤؤنة و ال

 
 التـطبيــق

 
، قم بالتطبيق بإستعمال أداة الملج أو بوضع المادة المختلطة يدويًا

و حين إستعمال . مع التأآد من إتصال المؤونة جيدًا علـى الرآائز
فيجــــــــــب وضع الريندروك بالج و . المنتج إليقاف تسرب الماء

 . يتم الحصول على المعالجة المبدئيةالمحافظة عليه حتى
 

 ميلمتر آحد ١٥يجب تطبيق الريندروك بالج بسماآة : مالحظة 
 .أدنى

 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 اإلشـــــتــعال
 

 .يعتبر الريندروك بالج مادة غير قابلة لإلشتعال
 

 .للمزيد من المعلومات قم بإستشارة مكتب فوسروك المحلي
 

 يـــةمعــــلومـــات إضـــاف
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة بشكل 
هذا يتضمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش

ير رزمة باإلضافـــة لتوف. الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا
و ألتي تشمل عازل التسرب للمفاصل. متكاملة من المنتجات المساندة

و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــــــمواد العازلة و المواد المثبتة و
 .المواد الخاصة باإلرضيات

 
آما يوفر فوسروك العديد من افالم الفيديو المنتجة خصيصًا للتدريب 

ج، و التي تـــــزّود تفصيل أآثر حول اآلليات و التعليم إلستعمال المنت
التي تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمــــــــنت المسلح والحلول التي 

و يوفر فوســــروك . توفرة إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلـــــــبية
حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد المعلومات لترميم و

 .لغاتو المترجم لسبع 
 

للمزيد من المعلومات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة 
 الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين

 
 

  
 التـــخــزيـن

 
 أشهر إذا أبقت في ٩تمتلك جميع المنتجات  مدة صالحية حتى 

 .مخزنة بشكل جاف و فــــي الحـــاويات األصلية الغير مفتوحة
 

 شروط التخزين 
 
م بتخزين المـــنتج في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية ق

و من الــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج من . الغير مفتوحة
 أشهر إذا خزنت في درجـــــــــــات الحرارة العالية أو في ٦ إلى ٤

. الرطوبة العالية  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

الج عــــــــلى مساحيق إسمنتية و عند خلطه أويحتوي الريندروك ب
. ترطيبــه  فأنه يصـــــــــدر القلويات و ألتي يمكــن أن تكون ضارة
و أثناء اإلستعمال، يجب تفـادى إستنشاق الغبار و األتصال بالجلد 

قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعيـن .  والعـــيون
زود إستـعمـال الدهون العـازلة للحمــــــــــاية و آــــما ي. و الوجــه

في حالـــــــــة اإلتصال بالجلد، قم بإستعـــمال مزيل. اإلضافية للجلد
و يجـــب . خاص للراتنج و من ثم يشطف بالكـثير من الماء النظيف

في حالة اإلتصـــال بالــــــــعـيون، . عدم إستعمال المذيبات للتنظيف
را بالكثـير من الماء النـظيف و مــــراجعة الطـــبيـــب تــشطف فـــو

إذا تم إبتالعه فـيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجـــــب عــــدم . فورًا
 .محاولة التقّيأ

 
 

  

 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. وسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات ف: مالحظات هامة

على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة 
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*ريندروك آر جي  

 

 

  
 

.تم التشكيل من إندماج إيكسباندايت و فوسروك  
 

 مــعــايـيـر الـتــصـميـم
 

.  مليلمتر١٠٠صمم الريندروك آر جي  للترميمات الكبيرة تصل إلى 
و يمكن التطبيق بسماآات أآبر و ذلك إعتمـــــادًا على موقع منطقة 

قــــــــم بإستشارة . ذية المتعريةالترميم و حجم المسلــحات الفــــوال
 .مكتب فوسروك المحلي للمزيد من المعلومات

 
وللتطبيـــــقا ت الكبيرة يمكن وضع الريندروك آر جي في العديد من 
الطبقـات ، و قد يكون من الضروري أن يتطلب إستخـــدام الرآامات 

يد من للـــمـــز. و ذلك يعتمد على مواصفات موقع الترميم. المصدقة
 .المعلومات قم بإستشارة مكتب فوسروك المحلي

 
 الخــصائـص

 
 :مقاومة الضغط 

 
ميلمتر مربع/ نيوتن   الزمن باإليام 

١ ٢٦ 
٧ ٥٥ 
١٤ ٦٠ 
٢٨ ٦٤ 

 
تم . ٤،١٩٧٠ جزء ١٨٨١تم التحصل على النتائج عند اإلختبار بموجب بي إس 

 . مئوية٢٠معالجة المكعبات في درجة حرارة 
 

 : في درجات الحرارة المتغيرةاإلستخدام
 

 ميلمتر مربع/ نيوتن : مقاومة الضغط                              
 

 الزمن باإليام  مئوية٥  مئوية٢٠  مئوية٣٥
١ ٦ ٢٦ ٣٤ 
٧ ٥٠ ٥٥ ٦٠ 
١٤ ٥٥ ٦٠ ٦٢ 
٢٨ ٦٠ ٦٤ ٦٥ 

 
 :مقاومة الثني 

 
ميلمتر مربع/ نيوتن   الزمن باإليام 

١ ٢٫٥ 
٧ ٩٫٠ 
١٤ ٩٫٥ 
٢٨ ١٠٫٠ 

 
 
 
 
 
 

  
الخرسانة الناعمة اإلسمنتية الغــيــر مـنـكـمـشـة و المتعـددة 

.اإلستخدمات  
 

 األسـتخـدام
 

لترميم عناصر المسلحــــــات اإلسمنتية المتضررة و خصوصًا في 
األماآن الصعب الوصول إليها و في المواقع حيث يستصعــــــب أو 

.ال يمكن رج المادة  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.   يعوض نظام التمدد الغازي اإلنكماش في الحاالت البالستيكية-  
  مناسب للوضع بطريقة الضخ أو الصب فى المواقع الصعب -

.الوصول اليها  
.  متدفق لحد آبير مما يسمح بالوضع بدون رج-  
  مجهز مسبقًا في عبوات محددة لتفادي إختالفات الخلط في -

.موقع العمل  
.ب القوة بشكل سريع لتسهيل المعالجة المبكرة  إآتسا-  
.  معالجة تتميز بمتانة عالية و نفاذية منخفضة-  
.  ال يحتوي على أي إضافات الكلوريد-  
 

 مطـــابق للمــواصفــات
 

.متماثل مع أقسام المواصفات التالية  
 

١٨٨١ بي إس ٧٨- ٨٢٧-أي إس تي إم سي   
٤٥٥٠ بي إس ٧٧- ١٠٩-أي إس تي إم سي   
٤٥٥١ بي إس ٧٩- ١٩١-أي إس تي إم سي   
٢ ، جزء٥٠٧٥ بي إس ٦٨- ٢٣٠-أي إس تي إم سي   

 
 الــــوصــــف

 
منتج ريندروك آر جي من فوسروك مجهز لإلستعمال آمزيج من 
المساحيق الجافة، و ألتي تتطلب فقط إضافة الماء النظيـــــف في 

ير قابــــلة موقع العمل إلنتاج خرسانة ترميم ناعمة و متدفقة و غ
إن المادة مستندة على إسمنت بورتلند، و الرآـــــــــام . لإلنكماش

المصنف و اإلضافات التي تمنح خصائص تمدد محددة في الحالة 
البالستيكية، و آما أن يساعد إنخفاض آميات الماء المستعـملــة 

.على سرعة إآتساب القوة و المتانة الطويلة المدى  
 

ط الريندروك آر جي عند اإلستعـــــمال بكميات و يمكن تعديل خلي
 ٨آبيرة و ذلك بإضافة رآام مشبع و مصنف و نظيف بمقـــــاس 

و للترميمات الكبيرة جدا، فأن إستعــمال .  مليمتر١٢مليمتر إلى 
. الريندروك إل أي أو الريندروك إتش إف يجب أن يؤخذ باإلعتبار

كتب فوسروك المحـلي للمزيد من المعلومات الرجاء إستشارة م
.قبل إتخاذ القرار النهائي  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العاليـة ذات 

آما أيضـا يوفر فوسروك المعونـة . ،النوعية و األداء العـــــــــالي 
التقنية في موقع العمل و تـــــوفير المساعـدة و تعليمات 
.التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم   

 



 
 

  

 

  
 

لتصريـــــــف زوائد المياة المستخدم في النقع و مخــــارج لتنفيس 
و يجــــــب تجهيز نقاط محددة للتستعمل عند صب أو ضخ . الهواء

 .خليط الخرسانة في موضعها
 

و. ل وسطح مستوييجب نشـــر و تسوية األسطح المتضررة إلى شك
و يجب تعرية آامل المساحة حول. يــجب تخشيـــــن األسطح الناعمة

المسلحات المتآآلة و تنظف ثم القيام بإزالة الحطامات الطليقة و بقايا
و من المهم تنظيف و صقل المسلحات. تقشرات الصـــــــداء و التأآل

 . ذلكو يوصى بالكشط للحصول على. الفوالذية إلى شكل المع
 

.و يجب تشبيع األسطح بالماء النظيف قبل وضع المادة بعدة ساعات
و بدًال عن . و من ثم إزالة بقـــــايا المياة قبل البدء في عملية الوضع

و هي مادة ، يمكن طالء جميع األسطح ببرايم النايتوبوند إي بي، ذلك
 .من اإليبوآسي المساعد على اإللتصاق

 
 : مالحظة

 
 مليمتر فقد يكون من ١٠٠ـــــــرميمات األعــمـــــق من و عموما للت

 إلى ٨الضروري تعبئة الريندروك آر جي بالرآام المصدق و بمقاس 
و يجب أن تكون .  مليمتر و ذلك لتقليل إرتفاع درجــــــة الحرارة١٢

 ٢٨٩-أسطح الرآامات جافة و إختبارها بموجـب أي إس آي إم سي 
تأآد حول مالئــــــمة الرآام، فيجب اإلتصال إو في حالة عدم ال. ٨١-

 .بمكتب فوسروك المحلي
 

و تختلف آمية الرآــــام المستعملة إعتمادًا على طبيعة و مواصفات 
 ميلمتر و حين ٢٠٠ و ١٠٠و عمومًا لألعماق بين . منطقة الترميم

 :فيجب إتباع معايير الخلط التالية ، الحاجة لسيولة عالية
 
 .ن الريندروك آر جي آيلوغرام م٢٥
 . آيلوغرام من الماء النظيف٤٫٣
 . مليمتر١٢ إلى ٨ آيلوغرام من الرآام المصدق بمقاس ١٠

 
 مليمتر، فيوصى بإستعمال الريندروك ٢٠٠للترميمات األعمــق من 

إتصل بمكتب فوسروك المحلي للمزيد . إتش إف أو الريندروك إل أي
 .من التعليمات

 
. ستخدمة على طبيعة و حالة الرآام السمتعملتعتمد آميات الماء الم

آما يجب القيام بعمليات تجـــــــريبية لضمان الحصول على األضافة 
 .القصوى للرآام و الماء

 
 الــــــخــــلـــط

 
و . يجب التأآد من خلط الريندروك آر جي بشكــــــل جيد و متــــكامل

يمكن خــــــــــلط و . من الضروري إستعمال جهاز خلط عالي التحمل
الكميات الصغيرة في وعاء بحجم مناسب و بإستعمال مثقـاب عـــالي 

 ).  أر بي إم٥٠٠/٤٠٠(التحمل مجهز بمجذاف معتمد و بسرعة 
 

من الضروري توفير ماآنة الخلط ذات الحجم الكافي  و العــــــــمالـــة
ومـــًا فأنو عم. الكافية للتمكن من القيام بضخ المؤونة بشكل مستمر

٢٥ لتر لكل آيس عبــــوة ٤٫٥ و٤٫٣نسبة إضافة الماء ستكون بين 
آما يجب أن يكون محتوى المــــــاء. آيلوغرام من الريندروك آر جي
و خالل عمل الخالطة قم بإضافة آامل ، األقصى محدد ومدروس بدقة

  
 .٤٥٥١تم التحصل على النتائج عند اإلختبار بموجب بي إس 

 . مئوية٢٠ للتدفق الموحد في ، ١٩٨٠
 

 . لكل درجة مئوية٦-١٠ في ١١: معامل التمدد الحراري 
 

 . وات لكل متر لكل درجة مئوية١٫٥: التوصيل الحراري 
 

 .مليمتر مربع/  آيلو نويتن ٢٨: معامل يونج 
 

ممتثل مع متطلبات بي إس : اإلستقرارية في الذوبان و التجمد
 .٩٨٢ ٢٫١جزء . ٥٠٧٥

 
، ١١٠يتجاوز سي بي : إلجهاد النهائي للتثبيت و اإللتصاق نسبة ا
ميلمتر مربع /  نيوتن ٤٠ المتطلبة لـ٢٢جدول . ٩٧٢ ١٫١جزء 

 . ساعة٢٤من الخرسانة في الـ
 

متر مكعب / آيلوغرام ٢،١٧٠تقريبا : آثافة الرطوبة الجديدة 
 .إعتماد على اإلتساق الفعلي المستعمل

 
 ٨٢٧اس إلى أي إس تي إم  سي عند القي% ٤٠ إلى ١تمدد من 

 .للتغلب على الترسب البالستيكي في المادة الغير معالجة
 

 :زمن التمدد 
 البداية النهاية

  دقيقة١٥  ساعة٢
 

 مئوية قد تخفض هذه ٢٠درجات الحرارة األعلى من : مالحظة
 .األوقات بعض الشيء

 
يمتر مل/  نيوتن ٠٫٠٤تقريبا : الضغط إلعاقة التمدد البالستيكي

 .مربع
 

 بــنـود المــواصـفـات
 

يستخدم الريندروك آر جي آمادة الترميم الخرسانية السائلة و هي 
و هي خرسانة ناعمة مستندة على المـــواد . معدة من مكون واحد

و ( اإلسمنتــية و يسمح فقط بإضافة الماء النظيف في موقع العمل 
ال تحتوي الخرسانة  ). إستعمال الرآام المصــــــــــدق حين الحاجة

الناعمـــــة على أي رآام معدني، و ل يحتوي على أي آلوريدات و 
المنتج سيكون قادر . سيعوض اإلنكماشات فــــي الحالة البالستيكية

مليمتر /  نيوتن ٢٠على إنجاز قّوة مقاومة للضغط ليست أقـــل من 
ا، أن المنتج و المهــــــــم جــــــد.  مئوية٢٠ ساعة في ٢٤ بعد ٢

 في ١٢ إلى ١٠المعالج سيمتلك معامل تمدد حراري ضمن المدى 
 . لكل درجة مئوية٦-١٠

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
يجب حفظ مساحة المناطق الغير مثبت و الخاضعة للـــتـرميم للحد 

 يجب تثبيت قوالب الصب بشكل جيد لتفادي خســـــــارة أي. األدني
آــمية من الـــمـــــواد الـمستعملة و يجب أن تمتلك أسطح غيــــــر 

 يجب أن تـتـضـمـن قـــــوالب الصب مخارج . نافذة لتفادي التججف

 



 
 

  

 

  
 

 التـــخــزيـن
 

 أشهر إذا أبقت في ١٢تمتلك الريندروك آر جي  مدة صالحية حتى 
 .ألصلية الغير مفتوحةمخزنة بشكل جاف و فــــي الحـــاويات ا

 
 شروط التخزين 

 
قم بتخزين المـــنتج في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية الغير 

و من الــمــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج إذا خزن في . مفتوحة
 . درجات الحرارة العالية أو في الرطوبة العالية

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
ريندروك آر جي عـــلى مساحيق إسمنتية و عند خلطه أو يحتوي ال

ترطيبــه  فأنه يصـــــــــدر القلويات و ألتي يمكــن أن تكون ضارة 
بالجلــد و آما يعتبر النايتوبوند أي أر و النايتوبند أس بي أر قلوية 

و أثناء اإلستعمال، يجب تفـادى إستنشاق الغبار و األتصال . نسبيـًا
قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية .  عـــيونبالجلد وال

و آــــما يزود إستـعمـال الدهون العـازلة للحماية . للعيـن و الوجــه
في حالـــــــــة اإلتصال بالجلد، قم بإستعـــمال مزيل . اإلضافية للجلد

و يجـــب . خاص للراتنج و من ثم يشطف بالكـثير من الماء النظيف
في حالة اإلتصـــال بالــــــــعـيون، . ال المذيبات للتنظيفعدم إستعم

تــشطف فـــورا بالكثـير من الماء النـظيف و مــــراجعة الطـــبيـــب 
إذا تم إبتالعه فـيجب مراجعة الطبيب فورًا و يجـــــب عــــدم . فورًا

 .محاولة التقّيأ
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

 تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل يقوم فوسروك بتصنيع
هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش
باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي

و ألتــــــي تشمل عازل . كاملة من المنتجات المساندةلتوفير رزمة مت
التسرب للمفاصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 

 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات
 

آما يوفر فوسروك العديد افالم الفيديو المنتجة خصيـــصًا للتدريب و 
ي تزّود تفصيل أآثر حول اآلليات التي التعليم إلستعمال المنتج، و الت

تسّبب التآآل ضمن تراآيب اإلسمـــــنت المسلح والحلول التي  توفرة 
و يوفر فوســــروك المعلومات . إليقاف أو إعاقة هذه اآلليات السلبية

حماية الخرسانة بالمعلومات و باإلسلوب المحدد و المترجم لترميم و
 .لسبع لغات

 
مات أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة للمزيد من المعلو

 الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين
 
 

  
و من ثم الخلط بشكــــل مستمر . محتويات آيس الريندروك آر جي

 دقائق، و حتي التــــــــأآد من الحصول على إتساق ٥ إلى ٣لمدة 
 .مستوي و ناعم للخليط

 
فيجب إضـــــــافته بعد أن، م المصنفو حين الحاجة إلستخدام الرآا

و من ثم اإلستمرار. تكتمل عملية الخلط للريندروك آر جي مع الماء
 .بالخلط لمدة دقيقة أضافية للتأآد من الخلط الجيد

 
آما يوصي بتصفية الخليط عبر مصفاة معدنية قبل اإلستعمال للتأآد 

 .من إتساق و إآتمال عملية الخلط
 

 الـوضـع
 

للوضع بعـــــــملية.  المادة فورًا بعد إآتمال عملية الخلطيجب وضع
آما يجب حــقــــــن . فيجــــب ممارسة طرق الضخ القياسية، الضخ

المضـخــــــة و أنبايب الضخ بمؤونة إسمنيتة و من ثم ضخ مؤونة 
يجب الشروع في عملية الضخ فورًا بعد األنتهاء من . الحقن آتالف
 .عملية الحقن

 
 طبيق في درجات الحرارة المنخفضةالت
 

 مئوية  إستعمــــال ٥من المستحسن في األجواء الباردة األدنى من 
.لتعجيل عملية إآتســــاب المتانة)  مئوية ٣٠بحدود ( الماء الدافئ 

يجب إتباع اإلجراءات الــــــــــوقائية الطبيعيـــــة للعمـــــل الشتائي 
 . للمـــــواد اإلسمنتية

 
 التطبـــيق في درجات الحرارة العالية

 
يجـــــب حــفـــظ ،   مئوية ٣٥في درجـات الحــــــــرارة األعلى من 

 .المنتج في المناطق الباردة و يجـب إستعمال الماء البارد للخليط
 

 المــعــالجـة
 

و . يعتبر الريندروك آر جي مادة مستنـــدة على المــــواد اإلسمنتية
ل المواد اإلسمنتية، يــجــــب معالجة الريندروك آر جيعلى غرار آ

فورا بعد فك قوالب الصب و ذلك بمـــــوجب أساليــب المعــــــــاملة 
و يـــــوصي بإستعمال النايتوبوند أي آر أو أحد . الخرسانية المتبعة

منتجات الكونكيور مـــن فوسروك لمعالجة الهياآل، قم برش المادة 
و. ى اسطح الريندروك آر جي المتصلبة بطبقة مستمرةالمعالجة عل

أو / في أجواء التجفــــــيف القاسية، فيجب إستعمال أغشية رطبة و
 .شراشف البوليثين آمعالجة إضافية

 
 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات

 
 الريندروك آر جي  آج٢٥آيس عبوة 

 التغطيــة 
 الريندروك آر جي  لتر٢٥  لتر لكل آيس عبوة ١٣٫٢٥تقريبًا 

 .المحصول الفعلي لكل عبوة ستعتمد على اإلتساق المستعمل
 
 
 
 
  

 



  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف  عات جدةمبي   
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف  دةمعرض ج   
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك : مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حي

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*ريندروك إس  

 

 

  
 

 مــعــايـيـر الـتــصـميـم
 

الريندروك إس مصمم لإلستعمال في المـناطق العمودية أو األفقية 
 مليمتر في األقسام ١٠الـــــــذي يمكــــن أن يطبق بسماآة بحـدود 

 مليمتر في ١٠٠و يمكن الحصول عـلى سماآة حتى . العمــــــودية
في المواقع األفقية، . ستعمال قــوالب الصبالجيوب الصغــيرة أو بإ

األقسام .  مليمتر١٠٠يمكن تطبيق الريندروك إس بسـماآة بحدود 
آما ال يجب تطبيق . األثخن يمكن أن تعزز بوضع العديد من الطبقات

للحصول على سماآة أآثر من .  مليمــتر٥المؤونة بسماآة أقل من 
ن أن تنجز بالتطبيق بطريقة  مليمتر في المناطق الكبيرة يمـــــك١٠
 .إستشر مكتب فوسروك المحلي للمزيد من المعلومات. الرش

 
 لخـــــصـــائص

 
تم الحصول على جيــــمع القييم التالية بإستعمل المـــنتج بنسبة 

 . مئوية٢٠ من الماء و المسحوق و ذلك في درجة ٠٫١١
 

 
 

 

 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

  يوم١ر مربع في  نيوتن لكل ميلمت٢٠
  يوم٢٨ نيوتن لكل ميلمتر مربع في ٥٥

 ٦٣١٩بي إس (مقاومة الضغط 
 معالجة - ١٩٦٣: ٢بي تي
 ):جافة

  يوم٢٨ نيوتن لكل ميلمتر مربع في ١٠
 بي٦٣١٩بي إس (مقاومة الثني

 ):١٩٨٣: ٣تي 
 
 

 مليلتر للمتر المربع في الثانية ٠٫٠٠٨
 ية في الثان٢ مليلتر للمتر٠٫٠٠٥أقل من 

بي إس (إمتصاص الماء آسيات 
 )٥:١٩٧٠ بي تي ١٨٨١
  دقائق١٠
  ساعة٢

)طريقة تايوود(إنتشار الكلوريد   في الثانية٢ للسم١٠-١٠في  ١١

  ميلمتر٢٥٠

 -إعاقة ثاني أآسيد الكربون
سماآة مماثلة للخرسانة مع 

)  مليمتر١٠(الريندروك  إس 
 "طريقة تايوود"

  متر٧٠

 
اء مع سماآة مماثلة  للهو

)  مليمتر١٠(ريندروك  إس 
 "طريقة تايوود"

 معامل التمدد الحراري درجة مئوية/   ٦ -١٠ في ١٢ إلى ٧

  دقيقة١٥ ساعات و ٣
  دقيقة٣٠ ساعات و ٤

 )٥٠٧٥بي إس (زمن الشك 
 الشك المبدئي
 الشك النهائي

 مادة غير قابلة لإلحتراق
 سطح نوع و 

 ٤٧٦بي إس (نسبة اإلشتعال 
 ):١٩٧٠ -٤بي تي 

 معتمد على ٣م/ آيلوغرام ٢٣٠٠تقريبا 
 .اإلتساق الفعلي المستعمل

 آثافة الرطوبة

تعيق النفاذية المنخفضة للريندروك إس 
. األضرار الكيميائية في البيئات الخظرة

تكون الخرسانة المعالجة غير نّفاذة جدا 
مع الغازات الحامضية و آيونات الكلوريدو

 .األآسوجين و الماء

 :قاومة الكيميائيةالم

  
مؤونة الترميم الخرسانية المعدلة من البوليمير المصنف للهياآل 

.و المعدة من مكون واحد  
 

 األسـتخـدام
 

لترميم المساحات الكبيرة مــــــــن الخرسانة ولتصليحات المواقع 
يعتبر الرينردروك إس قلوي بطبيعته وسيحمي . الصغيرة المحلية
وهــو مصمم بشكل محدد للمواقع . ذية المتضمنةالمسلحات الفوال

المتطلبة لمقاومة ضغط عالية و حيث الحاجة لمقاومة التأآل تكون 
و تعتبر المؤونة مناسبة حيــــــن الحاجة لمقاومة عالية . ضرورية

.للكلوريدات وثاني أآسيد الكاربون  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.مة الجيدة للتأآل   مميز بالمتانة العالية و بالمقاو-  
و ذلك للترميم ،   يمكن أن يطبق بطريقة الرش الرطب أو الجافة-

.السريع المميز بالخصائص المحسنة  
  تزود النفاذية المنخفضة الحماية القصوى ضد ثاني أآسيد -

.الكاربون والكلوريدات  
.  اإللتصاق الممتاز للرآائز الخرسانية-  
.  يعوض عن اإلنكماش-  
بقًا في عبوات محددة لتفادي إختالفات الخلط في   مجهز مس-

.و يحتاج فقط إلضافة الماء النظيف في موقع العمل، موقع العمل  
.  ال يحتوي على أي إضافات الكلوريد-  
 

 مطـــابق للمــواصفــات
 

الريندروك إس و النايتوبرايم زنكرتش و النايتوبوند أي آر 
 للتعاقد، شهادة رقم منتجات مصدقة من قبل المجلس البريطاني

٩١/٢٥٨٢.  
 

 الــــوصــــف
 

الريندروك إس مسحــوق جاف جاهز لإلستعمال و الـــــذي يتطلب 
فقط إضافة الماء النظيف في موقع العمل إلنتاج مــؤونة خرسانية 

آما إن المادة مستنـــــــدة على . متجانسة ذات قوة عالية لإلصالح
 و فيلر خــــــــاص و اإلضافات إسمنت بورتلند، و الرآام المصنف

الكيميائية و هي معدلة بالبوليمر لتزويد المـــــــــــؤونة بخصائص 
المعالجة الجيدة، و آما أن يســــــــــــــــاعد إنخفاض آميات الماء 
.المستعـــــملة على سرعة إآتساب القوة و المتانة الطويلة المدى  

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
وسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العاليـة ذات يقدم ف

آما يوفر فوسروك المعونـة التقنية في ، النوعية و األداء العالي 
.موقع العمل و توفير تعليمات التطبيقات للمستخدم  

 
 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 :الطالء األولي للمسلحات الفوالذية
 

ايم زنكرتش و مــــــن ثم ترآها قم بوضع طبقة آاملة من النايتوبر
في حين عدم التأآد من تغطية آامل المساحة . لتجف قبل األستمرار

 .فيجب وضع طبقة ثانية و من ثم السماح لها لتجف قبل األستمرار
 

 :الطالء األساسي للـرآائـز 
 

يجب أن تبلل الرآائز آليا بالماء النظيف و مـــن ثم أزالة زوائد الماء 
 طبقة واحدة من برايم النايتوبوند أي آر و فرآه جيدًا علىقبل تطبيق
و من ثم يمكن تطبيق الريندروك إس حالمـــــــا تصبح طبقة. األسطح

إذا آانت طبقة النايتوبوند أي آر مبللة، فقــــد يكون من. البرايم لزجة
 .تطبيق الريندروك عموديًا الصعب

 
في حين الحاجة لمؤونة : ك في الظروف اإلستثنائية، ومـثال على ذل

إعاقة للترميم و حين تكون األسطح رطبة أو من المحتمل أن تبقـــى 
رطبة بشكــــــــــل دائم، فيجب إستعمال النايتوبوند إي بي لمساعدة 

 .إتصل بمكتب فوسروك المحلي للمزيد من المعلومات. اإللتصاق
 

 الــــــخــــلـــط
 

و .  إس بشــكــــــل جيد و متــــكامليجب التأآد من خلط الريندروك
و يمكن خــــــــلط . من الضروري إستعمال جهاز خلط عالي التحمل

الكميات الصغيرة في طبل بحجم مناسب و بإستعمال مثقاب عـــالي 
 أر ٥٠٠/٤٠٠(التحمل مجهز بمجذاف حلزوني و بسرعة بــــطئية 

 . عبــــوة المنتجآما يجب عدم تجزئة و إستعمال أجزاء من). بي إم
 

 لتر من المــاء الممتاز ٣٫٠ إلى ٢٫٥للتطبيقات الطبيعية، قم بوضع 
الصالح للشرب للخالطة، و خالل عمل الماآنة، قم بإضافة آيس من 

 آج و من ثـــــــم الخلط حتى الحصــــــول على ٢٥الريندروك عبوة 
و . ء دائمًايجب إضافة المســحوق للمـــــــــا: مالحظة. مزيج متسق

إعتمادًا على درجة الحرارة البيئية و اإلتساق المطلوب، فقد تتفاوت 
 لتر ٣٫٠آمية الماء المطلوبة بعض الشيء لكن يجب أن ال تتجاوز 

 . آيلوغرام من الريندروك إس ٢٥لكل 
 

 التــطبيــق
 

يجب ربط قضبان المسلحات الفوالذية المتعرية جيدًا لتفادي الحرآة 
. التطبيق حيث سيؤثر ذلك على ضغط و إلتصاق المؤونةأثناء عملية

 
قــم بتطبيق الريندروك إس على األسطح المحضرة بإستعمال اليد بعد

قم بكبس المؤونة جيدًا على األسطح و حول. لبس القفازات أو بالملج
 ميلمتر١٠يمكن تطبيق الريندروك إس بسماآة . المسلـحات المتعرية
 ميلمتر في الجيوب األصغر أو١٠٠ية و بحدود في المنـــاطق العمود

حين إستعمال القوالب فيجب أن تكون. بإستعمــــــــــــال قوالب الصب
في. مصقولة بشكل جيــــــد لتمنع إمتصاص الماء من مؤونة الترميم

 . ميلمتر١٠٠يمكن تطبيق الريندروك إس بسماآة ، المواقع األفقية
 

لتطبيق على األسطح العمودية، فيجــــبفي حالة حدوث هبوط أثناء ا
إزالة الريندروك إس بالكامل و من ثم إعادة التطبيق بسماآة أقل على

 .األسطح المحضرة
 

 . ميلمتر٥إن الحد األدنى لتطبيق الريندروك إس هو : مالحظة

  
 بــنـود المــواصـفـات

 
 طالء المسلحات الفوالذية

 
وهو، مر للمسلحـــــات الفوالذيةيستخدم النايتوبرايم زنكرتش آبراي

و يكون البرايمر من النوع . راتنج اإليبوآسي المعد من مكون واحد
النشط القادر على تفادي التيارات من األقطاب المـــوجبة األّولية في

آما أنه متوافق بالكامل مــــــــع نظـــام ريندروك. المواقع المجاورة
 .للترميم الخرساني

 
 ميممؤونة التر

 
يستــخدم الريندروك إس المستند على البوليمير المعدل و المعوض 

و هو مسحوق معد من مكون واحد ، عن اإلنكماش آمؤونة للترميم
و مستند على خليط من المواد اإلسمنتية و يحتاج فقط إلضافة الماء

و تتميز المؤونة المعالجة بمقاومة ضغط . النظــيف في موقع العمل
١٠ نيوتن لكل ميلمتر مربع و مقاومة للثني بنسبة ٥٥ـة بنسبــــــــ

و ال يكون إنتشار الكلوريد.  يوم٢٨نيوتن لكــــــل ميلمتر مربع في 
و مقطع بحجم) بأسلوب تايوود( سم لكـل ثانية ١٠ في ١١أآثر من 

 ميلمتر من المؤونة المعــالجة سيوفر إعاقة ألآسدة الكربون ال ١٠
بأسلوب( متر من الهواء ٧خرسانـــــــــــة و  ميلمتر ٢٥٠تقل عن 
 ).تايوود

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 التــــجـــهـــيـز

 
 ميلمتر ١٠قم بقطع أو نشـــر الزوائد من مواقع الترميم إلى عمق 

قم بكشط منطقة الترميم . على األقل للحصــــول على حافات مربعة
.ى الحافة المنشورة مليمتر آحد أدنى إل٥٠آاملة إلى عمق   

 
قم بتنظيف األسطح و إزالة آل الغــــــبار و الـتــلوثات و البالستر و
الزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابـقــة و الطبقات المتآآلة و

قم بتخشين األسطـــح ثم بإزالة البقايا الخرســانية. الطحالب النامية
 . بالنحت أو بالكشط البسيط

 
لة تراآمات الزيوت و الشحـــوم بالتــــنظيف بالبــــــخار أويجب إزا

و. بإستعمال محاليل التنظيف أو أي مـــادة مزيــــلة لــــلزيــــــــوت
يمكـــــن تقييم األسطح و فعالية عمليات التنــــظيف للـــــتأآد مــــن

 .تحـــــضيــــر األسطح
 

 المتآآلة في المنطـــــــــقــــة قم بصقل و تنظيف المناطق المعدنية
. المخصــــصة للترميم و بإزالة التقشرات و بقايا التآآالت الطليقة

يجب تنظــــــــــــيف آل المسلحات الفوالذية حتى يـتــــــم صقلها و 
مع إعارة األهتمام العالــــــــــــي . الحصول على شكل المع للفوالذ

يوصى بالكشط للقيام بتلك . ذية المتعريةلخلفيات القضبـــان الفوال
 .العملية

 
و للمناطق المتآآلة بسبب الكلوريدات، يجب غســـــــل المسلحات 
الفوالذية بالماء المضغوط و النظيف فورا بعد أن يتم صقله إلزالة 
المواد المساعدة على التآآل و التخلص من الحفر و الفجوات من 

 على األسطح
  

 



 
 

  

 

  
 

تزود هذه المنتجات مظهر تزييني وموحد باإلضافة إلى حمــــــاية 
يجب إزالة آـل . الهياآل، و التي قد تكون معرضة لألضرار البيئية

و . آثار الزيوت و األغشية المعالجة قبل تطبيق منتجات الديكجارد
 .و هي الكشط بالحصباء الخفيفة، أفضل طريقة للحصول على ذلك

 
 التنـظـيف

 
يندروك إس  و النايتوبوند أي أر  يجــــب أن يزاال من األدوات و الر

الـمادة . األجهزة و الخالطات بالماء النظيف فورا بعــــــد اإلستعمال
 .المعالجة يمكن فقط أن تزال ميكانيكيا

 
األجهزة المستعلة مع النايــــتوبرايم زنكرتش و النايتوبوند إي بي 

 . ١٠٢ـــــــــذيب فوسروك يجب أن تنظف بإستعـــمال م
 

 التـــــقــــيـــدات
 

 ٥ال يجب إستعمال الريندروك إس في درجــــــات الحرارة األقل مـن 
و. آما ال يجب خلط جـــزء من العبوة تحـت أية ظروف. مئوية أو أقل

و قد. ال يجب تعرض المؤونة للميـــاة الــجــــــــارية أثــــناء التطبيق
ــــرض األسـطــــح الغير متصلــبة لألمطــــار الغــزيرة إلىيــؤدي تع

للمزيد من التعليمات عن اإلستعــمال فــــي األجــــواء . إزالـة اللياسة
 .الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي، المختلفــــة

 
 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات

 
 الريندروك إس  آج٢٥آيس عبوة 
 نايتوبرايم زنكرتش  لتر٥ و ٢ و ١ علبة عبوة

 ناتيوبوند أي أر  لتر٢٥ و ٢ و ١برميل عبوة 
 نايتوبوند أي بي  آج٥ و ١عبوة 

١٠٢مذيب فوسروك   آج٥علبة عبوة   
 التغطيــة 

  لتر٢٥ لتر لكل آيس عبوة  ١٢تقريبًا 
) مم١٠ متر مربع بسماآة ١٫٢(  الريندروك إس 

برايم زنكرتشنايتو  متر مربع لكل لتر٧٫٤  
 ناتيوبوند أي أر  متر مربع لكل لتر٨ الى ٦
 نايتوبوند أي بي  متر مربع لكل عبوة١١٫٥ إلى ١٠

المحصول الفعلي لكّل آيس من الريندروك إس سيعـــــتمد على اإلتساق : مالحظة 
إن أرقام . المحصول سيكون منخفض إذا تم تطبيق المادة بتقنية الرش. المستعمل
للمنتجات السائلة نظرية بسبب عوامل الخسارة و التشكيل وطبيعة الرآائز التغطية 

 .المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون منخفضة
 

 تعليمات التغليف من األمم المتحدة
 

. لإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكّل المنتجات الخطرة في طبيعتها
حري عند شحن ويشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن الب

 .المنتج عبر طريق البحر
 

عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجّهز المنتج في تغليـــف 
و في حالة توجب فوسروك فقط للتسليــــم . األمم المّتحدة المشترط 

فعلــى ، على األرض، لكن إذا آان المشتري ينوى الشحن في البحر
مم المّتحدة عند تقديـــم المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األ

و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقـــع .  طلب الشراء
استعمال تغليف األمم المّتحدة قد يؤّثر على سعر بيع . على المشتري

 .الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوسروك المحلّي. المنتجات

  
 التطبيق بالــرش

 
في. ب الرش الجـــاف أو الـرطبيمكن تطبيق الريندروك إس بأسلو
فمن اإلقتصــادي إتـباع أسلوب، حالة الحاجة لترميم مساحات آبيرة

و يتميز الترميم الناتج. الرش لوضع المؤونة بدًال عن وضعها يدويًا
للمزيد من. بكثافة أآبر و خصائص محسنة للمؤونة الموضــــــوعة

، و طــرق إختيار مكائنالتفاصيل عن تقنيات الرذاذ الرطبة والجافة
الرش و الخراطيم، قم بإستشارة خبراء تطبيق الـــــــرش الرطب أو

 .الجاف من مكتب فوسروك المحلي
 

 التشكيل النهائي
 

يشكل الريندروك إس بشكل نهائي بمشطه بحافة مستقــــيمة و من 
و يمكن إستعمال طـــــــوافة بالستكية أو. ثم تسويته بطوافة معدنية

يجــــــب. شبية او إسفنجة رطبة إلنجاز الشكل السطحي المطلوبخ
 .عدم األفراط في تشكيل األسطح النهائية

 
 التطبيق في درجات الحرارة المنخفضة

 
 مئوية  إستعمــــال ٥من المستحسن في األجواء الباردة األدنى من 

. نةلتعجيل عملية إآتســــــاب المتا)  مئوية٣٠بحدود (الماء الدافئ 
يجب إتباع اإلجراءات الــــوقائية الطبيعية للعمل الشتائي للمـــــواد 

آما يجب عـدم تطبيق المادة حين تكــون درجة الحرارة . اإلسمنتية
و يمكن الشروع .  مئوية٥الجوية أو درجة حرارة الـرآائز أقل من 

 . مئوية٥في تطبيق المنتج حين تكون درجة الحرارة أآثر من 
 

 ـيق في درجات الحرارة العاليةالتطبــ
 

يجــب حفـــظ المنتج،   مئوية ٣٥في درجـات الحــرارة األعلى من 
 .في المناطق الباردة و يجـب إستعمال الماء البارد للخليط

 
 المعـــالـجــة

 
. يعتبر الريندروك إس مــادة ترميم خرسانية مستندة على اإلسمنت

يجب معالــجــــة الريندروك إس و على غرار آل المواد اإلسمنتية، 
فـورا بعد التشكيل النهائي و ذلك بمــــــــــــــوجب أساليب المعاملة 

يوصى بـــــــرش النايتوبوند أي آر على أسطح . الخرسانية المتبعة
المنـــــــــاطق الكبيرة يجب أن . الريندروك المنتهى في طبقة آاملة

بــــدون اإلنتظـــار إلآمال ) مربع متر ٠٫٥آل (تعالج بطريقة الملج 
و في األجواء المعـــــجلة للتجفيف، يجب إستعمال . آامل المنطقـــة

و في األجـــــواء الباردة، . أغشية البوليثين و لصقها على الحافات
 .يجب حماية منطقة الترميم من التجمد

 
 وضع طبقات نهائية وقائية أو تزينية

 
ـمتانة عالية و سيمنح حماية ممتازة إلى يتميز الريندروك إس بـــ

األجــــــزاء . المسالحات الفوالذية المتضمنة ضمن مواقع الترميم
المحيطة لمنطقة الترميم ستستفيد من تطبيق طالء عائق و تزييني 
للحد من الكلوريدات وثاني أآسيد الكاربون، و هذا سيمنح نــــفس 

يوصي فوسروك . نطقة الترميملم المعيار الوقائي المـــــــــمنوحة
.بإستعمال مدى من طالءات الديكجارد المعادية الواقية من الكربنة

 
  

 



 
 

  

 

  
 

آما يجب عدم إتصال النايتوبرايم زنك رتش و و منتجات النايتوبوند  
مع التـــأآد . أو أن يبتلع،  بالجـلد و العـــين١٠٢و مذيب فوسروك 

ية حـيـــن اإلستعــــــــــمال و تفادي إستنشاق من توفر التهوية الكاف
وعـند التطبيق في المناطق المحصورة، فيجـــب إسـتعمال . األبخرة

و آما يزود إستعمال الـدهون العازلة . أجهزة وقائية تنفسية مناسبة
في حــالة اإلتصال بالجلد، قم بإستعــــــمال . للحمــية اإلضافية للجلد
في حالة . ـدم إستعـمال المذيبات للتنــــــــظيفمزيل خاص و يجب ع

اإلتصال بالعـيون، تـــــشطف فـــــورا بالكثير من المـــاء النـــظيف و
إذا تم إبتالعه فــــيجب مراجعة الطبيب فورًا . مراجعة الطـــبيب فورًا

 .و يجب عـــــدم محاولة التقّيأ
 
 

 اإلشـــــتــعال
 

 الناتيوبوند أي أر  و النايتوبوند إي بي مواد يعتبر الريندروك إس  و
 .غير قابلة لإلشتعال

 
 مـــــــــــواد قابلة١٠٢يعتبر النايتوبرايم زنكرتش و مذيب فوسروك 

.قم بإبعادها عن مصادر اإلشتعال و اإلمتناع عن التـــدخين. لإلشتعال
أو ثاني قم بإطفاء النيران بإستعمال الرغوة ، عند حـــــــــدوث حريق

 .ال تستعمل الماء المضغوط. أآسيد الكربون
 

 :درجة التبخر 
 

 النايتوبرايم زنكرتش   مئوية١٦
 ١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣

 
 .للمزيد من المعلومات قم بإستشارة مكتب فوسروك المحلي

 

  
 التـــخــزيـن

 
 أشهر إذا أبقت في ١٢تمتلك جميع المنتجات  مدة صالحية حتى 

 .كل جاف و فــــي الحـــاويات األصلية الغير مفتوحةمخزنة بش
 

 شروط التخزين 
 

قم بتخزين المـــنتج في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية 
و من الــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج من . الغير مفتوحة

 أشهر إذا خزنت في درجـــــــــــات الحرارة العالية أو في ٦ إلى ٤
.يجب حماية الناتيوبوند أي أر من الصقيع. بة العاليةالرطو  

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
يحتوي الريندروك إس عــــــــلى مساحيق إسمنتية و عند خلطه أو 
ترطيبــه  فأنه يصـــــــــدر القلويات و ألتي يمكــن أن تكون ضارة 

نايتوبند أس بي أر قلوية بالجلــد و آما يعتبر النايتوبوند أي أر و ال
و أثناء اإلستعمال، يجب تفـادى إستنشاق الغبار و األتصال . نسبيـًا

قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية .  بالجلد والعـــيون
و آــــما يزود إستـعمـال الدهون العـازلة للحماية . للعيـن و الوجــه
 بالجلد، قم بإستعـــمال مزيلفي حالـــــــــة اإلتصال. اإلضافية للجلد

و يجـــب . خاص للراتنج و من ثم يشطف بالكـثير من الماء النظيف
في حالة اإلتصـــال بالــــــــعـيون، . عدم إستعمال المذيبات للتنظيف

تــشطف فـــورا بالكثـير من الماء النـظيف و مــــراجعة الطـــبيـــب 
ة الطبيب فورًا و يجـــــب عــــدم إذا تم إبتالعه فـيجب مراجع. فورًا

 .محاولة التقّيأ
 
 

  

 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. خ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نس: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*ريندروك تي جي  

 

 

  
 

 مــعــايـيـر الـتــصـميـم
 

الريندروك تي جي مصمم لإلستعمال في المـناطق العمودية أو األفقية
من غير الحاجة لقوالب الصب والـــــــذي و يمكن أن يطبـــق بسماآة

 ميلمتر٥٠ مليمتر في األقسام الفوقية و و بسماآة حــتى ٢٠بحـدود 
١٠٠و يمكن الحصول عـلى سمــاآة حتى . ودية الكبيرةللمناطق العم

فــــــي. مليمتر في الجيوب الصغــيرة أو بإستعمال قــــــــوالب الصب
المواقع األفقية، يمكن تطبيق الريندروك تي جي بسـمـــــــــاآة بحدود

األقسام األثخن يمكن أن تعــــــــــــزز بوضع العديد من.  مليمتر١٠٠
. مليمــتر١٠آما ال يجب تطبيق المؤونة بسمــــاآة أقل من . اتالطبق

 ٥٠ مليمتر في المناطق الفوقية و ٢٠للحصول على سماآة أآثر من 
ميلمتر في المناطق العمودية  فيمـــــــــكن أن تنجز بالتطبيق بطريقة 

 .إستشر مكتب فوسروك المحلي للمزيد من المعلومات. الرش
 

 لخـــــصـــائص
 
م الحصول على جيــــمع القييم التالية بإستعمل المـــنتج بنسبة ت

 . مئوية٢٠ من الماء و المسحوق و ذلك في درجة ٠٫١٨
 

 
 

 

 طريقة اإلختبار النتائج المثالية

  يوم١ نيوتن لكل ميلمتر مربع في ١٥
  يوم٢٨ نيوتن لكل ميلمتر مربع في ٣٠

٤٥٥٠بي إس (مقاومة الضغط 
) ١٩٧٨ : ٣٫٤قسم : ٣بي تي

 مئوية٢٠في 

  يوم٢٨ نيوتن لكل ميلمتر مربع في ٦
 ، ٤٥٥١بي إس (مقاومة الثني

١٩٨٠:( 

  يوم٢٨ نيوتن لكل ميلمتر مربع في ٢
أي سي تي أم سي(مقاومة الشد 

١٩٠( 

  يوم٢٨ نيوتن لكل ميلمتر مربع في ٢٥
بي (قوة اإللتصاق مع الخرسانة 

)١٩٨٤ : ٤ بي تي ٦٣١٩إس 
 
 

 متر المربع في الثانيةمليمتر لل ٠٫١٨
  مليمتر للمترالمربع في الثانية٠٫٠٦

بي إس (إمتصاص الماء آسيات 
 )٥:١٩٧٠ بي تي ١٨٨١
  دقائق١٠
  ساعة٢

 معامل التمدد الحراري درجة مئوية/   ٦ -١٠ في ١٢ إلى ٧

  ساعات ٣ - ٢
  ساعات ٦ - ٤

 )٥٠٧٥بي إس (زمن الشك 
 الشك المبدئي
 الشك النهائي

 ٠٫١٨ بنسبة ٣م/وغرام  آيل١٧٥٠
 للمسحوق و الماء

 آثافة الرطوبة

تعيق النفاذية المنخفضة للريندروك تي 
جي األضرار الكيميائية في البيئات 

تكون الخرسانة المعالجة غير . الخظرة
نّفاذة جدا مع الغازات الحامضية و آيونات 

للمزيد عن . الكلوريدو األآسوجين و الماء
جاء اإلتصال األضرار الكيمائية الر

 بفوسروك

 :المقاومة الكيميائية

  
مؤونة الترميم المتوسطة الوزن للخرسانة و لهيــــــــاآل البناء و 
.المعدة من مكون واحد و المصممة لإلستعمال في االجواء الحارة  

 
 األسـتخـدام

 
يعتبر الريندروك تي جي مناسب لتشكيلة واسعة من الترميـــمات 

 و الخرسانة، خصــــــــــــوصا في المواقع العمودية لهياآل البناء
تم تصميم المؤونـــــــــة . والفوقية و بدون إستعمال قوالب الصب

لإلستعمال في االجواء الحارة و هي مناسبة لكل أنواع الترميمات 
آـــــــما أن المؤونة . الموضعية ولإلستعمال على المناطق الكبيرة

قاومة عالية للكلـــــوريدات و لثاني أآسيد مناسبة حين الحاجة لم
.الكربون  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
   سماآة عالية بدون الحاجة إلستعمال قوالب الصب مما يوفر -

.الوقت و التكاليف للتطبيقات المتعددة  
.  مصمم لإلستعمال في األجواء الحارة-  
لترميم و ذلك ل،   يمكن أن يطبق بطريقة الرش الرطب أو الجاف-

.السريع المميز بالخصائص المحسنة  
  تزود النفاذية المنخفضة الحماية القصوى ضد ثاني أآسيد -

.الكاربون والكلوريدات  
.  اإللتصاق الممتاز للرآائز الخرسانية-  
.  يعوض عن اإلنكماش-  
.  ال يحتوي على أي إضافات الكلوريد-  
 

 الــــوصــــف
 

هز لإلستعمال و الــذي يتطلب الريندروك تي جي مسحوق جاف جا
فقط إضافة الماء النظيف في موقع العمل إلنتاج مــؤونة خرسانية 

آما إن المادة مستندة .  متجانسة متوسطة الوزن لإلستخدام العام
على إسمنت بورتلند و الـــكتــــــل المصنفة واإلضافات الكيميائية 

ارة الجو العالية الخاصة التي تسمح للمؤونة بتحمـــــل درجات حر
و آما أن يساعــــــد إنخفاض آميـــــــات الماء . أثناء تطبيق الجو

.المستعـــــملة على سرعة إآتساب القوة و المتانة الطويلة المدى  
 

 الــــدعـــم التقـــني
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العاليـة ذات 
آما يوفر فوسروك المعونـة التقنية فــي  ، النوعية و األداء العالي

موقع العمل و توفير تعليمات التطبيقات للمستخدمين في جميـــــع 
.أنحاء العالم  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 :الطالء األولي للمسلحات الفوالذية
 

قم بوضع طبقة آاملة من النايتوبرايم زنكرتش و مــــــن ثم ترآها 
في حين عدم التأآد من تغطية آامل المساحة . ارلتجف قبل األستمر

 .فيجب وضع طبقة ثانية و من ثم السماح لها لتجف قبل األستمرار
 

 :الطالء األساسي للـرآائـز 
 

يجب أن تبلل الرآائز آليا بالماء النظيف و مـــن ثم أزالة زوائد الماء 
يدًا علىقبل تطبيق طبقة واحدة من برايم النايتوبوند أي آر و فرآه ج

و من ثم يمكن تطبيق الريندروك تي جي  حالما تصبح طبقة. األسطح
 إذا آانت طبقة النايتوبوند مبللة، فقـد يكون من الصعب. البرايم لزجة

 .تطبيق الريندروك تي جي أفقيًا و عموديًا
 

في حين الحاجة لمؤونة : في الظروف اإلستثنائية، ومـثال على ذلك 
 تكون األسطح رطبة أو من المحتمل أن تبقـــى إعاقة للترميم و حين

رطبة بشكــــــــــل دائم، فيجب إستعمال النايتوبوند إي بي لمساعدة 
 .إتصل بمكتب فوسروك المحلي للمزيد من المعلومات. اإللتصاق

 
 الــــــخــــلـــط

 
و . يجب التأآد من خلط الريندروك تي جي  بشــكل جيد و متــــكامل

و يمكن خــــــــلط . ي إستعمال جهاز خلط عالي التحملمن الضرور
الكميات الصغيرة في طبل بحجم مناسب و بإستعمال مثقاب عـــالي 

 أر ٥٠٠/٤٠٠(التحمل مجهز بمجذاف حلزوني و بسرعة بــــطئية 
 .آما يجب عدم تجزئة و إستعمال أجزاء من عبــــوة المنتج). بي إم

 
 لتــــــــــر من المــاء الصالح ٥ إلى ٤ للتطبيقات الطبيعية، قم بوضع

للشـــرب للخــــالطة، و خالل عــمــــــل الماآنة، قم بإضافة آيس من
 آج و من ثــــــم الخلط حتى الحصول على مزيج٢٥الريندروك عبوة 

و إعتمادًا. يجب إضافة المســحوق للمـــــــــاء دائمًا: مالحظة. متسق
بيئية و اإلتساق المطلوب، فقد تتفــــــاوت آميةعلى درجة الحرارة ال

٢٥ لتر لكـــل ٥الماء المطلوبة بعض الشيء لكن يجب أن ال تتجاوز 
 .آيلوغرام من الريندروك تي جي

 
. مئوية٣٠ان الحد األقصى لدرجة حرارة الماء المستخدم : مالحظة 
 التــطبيــق

 
يدًا لتفادي الحرآة يجب ربط قضبان المسلحات الفوالذية المتعرية ج

.أثناء عملية التطبيق حيث سيؤثر ذلك على ضغط و إلتصاق المؤونة
 

قــــم بتطبيق الريندروك تي جي على األسطح المحضرة بإستعمل اليد
قـم بكبس المؤونة جيدًا على األسطح و . بعد لبس القفازات أو بالملج
 جي بسماآة يمكـــن تطبيق الريندروك تي. حول المسلـحات المتعرية

 ميلمتر في٥٠ ميلمتر في المنـــاطق الكبـــــيرة الفوقية و بحدود ٢٠
 ميلمتر في الجيوب األصغـر١٠٠المناطق الكبيرة العمودية و بحدود 
حين إستعمال القوالب فيجــــب أن. أو بإستعمــــــــــــال قوالب الصب

مــــــــــؤونةتكون مصقولة بشكل جيــــــد لتمنع إمتصاص الماء من 
يمكن تطبيق الريندروك تي جي بسماآة ، في المواقع األفقية. الترميم
 . ميلمتر١٠٠

 
في حالة حدوث هبوط أثناء التطبيق على األسطح العمودية، فيجــــب

إزالتة بالكامل و من ثم إعادة التطبيق بسماآة أقل على األسطح 
 .المطلية بالبرايمر بشكل صحيح

  
 بــنـود المــواصـفـات

 
 طالء المسلحات الفوالذية

 
وهو، يستخدم النايتوبرايم زنكرتش آبرايمر للمسلحـــــات الفوالذية

و يكون البرايمر من النوع . راتنج اإليبوآسي المعد من مكون واحد
النشط القادر على تفادي التيارات من األقطاب المـــوجبة األّولية في

افق بالكامل مــــــــع نظـــام ريندروكآما أنه متو. المواقع المجاورة
 .للترميم الخرساني

 
 مؤونة الترميم

 
يستــخدم الريندروك تي جي  المستنـــــــــد العالي السماآة  آمؤونة

و هو مسحوق معد من مكـــــون واحد و مستند على خليط، للترميم
موقعمن المواد اإلسمنتية و يحتاج فقـط إلضافة الماء النظــيف في 

ة. و صممت المؤونة المعالجة لإلستعمال في األجواء الحارة. العمل
٢٨ نيوتن لكل ميلمتر مربع في ٣٠تتميز بمقاومة ضغط بنسبــــــة 

 :٣٫٤ بي تي قســــــــــم ٤٥٥٠يوم و عند إختبارها وفقًا للبي إس 
تر نيوتن لكــــــل ميلمــــــــ٦و يتميز بمقاومة للثني بنسبة . ١٩٧٨

 . ١٩٨٠:  بي تي ٤٥٥١مربع عند إختبارها وفقًا للبي إس 
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 التــــجـــهـــيـز
 

 ميلمتر ١٠قم بقطع أو نشـــر الزوائد من مواقع الترميم إلى عمق 
قم بكشط منطقة الترميم . على األقل للحصــــول على حافات مربعة

.إلى الحافة المنشورة مليمتر آحد أدنى ١٠آاملة إلى عمق   
 

قم بتنظيف األسطح و إزالة آل الغــــــبار و الـتــلوثات و البالستر و
الزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابـقــة و الطبقات المتآآلة و

قم بتخشين األسطـــح ثم بإزالة البقايا الخرســانية. الطحالب النامية
 يزال من الضروري لقطع محيط و قد ال. بالنحت أو بالكشط البسيط

. ميلمتر لتسويتها مع المنطقة المجاورة ١٠منطقة الترميم لعـمق 
 

يجب إزالة تراآمات الزيوت و الشحـــوم بالتــــنظيف بالبــــــخار أو
و. بإستعمال محاليل التنظيف أو أي مـــادة مزيــــلة لــــلزيــــــــوت

ة عمليات التنــــظيف للـــــتأآد مــــنيمكـــــن تقييم األسطح و فعالي
 .تحـــــضيــــر األسطح

 
قم بصقل و تنظيف المناطق المعدنية المتآآلة في المنطـــــــــقــــة 
. المخصــــصة للترميم و بإزالة التقشرات و بقايا التآآالت الطليقة
ها و يجب تنظــــــــــــيف آل المسلحات الفوالذية حتى يـتــــــم صقل

مع إعارة األهتمام العالــــــــــــي . الحصول على شكل المع للفوالذ
يوصى بالكشط للقيام بتلك . لخلفيات القضبـــان الفوالذية المتعرية

 .العملية
 

و للمناطق المتآآلة بسبب الكلوريدات، يجب غســـــــل المسلحات 
له إلزالة الفوالذية بالماء المضغوط و النظيف فورا بعد أن يتم صق

المواد المساعدة على التآآل و التخلص من الحفر و الفجوات من 
 على األسطح

 

 

 



 
 

  

 

  
 

 المعـــالـجــة
 

يعتبر الريندروك تي جي  مــادة ترمـــــــــــيم خرسانية مستندة على 
و عـــــــــــــــلى غرار آل المواد اإلسمنتية، يجب معالــجة . اإلسمنت
وك تي جي  فـورا بعد التشكيل النهائي و ذلك بموجب أساليب الريندر

يوصى بـــــــرش النايتوبوند أي آر على. المعاملة الخرسانية المتبعة
المنــــــــــاطق الكبــــــيرة. أسطح الريندروك المنتهى في طبقة آاملة

بــــدون اإلنتظـــار )  متر مربع٠٫٥آل (يجب أن تعالج بطريقة الملج 
و في األجواء المعـــــجلة للتجفيف، يجــــــب . إلآمال آامل المنطقـــة

و فــي األجـــــواء . إستعمال أغشية البوليثين و لصقها على الحافات
 .الباردة، يجب حماية منطقة الترميم من التجمد

 
 وضع طبقات نهائية وقائية أو تزينية

 
ح حماية ممتــــازة يتميز الريندروك تي جي  بمتانة عالية و سيمن

األجــــــزاء . للمسالحات الفوالذية المتضمنة ضمن مواقع الترميم
المحيطة لمنطقة الترميم ستستفيد من تطبيق طالء عائق و تزييني 
للحد من الكلوريدات وثاني أآسيد الكاربون، و هذا سيمنح نــــفس 

فوسروك يوصي . لمنطقة الترميم المعيار الوقائي المـــــــــمنوحة
 .بإستعمال مدى من طالءات الديكجارد المعادية الواقية من الكربنة

تزود هذه المنتجات مظهر تزييني وموحد باإلضافة إلى حمــــــاية 
يمكن تطبـــــيق . الهياآل، و التي قد تكون معرضة لألضرار البيئية

منتجات الديكجارد في منطقة الترميم بدون إزالة مسبقة ألغشيـــة 
يجب إزالة أغشية المعالجة األخــــرى . نايتوبوند أي آر المعالجةال

 .قبل تطبيق منتجات الديكجارد
 

 التنـظـيف
 

الريندروك تي جي و النايتوبوند أي أر  يجــــب أن يزاال من األدوات 
الـمادة . و األجهزة و الخالطات بالماء النظيف فورا بعـــد اإلستعمال

.ال ميكانيكياالمعالجة يمكن فقط أن تز  
 

األجهزة المستعلة مع النايــــتوبرايم زنكرتش و النايتوبوند إي بي 
 . ١٠٢يجب أن تنظف بإستعـــمال مـــــــــذيب فوسروك 

 
 التـــــقــــيـــدات

 
٥ال يجب إستعمال الريندروك تي جي  في درجـات الحرارة األقل مـن 

و. عبوة تحـت أية ظروفآما ال يجب خلط جـــزء من ال. مئوية أو أقل
و قد. ال يجب تعرض المؤونة للميـــاة الــجــــــــارية أثــــناء التطبيق

يــؤدي تعــــرض األسـطــــح الغير متصلــبة لألمطــــار الغــزيرة إلى
للمزيد من التعليمات عن اإلستعــمال فــــي األجــــواء . إزالـة اللياسة
 .تشارة مكتب فوسروك المحليالرجاء إس، المختلفــــة

 
 
 
 
 
 
 
 

  
. ميلمتر١٠إن الحد األدنى لتطبيق الريندروك تي جي هو : مالحظة

 
 

 وضع الطبقات المتعددة
 

يمكن تصعيد طبقة المؤونة بتقنية رطبة على رطبة أو بتطبيــــــــق 
إن السمك النهائي يعتمد على إتساق المادة و. الطبقات المتعــــــددة

 .رآائزهئية ال
 

حيث تطبيق طبقات متعـــــــددة باليد أو بالملج، فيجب خدش أسطح 
يمكن إعادة . الطبقات المتوسطة و معالجـــــــتها بالنايتوبوند أي آر

الطالء ببرايم النايتوبوند أي آر وتطبيق آخر للريندروك تي جي بعد 
 .وضع هذة الطبقة

 
 التطبيق بالــرش

 
. جي  بأسلوب الرش الجاف أو الرطبيمكن تطبيق الريندروك تي 

فمن اإلقتصــادي إتـبـــاع ، في حالة الحاجة لترميم مساحات آبيرة
و يتميز . أسلوب الرش لــــــــوضع المؤونة بدًال عن وضعها يدويًا

.الترميم الناتج بكثافة أآبر و خصائص محسنة للمؤونة الموضوعة
بة والجافة، و طــــــرق للمزيد من التفاصيل عن تقنيات الرذاذ الرط

إختيار مكـــــــــائن الرش و الخراطيم، قم بإستشارة خبراء تطبيق 
 .الـــــــرش الرطب أو الجاف من مكتب فوسروك المحلي

 
 التشكيل النهائي

 
يشكل الريندروك تي جي بشكل نهائي بمشطه بحافة مستقــــــيمة و

ل طــــوافة بالستكية و يمكن إستعما. من ثم تسويته بطوافة معدنية
. أو خشبية او إسفنجة رطبة إلنجاز الشكــــــل السطحــي المطلوب

 .يجــــــب عدم األفراط في تشكيل األسطح النهائية
 

 التطبيق في درجات الحرارة المنخفضة
 

و بالرغم من أن المنتج صمم لإلستعمال في المناطق الحارة و لكن 
ففي . ي األجواء المعــــتــــــدلةيمكن إستعمال الريندروك تي جي ف

 مئوية  فيستحسن إستعمــــال الـمـاء ٥األجواء الباردة األدنى من 
يجب . لتعجيل عملية إآتســــــاب المتانة)  مئوية٣٠بحدود (الدافئ 

إتباع اإلجراءات الــــوقائية الطبيعية للعمــــــــل الشتائي للمـــــواد 
تطبيق المادة حين تكــون درجة الحرارة آما يجب عـدم . اإلسمنتية

و يمكن الشروع .  مئوية٥الجوية أو درجة حرارة الـرآائز أقل من 
 . مئوية٥في تطبيق المنتج حين تكون درجة الحرارة أآثر من 

 
 التطبـــيق في درجات الحرارة العالية

 
يجــب حفـــظ المنتج،   مئوية ٣٥في درجـات الحــرارة األعلى من 

:مالحظة . لمناطق الباردة و يجـب إستعمال الماء البارد للخليطفي ا
 . مئوية٣٠يجب أن التزيد درجة حرارة خليط المؤونة عن 

 
 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

و آــــما يزود إستـعمـال الدهون العـازلة للحماية . للعيـن و الوجــه
تعـــمال مزيل في حالـــــــــة اإلتصال بالجلد، قم بإس. اإلضافية للجلد

و يجـــب . خاص للراتنج و من ثم يشطف بالكـثير من الماء النظيف
في حالة اإلتصـــال بالــــــــعـيون، . عدم إستعمال المذيبات للتنظيف

تــشطف فـــورا بالكثـير من الماء النـظيف و مــــراجعة الطـــبيـــب 
و يجـــــب عــــدم إذا تم إبتالعه فـيجب مراجعة الطبيب فورًا . فورًا

 .محاولة التقّيأ
 

آما يجب عدم إتصال النايتوبرايم زنك رتش و و منتجات النايتوبوند  
مع التـــأآد . أو أن يبتلع،  بالجـلد و العـــين١٠٢و مذيب فوسروك 

من توفر التهوية الكافية حـيـــن اإلستعــــــــــمال و تفادي إستنشاق 
 المناطق المحصورة، فيجـــب إسـتعمال وعـند التطبيق في. األبخرة

و آما يزود إستعمال الـدهون العازلة . أجهزة وقائية تنفسية مناسبة
في حــالة اإلتصال بالجلد، قم بإستعــــــمال . للحمــية اإلضافية للجلد

في حالة . مزيل خاص و يجب عـدم إستعـمال المذيبات للتنــــــــظيف
طف فـــــورا بالكثير من المـــاء النـــظيف واإلتصال بالعـيون، تـــــش
إذا تم إبتالعه فــــيجب مراجعة الطبيب فورًا . مراجعة الطـــبيب فورًا

 .و يجب عـــــدم محاولة التقّيأ
 
 

 اإلشـــــتــعال
 

يعتبر الريندروك تي جي  و الناتيوبوند أي أر  و النايتوبوند إي بي 
 .مواد غير قابلة لإلشتعال

 
 مـــــــــــواد قابلة١٠٢بر النايتوبرايم زنكرتش و مذيب فوسروك يعت

.قم بإبعادها عن مصادر اإلشتعال و اإلمتناع عن التـــدخين. لإلشتعال
قم بإطفاء النيران بإستعمال الرغوة أو ثاني ، عند حـــــــــدوث حريق

 .ال تستعمل الماء المضغوط. أآسيد الكربون
 

 :نقطة اإلشتعال 
 

 النايتوبرايم زنكرتش  مئوية ١٦
 ١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣

 
 .للمزيد من المعلومات قم بإستشارة مكتب فوسروك المحلي

 

  
 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات

 
 الريندروك تي جي  آج٢٥آيس عبوة 
) آج٥ و ٢( لتر ٥ و ٢ و ١علبة عبوة   نايتوبرايم زنكرتش 

لتر ٢٥ و ٢ و ١برميل عبوة   ناتيوبوند أي أر 
 نايتوبوند أي بي  آج٥ و ١عبوة 

١٠٢مذيب فوسروك   آج٥علبة عبوة   
 التغطيــة 

  لتر٢٥ لتر لكل آيس عبوة  ١٦تقريبًا 
) مم١٠ متر مربع بسماآة ١٫٦(  الريندروك إس 

آج / ٢ م٣٫٧لتر أو  / ٢ متر٧٫٤  نايتوبرايم زنكرتش 
د أي أرناتيوبون  متر مربع لكل لتر٨ الى ٦  
 نايتوبوند أي بي  متر مربع لكل عبوة٤

المحصول الفعلي لكل آيس من الريندروك تي جي سيعـــــتمد عـــــلى : مالحظة 
. المحصول سيكون منخفض إذا تم تطبيق المادة بتقنية الرش. اإلتساق المستعمل

التشكيل إن أرقام التغطية للمنتــــــجات السائلة نظرية بسبب عوامل الخسارة و 
 .وطبيعة الرآائز المحتملة، أرقام التغطية العملية ستكون منخفضة

 
 التـــخــزيـن

 
 أشهر إذا أبقت في ١٢تمتلك جميع المنتجات  مدة صالحية حتى 

 .مخزنة بشكل جاف و فــــي الحـــاويات األصلية الغير مفتوحة
 

 شروط التخزين 
 

ي الحاويات األصلـــــية قم بتخزين المـــنتج في األجواء الجافة و ف
و من الــمـــمكن إنخفاض مــدة صالحية المنتج من . الغير مفتوحة

 أشهر إذا خزنت في درجـــــــــــات الحرارة العالية أو في ٦ إلى ٤
.يجب حماية الناتيوبوند أي أر من الصقيع. الرطوبة العالية  

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
ك تي جي عــــلى مساحيق إسمنتية و عند خلطه أويحتوي الريندرو

ترطيبــه  فأنه يصـــــــــدر القلويات و ألتي يمكــن أن تكون ضارة 
بالجلــد و آما يعتبر النايتوبوند أي أر و النايتوبند أس بي أر قلوية 

و أثناء اإلستعمال، يجب تفـادى إستنشاق الغبار و األتصال . نسبيـًا
 قم بلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية .  ونبالجلد والعـــي

 

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. فرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متو: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
أ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينش

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

األجهزة المستخدمة في 
 التطبيق

 

 

  
 

Aliva Batch Master Dispenser Using for Concrete Admixture 
Supastik E10 Adhesive Expoband System 
Cocncure Sprayer ( 5 and 7 litres) Curing Compound 
Spiked Shoes / Rollers Floor application 
Injection Packer Injection unit 
Injection Gripper LP and HP ( Low and High pressure) Injection unit 
Nitokit Nipple Injection unit 
Nitokit Cap Injection unit 
Nitokit Hose Injection unit 
Injection PumpPPW+Dirll Injection unit 
Adhesion Packer CN HD Nipple Injection unit 
Pressure House Injection unit 
Jiffy Mixer ( Small, Medium and Large) Mixing paddle 
Main Shat Nitocote CM210 
Cleaning Ball Nitocote CM210 
Mixing Plate Nitocote CM210 
Nozzle Nitocote CM210 
Electric Welding Knife PVC Supercast 
Welding Jig Wooden PVC Supercast 
Jigs( various size) PVC Supercast 
Fixing Tool Renderoc Products 
Mixing Paddle Sealant ( Thioflex600) 
Bulk Caulking Gun Sealants 
Follower Plate Sealants 
Debonding Tape ( 9,12,19 and 25 mm) Sealants 
Backing Road (various size) Sealants 
Expandafoam  (various size) Sealants 
Expandafoam  -X  (various size) Sealants 
Skeleteon Gun Sealants 
Slip Membrane Sealants 
Ceramic Strip  Sealants 
Expand H45  (various size) Sealants 
Sachet Gun Sealants 
Fiber Glass Mesh Sealants  

 

  

  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف  المكرمةمكة    
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف  ةالمدينة المنور   
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

لتوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و ا
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

. أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة  



 

 

 سيكول إي تي سلوري
 

 

 

  
 

 مـعايــير التصميم
 

تتغير سماآة السيكول إي تي سلوري ليتناسب مع أوضاع الحرآة 
 .المرورية آما هو مبين في الجدول أدناه

 
 آثافة الحرآة المرورية السماآة
 خفيف  ميلمتر٣٫٥ إلى ٣٫٠
 وسط  ميلمتر٤٫٠ إلى ٣٫٥
 عالية  ميلمتر٤٫٧٥ إلى ٤٫٠

 
 و ذلك ٨-٥ــــــماآة الطبقة لألسطح المنتهية  تكون بين مليمتر ســ

إعتماد على الــنظام الدقيـــــــق المحدد لتلبية المتطلبات المتوقعة و 
 .المستخدمة

 
تحديد الدرجة . رآام طــبقة أسطح الداينوجرب متوفرة بثالث درجات

 مبين المستخدمة سيعتمد على حجم و نوع الحرآة المرورية آما هو
 .أدناه

 
حرآة عالية حرآة وسطى حرآة خفيفة مقاس 

 بالميلمتر
نوعية الداينو 
 جرب

  ميش٢٠ ١٠ - ٠٫٤ * * 
 ميلمتر٣ إلى ١ ٣٫٠ � ١٠ * * 
* *  ٥٫٠ � ٣٫٠  ميلمتر٥ إلى ٣

 
 الخــــصـــائـص

 
  مئوية٢٠صالحية الخليط في   دقيقة٣٠
 الكثافة النوعية ١٫٦

اعة و  س٢٤حرآة مشي بعد 
  مئوية٢٠زمن المعالحة في   ساعة٤٨مرور سيارات بعد 

سيكول إي تي سلوري المعالج 
بالكامل قد أثبت مقاومة للمواد 

الكيميائية التالية بعد الغمر لمدة 
  مئوية٢٠ شهر في ١٢

 المقاومة الكيميائية

. 

 أمالح الذوبان البترول
 الديزل الكيروسين

ائراتوقود الط السائل الهيدروليكي  
%١٠منطقة  المعدن المخفف  
  الماء إسيد إتش

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 تجـــهـيز األســطح

 
. سيكول إي تي سلوري يمكن أن يطبق لتشكيلة متنوعة من الرآائز

آما هو الحال مع آل مواد األرضيات أو الطالءات الوقائــــية، فمـن 
 .الضروري تحضير األسطح بشكل صحيح

  
نة طالء األسطح الخفيفة الوزن و العالية التحمل و المضادة مؤو

.لإلنزالق  
 

 األسـتخـدام
 

يزود سيكول إي تي سلوري اسطح متميزة بالـــــــوزن الخفيف و 
المتانة العالية و إعاقة لإلنزالق للعديد من الرآائز مثل الفوالذية و 

.الخرسانية و األسفلتية و الخشبية  
 

ر عبور المشاة  و جسور الطرق و مـــــــهابط مناسب مثاليا لجسو
الطائرات المروحية و أرصفة العمل و أرصفة السفن و مواقـــــف 
السيارات و طرق السير للمشاة و المواقع الصناعية الرطــــــبة و 

.عنابر النقل و الشحن  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.  خفيف الوزن-  
.  مقاوم للتأآل-  
.  مرن-  
.ق جيد مع الرآائز الخرسانية و المعدنية  إلتصا-  
. حتى في األجواء الرطبة-  مانع لإلنزالق -  
.  مقاوم للمواد الكيميائية-  
.  يمنع فقدان السيطرة و التوازن-  
.  مضاد للماء-  
.  غير قابل لإلشتعال و ال ينشر النيران-  
 

 مـــطـابقــة المـــعــــايـير
 

). ٢:١٩٧١ بند ٧بي تي ، ٤٧٦إس بي (المقاومة إلنتشار النار 
في اإلختبارات المستقلة سيكول إي تي سلوري منح تصنيف من 

.أفضل المتوفر، الدرجة األولى  
 

 الــــوصــــف
 

نظام مكون من ثالثة أجزاء و مستند على ، سيكول إي تي سلوري
المذيبات و راتنج اإليبوآسي المعدل بالقار الفحمي و عامل أماين 

خامد آيميائيًا و مادة حشو صنف سيلكا وعندما يخلط للمعالجة و 
.يشكل سائل طيني متجاس  

 
نشر آتل داينجرب المختارة خصيصًا على السائل الطيني بينما ال 
يزال رطب للحصول على طبقة خفيفة الوزن و عالية المتانـــة و 

و يمكن أن تستخدم على العديد مـــــــن ، مرنة و مضادة لإلنزالق
. مثل الحديد و الخرسانة و الخشب و األلمنيومالرآائز  

 
 الــدعــم التـقـنـي

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البـناء العالـــــــية ذات 

فوسروك يوفر المساعدة التـــــــقنيـة . النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مـــواقع . للمصممون و المقاولون

مل من قبل موظفين فوسروك اصحاب الخبرة العالية  الالنظير الع
.لها في مجال صناعة البناء  

  

 



 
 

  

 

  
 

يجب أن يتم الوضــــــع في . قم بصب السائل على السطح المحضر
قم .  متر مع حماية األطراف بشريط وقائـي٣ إلى ٢خطوط بعرض 

مع أخذ الحذر عن بنشر السائل بإستعمال مسجة معدنية أو ممسحة 
و يوصي بإستعمال مقيـــــــاس . إآمال التطبيقات من األيام الماضية

يجب وضـــع . الطبقات الرطبة لضمان السمك و األستهالك الصحيح
يجــــــــب . آتل الداينوجرب فورًا بعد وضع السيكول إي تي سلوري

ائل وضع الكتل بشكل عمودي و مفرط حتي تتم تغطية طالء الســــــ
ال تنشر الكتل بشكل عرضي ألن ذلك قد يودي . السلوري بشكل آامل

يجب إزالة األشرطة الواقــية . إلي تشكيل حافات في طبقة السلوري
يجب ترك الســـيكول إي . من الحافات قبل أن تكتمل عملية المعالجة

 مئوية قــــــــــبل ٢٠ ساعة في درجة ٢٤تي سلوري لليتعالج لمدة 
.قد تزيد فترة المعالجة في األجواء الباردة. رآة مروريةتعرضة لح  

 
 التـــنــــظيـــف

 
قم بتنظيف آل األدوات المستخدمة أثناء التطبيق بإستعمال مذيب 

. ١٠٢فوسروك   
 

 الــتـقـــيـــدات
 

ال يجب تطبيق السيكول إي تي سلوري عندما تكون الرطوبة 
  %.٨٠النسبية أعظم من 

 
سيكول إي تي سلوري عندما تكون درجة الحرارة ال يجب تطبيق ال

. مئوية٥أقل من   
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

يجب عـــــــدم إتصال السيكول إي تي سلوري و مذيب فوســروك 
تفاد إستنشاق األبـــــــــخرة و .  أو أن يتصل بالجلد والعيون١٠٢

جب لبس القفازات الوقائية ي. تأآـــــــــد من توفير التهوية الكافية
لبعض الناس حساسية مفطة . المــــــــــناسبة والنظارات الوقـاية
إستعمال الدهون العازلة مثل . لمادة الـــــــــــــراتنـــج و المذيبات

الكوديكس المضــاد للمذيبات أو روزاليـــــكس المضاد للطالءات 
. حين تعرض الجلد للمادة. سوف تزود حمـــــــاية إضافية لــــلجلد

فيجب إزالته فورًا بإستعمال دهن الراتـــنج المزيل مثل الكيروآلينز 
و يجب عدم ، المحدد للجلد و من ثم الغــــــسل بالصـــابون والماء

في حالة اإلتصال بالعـــيون، فــتشــــطف فورا .  إستعمال المذيبات
بحث عــــن الـــــــمشورة بالكــــثــيـر من الماء النظيف و من ثم ال

المنتج فيجب مـــــراجعة الطبيـــب فورًا وال  إذا تم إبتالع. الطـــبية
 .يجـــــــــب محــاولة التقيأ

 
 اإلشـــــــتــعـال

 
 مادة قابلة لإلشتعال ويجب أن تبعد عن ١٠٢يعتبر مذيب فوسروك 

.النيران و مصادر اإلشتعال األخرى  
 
 

  
 مـعدنيـةاألســــطــح ال

 
سيكول إي تي سلوري معد خصيصا لإللتصاق الشديد مع األسطح 

على أية حال، يجب تنطيف آل الرآــــــــائــز . المعدنية الغير مطلية
آما يـــوصـي .  من معايير النظافة٢٫٥المعـدنية للمقاييس إس أي 

يجب تطبيق مادة الســــلوري .  ميكرون٧٥بتطبــيق طبقة بسماآة 
إذا آانت مواصفــــــــــات . رع وقت ممكن بعد تنظيف األسطحبأســ

 . فاذًا يجب إعاد التحضير٢٫٥األسطح أقل من إس أي 
 

 األســـــطـح الخرســانية
 

يجب تطبيق السيكول إي تي سلوري على الرآائز الخرسانـــــــية 
الجافة و الصحيحة و النظيفة والخالية من أي بقايا خرسانــية أو 

و يوصي تحصير األسطح بطريقة الخــدش . ـــــــــــات طليقةجزيئ
يجب طالء الرآائز الخرسانية المحضـرة . الميكانيكي أو الكــــشط

 بإستعـــــــمال دحروجة مصنعة مــــــــــن الصــــوف ٢٥بالبرايم 
تفاد تكتل و األفـراط في . للحصول على طبقة طالء رقيقة و متقنة

جب وضـــــــــــع السيكول إي تي ســلوري على ي. تطبيق الطالء
 . حين تخلص األسطح من اللزوجة٢٥النايتوبرام 

 
 األســـــطح األسفـــلــــتيـــة

 
يمكن تطبيق السيكول إي تي سلوري على األسطح األسفلتية إذا 

آما يوصى بأن عمر يــــــــــكون . آانت نظيفة و صحيحة و جافة
يجب آشط األسفلت قليًال إلزالـــــــة . ألقل أشهر على ا٣األسفلت 

ال . الطبقات الضعيفة و التلوثات للحصول على الطبقة المطلوبــة
 .تحتاج االسطح األسفلتية لطبقة من البرايم

 
 األســــطح الخشـــبيـة

 
يمكن تطبيق السيكول إي تي سلوري مباشرة على األسطـــــــح 

 .الخشبية النظيفة و الجافة
 
 ــطـح األلمــنيــومأســ

 
يجب أن تكون نظيفة و خالية من الزيوت و في حين الحاجة يمكن 

.  للحصول على سطح نظيف و متقن١٠٢إستعمال مذيب فوسروك 
يمكن تطبيق السيكول إي تي سلوري مباشـــــــــــرة إلى األسطح 

 .المحضرة
 

 عملــية الخــلـط
 

 بإستعمال خالطة عمـــــل )أي و بي(إخلط المكونين السائلين آليًا 
أضف الحشو المعدني وإخلــط . قوية  مثل السريتانجل أو الزايكلو

الخلط الكـــلي . حتى الحصول على سائل مستق و متجانس الشكل
و بهذا يكون السيكول إي .  دقائق٧ إلى ٥للمادة يجب أن يأخذ من 

خففات أو ال يجب إضــــــــــــــافة الم. تي سلوري جاهز لإلستعمال
.المذيبات  

 
 الــــوضـــــع

 
بعد إآتمال عملية الخلط يجب إستعمال السيكول إي تي سلوري 

.ضمن مدة صالحية الخليط المحددة   

 



 
 

  

 

  
 

 التـــــخـــزيــن
 

 شهر إذا تم ١٢تمتلك جميع المنتجات مدة صالحية تخزين حتى 
لحاويات االصلية الغير تخــــــــــزينها في األجواء الجافة و في ا

 .مـــفتوحــــة
 

 شـــروط التــخزيـن
 

 و ٥قم بتخزين المنتج في األجواء الجافة في درجة حرارة بــــيـــــن 
و في الحاويات ،  مئوية، و بعيدًا عن مصادر الحرارة و اإلشتعال٣٠

قد تخفض مدة صالحية التخزين إذا تــــــم . األصلية و الغير مفتوحة
 .المنتج في درجات الحرارة العاليةتخزين 

  
 

 نقطة اإلشتعال
 

  مئوية٣٣                         :  ١٠٢مذيب فوسروك 
  مئوية٥٠أعلى من :  المادة األساسية للسيكول إي تي سلوري 
  مئوية٥٠أعلى من :  مادة التصلب للسيكول إي تي سلوري     

  مئوية٣٥      :                             ٢٥نايتو برايم 
 

 التــــقـــديــرات
 

 العبـــوات
 

.  آيلوغرام٣٠السيكول إي تي سلوري مجهز في علب عبوة 
. آيلوغرام٥ و١ مجهز في علب عبوة ٢٥النايتوبرايم   

 
 التغــطيــة

 
 السيكول إي تي سلوري

 
متر مربع/  آج٥٫٦ إلى ٤٫٨  حرآة خفيفة 
متر مربع/  آج ٦٫٤ إلى ٥٫٦  حرآة وسط 
متر مربع/  آج ٧٫٦ إلى ٦٫٤  حرآة عالية 

 
)٢متر/ آج (صافي  )٢متر/ آج (آامل    الداينوجرب 

١٫٠ ألى ٠٫٤ ١٢٫٠ ٨٫٠  
٣٫٠ ألى ١٫٠ ١٥٫٠ ١٠٫٠  
٥٫٠ ألى ٣٫٠ ٢٢٫٠ ١٦٫٠  

 
آج/  متر مربع ٥ : ١٠٢مذيب فوسروك   

 
 بســبب عـــــوامل الخسارة -تعتبر معايير التغطية المعطاة نظرية 

تشكيل وطبيعة الرآائز المحتملة، فقد تكون أرقــام التغــــطـــية وال
لـــتغيرات % ١٠نموذجيا، يجب السماح بنسبـة . العملية مخفضة

األسطح المختلفة و الكميات التالفة، و ذلك سيعتمد على األجــواء 
.في موقع العمل  

  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

سام المحدودةشرآة فو   

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف  صنع و اإلدارة العامةالم    

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادق
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتوفلور أنتي سليب جرينز  
 

 

 

  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالــــــــــية ذات 
فوسروك يوفر المساعدة التــــــــــقنية . النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مواقـــــع . للمصممون و المقاولون

عمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب الخبرة العالية  الالنظــير ال
.لها في مجال صناعة البناء  

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
يجب أن تكون حبيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق نظيف و جافة 

 . قبل اإلستعمال
 

 ٣ و ٢ و ١تم تصميم حبـــــيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق  رقم 
، المستند على الراتنج ١٥٠ستعمال مع الـــــــــنايتوفلور إف سي لإل

الخالي من المذيبات، و يطبق بإستعمال دحروجة لطالء األرضيات، و
 ٤٠٠٠ وإس إل ٣٠٠٠ و إس إل ٢٠٠٠مع النايتوفلــــــور إس إل 

طبقات اإلرضيــــــــــات المستندة على الراتنج الخالي من المذيبات و
بالصقل الــــــذاتي، في حالة اإلستعمال مع منتجات إس إل، المتميزة 

 .١٥٠فيجب طالئه بطبقة نهائية من النايتوفلور إف سي 
 

 تستعمل مع طالءات ٤حبيبات النايتــــوفلور المضادة لإلنزالق رقم 
. ١٤٠ و النايتوفلور إف سي ١٣٠األرضيات النايــــتوفلور إف سي 

، فتتميز٤نايتوفلور المضادة لإلنزالق رقم عند إستعمال حبيـــــبات ال
 إلى ٠٫٣األرضية الناتجة بشكل دقيق و ناعم و بسماآة تتراوح بين 

 . مليمتر٠٫٦
 

 التـــــطبــــيـق
 

يجب تفرق الحبيبات المضادة لإلنزالق على الطبقة األولى من راتنج 
ت يجب نشر آمية آافية من حبيبا. النايتوفلور الرطبة و قبل أن تجف

.النايتوفلور المضادة لإلنزالق لتغطية أسطـــح ألرضيات بشكل آامل
 

يجب أســــقاط الحبيبات المضادة لإلنزالق بشكل عمودي على طالء 
الراتنج بدال مــــن أن تكون مرمية عرضيًا على األسطح لتفادي في 
.تسبب الحافات أو آشط الطالء، وتتلف طبقة طالء الراتنج لألرضية

 
اف طبقة الطالء، يمكن تنــــــظيف بقايا الحبيبات بالفرشاة او بعد جف

و من المـــــمكن إعادة إستعمال . الكنس الكهربائي من على األسطح
 .البقايا، إذا آانت نظيفة و جافة

 
يمكن طالء طبقة نهائيه بإستعمال النايتوفلور إف سي للحصول على 

لكيمـــــــــــيائية و مضادة طبقة تتميز بمتانة عالية و مقاومة للمواد ا
الشكل النهائي و سماآة األرضية ستعتمد علــــــى النوعية . لإلنزالق

 .المستخدمة من حبيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق

  
.حبيبات األرضيات المانعة  لإلنزالق  

 
 األسـتخـدام

 
حبيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق مصممة لإلستعــــــمال مع 
منتجات راتنج النايتوفلور إلنتاج الطوابق الصــــــــناعية المانعة 

وهو مناسب مثاليا لمناطق العمل الرطبة في المسالخ و . لإلنزالق
مصانع بيرة و معامل األلبان و الصناعات آيماوية و مناطــــــــق 

.تحضير طعام و أرصفة التحميل و المزالق و ممرات المشاة  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.  سلسلة من المنتجات للتوافق مع  أآثر التطبيقات-  
.  أصناف خاصة و مناسبة لإلستعمال مع منتجات النايتوفلور-  
.  مغلف آمادة جاهزة لإلستعمال الفوري في موقع العمل-  
 

 مـــطـابقــة المـــعــــايـير
 

). ٢:١٩٧١ بند ٧بي تي ، ٤٧٦بي إس (المقاومة إلنتشار النار 
إلختبارات المستقلة سيكول إي تي سلوري منح تصنيف من في ا

.أفضل المتوفر، الدرجة األولى  
 

 الــــوصــــف
 

حبيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق متوفرة في أربع درجات 
:لتالئم معظم متطلبات موقع العمل، وهم آالتالي   

 
١حبيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق رقم   

 
الية و تكتل آيميائي خامد مختار خصيـــــصًا من تتميز بمتانة ع

نوعية حجارة الطرق لإلستعمال مع منتجات الناتيوفلور إس إل 
.للحصول على سطحية خشنة و أرضية مانعة لإلنزالق  

 
٢حبيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق رقم   

 
صنف لكتل آيميائية خامدة تتميز بمتانة عالية  لإلســـــتعمال مع 

 و  منتجات الناتيوفلور إس إل للحصول ١٥٠نايتوفلور إف سي ال
.على سطحية متوسطة الخشونة  

 
٣حبيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق رقم   

 
ممهدة بدقة و تتميز بتكتل آيميائي خامد لإلستعمال مع النايتوفلور 

 و  منتجات الناتيوفلور إس إل للحصــــــــول على ١٥٠إف سي 
. الخشونة و مانعة لإلنزالقسطحية رقيقة  

 
٤حبيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق رقم   

 
ممهدة بدقة عالية جدًا و تتميز بتكتل آيميائي خامد لإلستعمال مع 

 للحصـول ١٤٠ و  النايتوفلور إف سي ١٣٠النايتوفلور إف سي 
.على سطحية ناعمة و مانعة لإلنزالق  

  

 



 
 

  

 

  
 

 
 ـافيـةمعــــلومات إض

 
حبيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق هي جزء مـــــدى منتجـــــات 

و باإلضافة، يصنع فوسروك تشــــــكيلة من . فوسروك المتخصصة
المنتجات المكملة، و المتضمنة لألغشية العازلة للماء و مــــــانعات 

و مؤونات الحشو و المثبتات رسو و مدى شامل ، التسرب للمفاصل 
 .منتجات األرضيات الصناعيةمن 

 

  
السماآة النهائية 

للنايتوفلور أف سي 
١٥٠ 

 نوعية الحبيبات تكوين األسطح

 ١ خشنة ميلمتر٢٫٥ إلى ٢٫٠
 ٢ متوسطة ميلمتر٢٫٠ إلى ١٫٥
 ٣ ناعمة ميلمتر١٫٥ إلى ٠٫٧٥

 
 التــــقـــديــرات

 
 العبـــوات

 
 ٢٥في أآياس عبوة تجهز حبيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق 

 .آيلز غرام
 

 األستـــهالك التقريبي
 

  ٢م/ آج   آج٢٥/ ٢م
 الكــامل ١٢ إلى٤ ٦ إلى ٢
 الصــافي ٤ إلى ٢ ١٦ إلى ٨

 
 التـــــخـــزيــن

 
 شـــروط التــخزيـن

 
قم بتخزين المنتج في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية و 

 .الغير مفتوحة
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 .تعتبر حبيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق غير ضارة
 

 األشـــتــعال
 

 حبيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق غير قابلة لإلشتعال
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف  بيعات جدةم   
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف    جدةمعرض 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. ك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسرو: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
يث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس ح

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتوفلور آونداآتف  
 

 

 

  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالـــــــية ذات 
فوسروك يوفر المساعدة التــــــقنية . النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مواقع . للمصممون و المقاولون
وسروك اصحاب الخبرة العالية  الالنظير العمل من قبل موظفين ف

.لها في مجال صناعة البناء  
 

 معــايـيــر الـتـصمــيـم
 

 ٢مصمم النايتوفلور آونداآتف للتطبيق بسماآة ليست أقل من 
و يجب تطبيقه مع األرضيات الموصلة لإلستاتــــــيك و . مليمتر

.  أوم٦ ١٠ في ١  و ٤ ١٠ في ٥المحتاجة لمقاومة بين   
 
ايتوفلور آونداآتف مصمم لتبديد األلكتروستايكية بعيدا عن ن

.المصدر و إلى األرض  
 

الرآائز يجب أن تكون جافة و غير متضررة أو محتملة للتضرر من 
إذا آان من الضروري فيمكن إستعمال أغشــــــــية . الرطوبة الزائدة

ــــة يجب أن ال تكون الرآائز متعرضة للرطوبــــ. واقية من الرطوبة
.في وقت الترآيب% ٧٥بنسبة أآثر من   

 
 الخـــــصـــائـــص

 
هي نتائج مقتبسة من إختبارات مختبريــــــة تم ، القيم المعطاه أدناه
القيم الفعلية المحصل عليها في موقع .  مئوية٢٠إعدادها في درجة 

.العمل قد تبين إختالفات بسيطة من تلك المقتبسة  
 

 الملكيات الطبيعية 

ميلمتر مربع/  نيوتن ٦٠ ) ٦٣١٩بي إس (مقاومة اإلنضغاط    
ميلمتر مربع/  نيوتن٤٠ )٦٣١٩بي إس ( مقاومة الثني    
ميلمتر مربع/  نيوتن١٨ ٦٣١٩بي إس (مقاومة قابلية الشد  

( 
  ميلجرام خسارة في الوزن٩٧

  ميلمتر ، عمق التأآل٠٫٠٣
المواصفات ، مقاومة التأآل 

 ١٧إس سي (إي ١٤١الفيدرالية 
) سايكل١٠٠٠ج، ١٠٠٠ويل،    

 ٨٢٠٤بيي إس ( مقاومة اإلصتدام    ميلمتر ، التثليم٠٫٢
) :١بي تي   

 زمن المعالجة 
   مئوية٣٥  مئوية٢٠ 

   ساعة١٨  ساعة٢٤ مرور مشاة
   ساعة٣٦  ساعة٤٨ مرور سيارات

 الخصــائص الكهربائية 

إى إس تي إم (لسطحية المقاومة ا   أوم٦ ١٠ في ١  إلى ٤ ١٠ في ٥
)٧٨ ، ١٥٠إف  

 المقاومة الكلية 
)٥١٩٥٣دي أي إن (   أوم٦ ١٠ في ١  إلى ٤ ١٠ في ٥  
)٧٨ ، ١٥٠إى إس تي إم إف(   أوم٦ ١٠ في ١  إلى ٤ ١٠ في ٥  

 فولت إلي صفر في أقل من ٥٠٠٠من 
  ثانية٠٫١

مواصفات الفيدرالية (تالشي الشحنة 
)٤٠٤٦ سي طريقة ١٠١  

 ثانية ٠٫٤ إلى صفر في ٥٠٠٠من 
 بإستعمال آعب موصل أو نعال موصل

تالشي شحنة الجسم، ستيفن 
  هالبيرن و شرآاه المتحدون

  
أرضيات راتنج اإليبوآس الموصلة لشحنات اإلستاتيك بمقاومة 

   أوم٦ ١٠ في ١  و ٤ ١٠ في ٥بين 
 

 األسـتخـدام
 

ــــوصلة نايتوفلور آونداآتف مناسب لإلستعمال لألرضيات المــ
في حين الحاجة للسيطرة على األلكتروستايكيـــــة و ، لإلستاتيك

و المناطــــــــق .   أوم٦ ١٠ في ١  و ٦ ١٠ في ٥يتميز بقاومة  
المثالية لإلستعمال ألتي يمكن أن يستخدم بها المنتج هي فــــــي 
مصانع و خطوط إنتاج اإللكترونيات، و غرف العملــــــــــــــيات 

لمستشفيات، و الغرف المحتوية على الغبار الخطرة و البيئات با
.الكيميائية و الغرف النظيفة  

 
و يـــمــكن إستعمال النايتوفلور ديسابتف لألرضيات المــــــالكة 

).الرجوع لنشرة فنية أخرى(لخصائص آهربائية مختلفة   
 

 الــمـزايــــــــــا
 

ح لأللكتروستايكية  يسم-  السيطرة على األلكتروستايكية -
.باإلنتقال إلى األرض  

 يمنح سطح صحي و ناعم و ينظف بسهولة، -  اإلستمرارية -
.على خالف بالط الفينيل الذي ليس مستمر  

 يتميز باألداء لمدى بعيد، و يتقبل مرور الرافعات -  المتانة -
.الشوآية، و يعتبر أآثر متانة من بالط الفينيل  

.عة من األلوان لتحسين البيئة العملية تشكيلة واس-  جاذبية -  
.  مقاوم لمعظم اإلنسكابات الكيميائية-  
 

 مـــطـابقــة المـــعــــايـير
 

 ١  و ٤ ١٠ في ٥أسطح النايتوفلور آونداآتف تمتلك مقاومة بين 
 - ٥٠  أوم عند قياسه بموجــــــب أي إس تي إم إف أي ٦ ١٠في 
 دي أي ٢٠٥٠تـثل مع بي إس النايتوفلور آونداآتف أيضًا يم. ٧٨
.آما يتوفر تقارير لإلختبارات المستقلة. ٥١٩٥٣إن   

 
 الــــوصــــف

 
 ميلمتر و ٢النايتوفلور آونداآتف، مادة اإليبوآسي راتنج بسماآة 

. يتميز بخصائص للسيطرة على إيصال الشحنات األلكتروستايكية  
ــــصًا مـــن تتميز بمتانة عالية و تكتل آيميائي خامد مختار خصيـ

نوعية حجارة الطرق لإلستعمال مع منتجـــات الناتيوفلور إس إل 
.للحصول على سطحية خشنة و أرضية مانعة لإلنزالق  

 
يشمل النظام برايمر اإليبوآسي و طالء تحتي من الراتنــــــــــــــج 

وهو متوفر .  ميلمتر٢طبقة عليا من اإليبوآسي بسماآة . الموصل
سعة من األلوان الجذابة ويزود أالرضيــــات بـمتانة في تشكيلة وا

.عالية و مقاومة جيدة للمواد الكيمياوية  
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

  جميع فواصل التمدد يجــــــب أن تجهز خالل أسطح األرضيات -
.يجب تحضير و تنظيف الفواصل. الجديدة  

 
و السماح لها ، ٣٠ أو النايتوبرايم ٢٥  قم بتطبـــيق النايتوبرايم -

الرآائز المسامية و المثقبة قد تحتاج إلى طبقتين من مادة . لتتعالج
.البرايم  

 
  قم بترآيب الفواصل و اإلرضيات حسب التعليمات الموصى بها -

.دليل التطبيق للمنتجات من فوسروك  
 

.   قم بتطبيق الطبقة التحــــــــتية بإستعمال النايتوفلور آونداآتف-
لطبقة بنقل الشحنــات الكهربائية إلى األرض، التطبيق ستقوم تلك ا

الصحيح والتمسك الصارم بنسب التغطية تعتبر مهمة جدًا للحصول 
.على الخصائص الكهربائية النهائية لألرضيات المكتملة  

 
يجب صب .   قم بتطبيق الطبقة العليا فوق النايتوفلور آونداآتف-

.  ميلمتر للطبقة العليا٢آة المادة و نشرها جيدًا للحصول على سما
.ثم ترآها لتجف و تتصلب  

 
و ذلــــــك .   قم بترآب مانع تسرب المالئم للمفاصل من فوسروك-

سيعتمد على الحرآة المتوقعة و اإلستعمال النهائي لألرضيـــــــات 
للمزيد من المعلومات، الرجاء استشارة مكتب فوســـروك . الجديدة
.المحلي  

 
ب ستتفاوت حسب حالة و حجم الموقع و النظام أزمنة الترآي
.المختار  

 
 الــــتــــنـــــظـــيـف

 
يجب تنظيف مادة الطالء التحتي النايتوفلور آونداآتف من األدوات 

.واألجهزة بالماء النظيف فورا بعد اإلستعمال  
 

 و النايتوفـــــــــلور ٢٥ و النايتوبرايم ٣٠يجب إزالة النايتوبرايم 
. ١٠٢ف من األدوات واألجهزة بإستعمال مذيب فوسروك آونداآت

.المادة المتصلبة يمكن فقط أن تزال ميكانيكيا  
 

 الـــتــــقــــيــــدات
 

ال يجب تطبيق النايتوفلور آونداآتف إلى األسطــح األقل عمرًا من 
 يوما أو السطوح المتضررة أو المحتــــــــــمـل أن تتضرر من ٢٨

لزائدة، أو أن تكون متعرضة لنسبة رطوبة أعلى من الرطوبــــــة ا
، ٨٢٠٣:١٩٨٧عنــدما تكون مقاسة بموجب بي إس  % ٧٥من 

.١٣١ملحق أي ، أو بالميزان الحراري فيزاال نوع   
 

ال يجب تطبيق النايتوفلور آونداآتف ألى األسفــــــــلت و مؤونة 
.و الفينيلاإلسمنت و الرمل الغير معدل أو ألى بالط البي في سي أ  

 
للمزيد من التعليمات عن الرآائز األخرى، يجب إستشارة مكتب 

.فورسروك المحلي  
 

ال يجب تطبيق النايتوفلور آونداآتف إذا آانت درجة الحرارة أقل 
. مئوية١٠من   

  
 الخواص الكيمياوية

 
يزود النايتوفلور آونداآتف المقاومة الممتازة لتشكيلة واسعة من 

 .ة الصناعيةالمواد الكيمياوي
 

للمزيد من المعلومات عن المقاومة للمواد الكيمياوية المعينة، 
 .الرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي

 
 الصــــيـــانــة

 
صالحية الخدمة لألرضيات يمكن أن تمــــــــدد إلى حد آبير بالتدبير

 من الممكــــــن التأثير على قدرة. المنزلي الجيد والتنظيف المنتظم
النايتوفلور آونداآتف للسيطرة على األلكتروستايكية بطبقة سطحية

 .من الوسخ، و الزيوت أو البقايا األخرى
 

ال يجب معالجة اإلرضيات المطبق عليـــــهـــا النايتوفلور آونداآتف
لجداول صيانة األرضيات، الرجاء إستشارة. بالشموع أو المصقالت
 .مكتب فوسروك المحلي

 
 ـود المـــواصفــاتبــــنـــ

 
 .تغطية النايتوفلور آونداآتف براتنج اإليبوآسي

 
 ٢يجب تغطية المساحات األرضية بالنايتوفلور آونداآتف بسماآة 

الطبقة المكسية ستزود . ميلمتر، و من ثم آسيها براتنج اإليبوآسي
  أوم مع تجربتها ٦ ١٠ في ١  و ٤ ١٠ في ٥مقاومة سطحية بين 

 على ٧٨-١٥٠ وأي إس تي إم  إف ٥١٩٥٣مع دي أي إن 
 .التوالي

 
، ستتحصل مقـــــــاومة للضغط ٦٣١٩عندما تجربتها إلى بي إس 

 ٤٠ميلمترمربع، و مقاومة للثــــــني بنسبـــــة /  نيوتن ٦٠بنسبة 
/  نيوتــــن ١٨و مقاومة قابلية الشد بنــسبة ، ميلمتر مربع/ نيوتن

 أي، ١٤١مواصفات اإلتحـــــادية و مع تجربتها إلى . ميلمتر مربع
تأآـــل   ميلــجرام و٩٧فأظهرت إنخفاض في الوزن ليس أآثر من 

 دورة ١٠٠٠ ميلمتر وذلك بعــــــد ٠٫٠٣في العمق ليس أآثر من 
و عند التجربة .  جرام١٠٠٠ بوزن ١٧بإستعمال عجلة سي إس 

 ، تتعرض اإلرضيات إلى تثلـــيم بعد١بي تي ، ٨٢٠٤إلى بي إس 
و ستــكون .  مئوية٢٠في .  مليمتر٠٫٢الضغط ليـــــس أآــثر من 

و لمرور العربات بعد   ساعة٢٤األسطح مقاومة لمرور األقدم بعد 
 . ساعة٤٨

 
 تعـــليـــــمــــات اإلســـــتعــــمـال

 
يجب ترآيـــــــــــــــب النايتوفلور آونداآتف من قبل إختصاصيين و

ــــــومات التطبيق الموصى بها في دليل تطبيقالمتعرفين على معلـــ
تعمل فوسروك مــع العديد من هوالء اإلختصاصيين و الذين. المنتج

إن الخطوات التالية لترآيب. قد تم تدريبهم لطرق التطبيق الصحيحة
 . أيام عمل٥ إلى ٣المنتج قد تستغرق للتطبيق ليس أآثر من 

 
تساعد عملية تحضير األسطح.   قم بتحضير أسطح األرضيات آليا-

على اإلنجاز الصحيح و اإللتصاق الجــــيد بين األسطح و اإلرضيات
 .الجديدة

  

 



 
 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

يجب عـــــــدم إتصال النايتوفلور آونداآتف و النايتوفلور آونداآتف 
 أو ١٠٢مذيب فوســروك  و ٣٠ و٢٥الطبقة التحتية و النايتوبرايم 
تفاد إستنشاق األبـخرة و تأآـد من توفير . أن يتصلوا بالجلد والعيون

يجب لبس القفازات الوقائية المـناسبة والنظارات . التهوية الكـــافية
. لبعض الناس حساسية مفطة لمادة الـــراتنـــج و المذيبات. الوقـاية

لكوديكس المضــاد للمذيبات أو إستعـــــــــــمال الدهون العازلة مثل ا
.روزاليـــــكس المضاد للطالءات سوف تزود حمـاية إضافية لــــلجلد

فيجب إزالته فورًا بإستعمال دهن الراتـــنج . حين تعرض الجلد للمادة
المزيل مثل الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم الغــــــسل بالصـــابون 

في حالة اإلتصال بالعـــيون،.  يباتو يجب عدم إستعمال المذ، والماء
فتشــــطف فورا بالكــــثــيـر من الماء النظيف و من ثم البحــــث عن 

المنتج فيجب مراجعة الطــبيـــب إذا تم إبتالع. الـــــــمشورة الطـــبية
 .فورًا وال يجـــــــــب محــاولة التقيأ

 
 

 األشـــتــعال
 

لنايتوفلور آونداآـــــــتف و النايتوفلور تعتبر المادة األساسية من ا
  مواد غير قابلة لإلشتعال٢٥آونداآتف الطبقة التحتية النايتوبرايم 

 
 و مذيب٣٠المادة المـــــــصلبة للنايتوفلور آونداآتف و النايتوبريام 

 مواد قابلة لإلشتعال، أحفظ بعيد عن مصادر اإلشتعال١٠٢فوسروك 
ال تستعمل الماء.  أو رغوة٢دام السي أو عند حدوث حريق قم بإستخ

 .المضخوخ
 

 :نقطة اإلشتعال 
  مئوية٣٩: المادة المـــــــصلبة للنايتوفلور آونداآتف 

  مئوية٥٩                                 : ٣٠النايتوبريام 
  مئوية٣٣                          : ١٠٢مذيب فوسروك 

 
 التـــخلص من النفايات

 
ب إمتــصاص اإلنسكابات في الرمل، أو األرض و من ثم نقله إلى يج

التخلص من الزيـــادات أو الفضالت يجب . الحـــــــــاويات المناسبة
أن ينفذ بــــموجب التشــــــــــريعات المحلية و تحت توجيه السلطة 

للمزيد من المعلومــــات الرجاء الرجوع للنشرة . التنظيمية المحلية
 .ية الخاصة بالسالمة للمنتج المعينالفن
 

 معــــلومات إضـافيـة
 

 .النايتوفلور آونداآتف معروف سابقًا بنايتوفلور المضاد لإلستاتيك
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكـــــيلة واسعة من المنتجات األساسية و 
المكملة و  تتضمن أغشية عــــــزل الماء، إضـــــافات الخرسانة و 

 . و التثبيت و مواد متخصصة لإلرضياتمؤونات الحشو
 

للمزيد من المعلومات عن المنتجات و تعليمات اإلستعمال، الرجاء 
 .اإلتصال بمكتب فورسروك المحلي

  
 التــــقـــديــرات

 
 العبـــوات

 
النايتوفلور آونداآتف مجهز من عدة  

 مكونات متوفرة بالعبوات التالية
 أيبوآسي  آج١١٫٨عبوة 
 الرمل  آج١٧٫٧عبوة 
 الصبغة  آج٠٫٥عبوة 
 المجموع  آج٣٠عبوة 
 الطالء التحتي للنايتوفلور آونداآتف  آج٥عبوة 
٢٥نايتوبرايم   آج٥عبوة   
٣٠نايتوبرايم   آج٥عبوة   

١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥برميل عبوة   

 التــــغــــطيــة 

 النايتوفلور آونداآتف  مل٢ متر مربع لكل عبوة بسماآة ١٠
 الطالء التحتي للنايتوفلور آونداآتف  متر مربع لكل عبوة٣٥
آج/  متر مربع ٥ ٢٥نايتوبرايم    
آج/  متر مربع ٥ ٣٠نايتوبرايم    

 
  بســـــبب عوامل الخسارة -تعتبر معايير التغطية المعطاة نظرية 

والتشكيل وطبيعة الرآائز المحتملة، فقد تكون أرقــام التغطيـــــــة 
لتغـــيرات % ١٠نموذجيا، يجب السماح بنسبـة .   مخفضةالفعلية

األسطح المختلفة و الكميات التالفة، و ذلك سيعتمد على األجــواء 
.في موقع العمل  

 
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. لإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكل المنتجات الخطرة في طبيعتها

تحدة للشحن البحري عند شحن ويشترط إتباع مواصفات األمم الم
.المنتج عبر طريق البحر  

  
عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجهز المنتج في تغليف 

و في حالة توجب فوسروك فقط للتسليم . األمم المتحدة المشترط 
فعلى ، على األرض، لكن إذا آان المشتري ينوى الشحن في البحر

 األمم المتحدة عند تقديم المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من
و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع .  طلب الشراء
استعمال تغليف األمم المتحدة قد يؤثر على سعر . على المشتري
الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوسروك . بيع المنتجات

 المحلي
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم ١٢ها يمكن تخزين جميع المنتجـــــــــات  لمدة اقصا
.تخزينها في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية الغير مفتوحة  

 شـــروط التــخزيـن
 

 ٥قم بتخزين المنتجات في األجواء الجافة في درجة حرارة بـيـن 
و في ،  مئوية، و بعيدًا عن مصادر الحرارة و اإلشــــــتعال٣٠و 

خفض مدة صــــــــالحية قد ت. الحاويات األصلية و الغير مفتوحة
.التخزين إذا تــــــم تخزين المنتج في درجات الحرارة العالـــــية   

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. وسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات ف: مالحظات هامة

لى يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة ع
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتوفلور ديس باتيف  
 

 

 

  
 

 مـــطـابقــة المـــعــــايـير
 

 ١  و ٦ ١٠ في ١أسطح النايتوفلور ديس باتيف تمتلك مقاومة بين 
٧٨ - ١٥٠  أوم عند قياسه بموجـــــب أي إس تي إم إف ٩ ١٠في 

 دي أي إن ٢٠٥٠النايتوفلور ديس باتيف أيضًا يمتـثل مع بي إس . 
.ر تقارير لإلختبارات المستقلةآما يتوف. ٥١٩٥٣  

 
 الــــوصــــف

 
 ٢يطبقق النايتوفلور ديس باتيف ، مادة اإليبوآسي راتنج بسمــاآة 
. ميلمتر و يتميز بخصائص للسيطرة لتبديد الشحنات األلكتروستايك  

 
يشمل النظام على برايمر اإليبوآسي و طــــالء تحتي من الراتنـــج 

وهـــــو .  ميلمتر٢اإليبوآسي بسماآــــة و طبقة عليا من . الموصل
متوفر في تشكيلة واسعة من األلوان الجذابة ويــــــزود أرضيــــات 

.مميز بمتانة عالية و مقاومة جيدة للمواد الكيمياوية  
 

 
 الــدعــم التـقـنـي

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتــــــجات البناء العالـــــــية ذات 

فوسروك يوفـــــــر المساعدة التــــــقنية .  و األداء العاليالنوعــــية
مع توفير النصيحــــــــة التقنية في مواقع . للمصممون و المقاولون

العمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب الخبرة العـــــالية  الالنظير 
.لها في مجال صناعة البناء  

 
 معــايـيــر الـتـصمــيـم

 
 ٢ ديس باتيف للتطـــــبيق بسماآة ليست أقل من مصمم النايتوفلور

و يجب تطبيقه مع األرضيات الـــــــمـــبددة لإلستاتــــــيك و . مليمتر
.  أوم٩ ١٠ في ١  و ٦ ١٠ في ١المحتاجة لمقاومة بين   

 
نايتوفلور ديس باتيف مصــــــــمم لتبديد األلكتروستايكية بعيدا عن 

.المصدر و إلى األرض  
 

ئز يجب أن تكون جافة و غير متضررة أو محتملة للتضرر من الرآا
إذا آان من الضروري فيمكن إستعمال أغشــــــــية . الرطوبة الزائدة

يجب أن ال تكون الرآائز متعرضة للرطوبــــــــة . واقية من الرطوبة
.في وقت الترآيب% ٧٥بنسبة أآثر من   

 
 

  
  اإلستاتيك بمقاومة بين أرضيات راتنج اإليبوآسي المببدة لشحنات

   أوم٩ ١٠ في ١  و ٦ ١٠ في ١
 

 األسـتخـدام
 

نايتوفلور ديس باتيف مناسب لإلستعمال لألرضيات المبــــــــــددة 
في حين الحاجة للسيطرة على األلكتروستايكيــــــــة و ، لإلستاتيك

و المناطـــــق .   أوم٩ ١٠ في ١  و ٦ ١٠ في ١يتميز بقاومة بين  
مثالية لإلستعمال ألتي يمكن أن يستخدم بها المنتج هي فـــــــــي ال

مصانع و خطوط إنتاج اإللكترونيات، و غرف الكمبيوتر  و الغرف 
.النظيفة  

 
و يمكن إستعمال النايتوفلور آونداآتف لألرضيات المــــوصلــة و 

).الرجوع لنشرة فنية أخرى(المالكة لخصائص آهربائية مختلفة   
 

 الــمـزايــــــــــا
 

 يسمح لأللكتروستايكية -  السيطرة على األلكتروستايكية -
.باإلنتقال إلى األرض  

 يمنح سطح صحي و ناعم و ينظف بسهولة، -  اإلستمرارية -
.على خالف بالط الفينيل الذي ليس مستمر  

 يتميز باألداء لمدى بعيد، و يتقبل مرور الرافعات -  المتانة -
.ر أآثر متانة من بالط الفينيلالشوآية، و يعتب  

. تشكيلة واسعة من األلوان لتحسين البيئة العملية-  جاذبية -  
.  مقاوم لمعظم اإلنسكابات الكيميائية-  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 الصــــيـــانــة
 

صالحية الخدمة لألرضيات يمكن أن تمــــــــدد إلى حد آبير بالتدبير 
من الممكــــــن التأثير على قدرة . والتنظيف المنتظمالمنزلي الجيد 

النايتوفلور ديس باتيف للسيطرة على األلكتروستايكية بطبقــــــــــة 
 .سطحية من الوسخ، و الزيوت أو البقايا األخرى

 
ال يجب معالجة اإلرضيات المطبق عليـــهـــا النايتوفلور ديس باتيف 

انة األرضيات، الرجاء إستشارة لجداول صي. بالشموع أو المصقالت
 .مكتب فوسروك المحلي

 
 بــــنــــود المـــواصفــات

 
 .تغطية األرضيات بالنايتوفلور ديس باتيف اإليبوآسي

 
 ٢يجب تغطية المساحات األرضية بالنايتوفلور ديس باتيف بسماآة 

الطبقة المكسية ستزود . ميلمتر، و من ثم آسيها براتنج اإليبوآسي
  أوم مع تجربتهـــا ٩ ١٠ في ١  و ٦ ١٠ في ١سطحية بين مقاومة 

. على التوالي٧٨-١٥٠ وأي إس تي إم  إف ٥١٩٥٣مع دي أي إن 
 

، ستتحصل مقـــــــاومة للضغــط ٦٣١٩عندما تجربتها إلى بي إس 
/  نيوتن ٤٠ميلمترمربع، و مقاومة للثني بنسبة /  نيوتن ٦٠بنسبة 

ميلمتر /  نيوتن١٨ة الشد بنــســــــــبة و مقاومة قابلـي، ميلمتر مربع
 أي، فأظهرت ١٤١و مع تجربتها إلى مــــواصفات اإلتحادية . مربـع

تأآـــل في العمق   ميلجرام و٩٧إنخفاض في الوزن ليس أآــــثر من 
 دورة بإستعمال عجلة ١٠٠٠ ميلمتر وذلك بعد ٠٫٠٣ليس أآثر من 

٨٢٠٤بة إلى بي إس و عند التجر.  جرام١٠٠٠ بوزن ١٧سي إس 
، تتعرض اإلرضيات إلى تثليم بعد الضغط ليـس أآــثر من ١بي تي ، 

و ستكون األسطح مقاومة لمرور األقدام.  مئوية٢٠في .  مليمتر٠٫٢
 . ساعة٤٨و لمرور العربات بعد   ساعة٢٤بعد 

 
 تعـــليـــــمــــات اإلســـــتعــــمـال

 
ر ديس باتيف من قبل إختصاصيين و يجب ترآيــــــــــــــب النايتوفلو

المتعرفين على معلــومات التطبيق الموصـــــى بها في دليل تطبـــيق 
تعمل فوسروك مــع العديد من هوالء اإلختصاصيين و الذين . المنتج

إن الخطـوات التالية لترآيب . قد تم تدريبهم لطرق التطبيق الصحيحة
 . أيام عمل٥ إلى ٣ المنتج قد تستغرق للتطبيق ليس أآثر من

 
تساعد عملية تحضير األسطح .   قم بتحضير أسطح األرضيات آليا-

على اإلنجاز الصحيح و اإللتصاق الجــــيد بين األسطح و اإلرضيات 
 .الجديدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 الخـــــصـــائـــص
 

هي نتائج مقتبسة من إختبارات مختبريــــــة ، القيم المعطاه أدناه
القيم الفعلية المحصل عليها في .  مئوية٢٠ في درجة تم إعدادها

.موقع العمل قد تبين إختالفات بسيطة من تلك المقتبسة  
 

 الملكيات الطبيعية 

ميلمتر مربع/  نيوتن ٦٠ ) ٦٣١٩بي إس (مقاومة اإلنضغاط    
ميلمتر مربع/  نيوتن ٤٠ )٦٣١٩بي إس ( مقاومة الثني    
ميلمتر مربع/  نيوتن ١٨ بي إس (قابلية الشد مقاومة  

٦٣١٩(  
  ميلجرام خسارة في الوزن٩٧

  ميلمتر ، عمق التأآل٠٫٠٣
المواصفات ، مقاومة التأآل 

 ١٧سي إس (إي ١٤١الفيدرالية 
) سايكل١٠٠٠ج، ١٠٠٠ويل،    

 ٨٢٠٤بيي إس ( مقاومة اإلصتدام    ميلمتر ، التثليم٠٫٢
) :١بي تي   

 زمن المعالجة 
   مئوية٣٥  مئوية٢٠ 

   ساعة١٨  ساعة٢٤ مرور مشاة
   ساعة٣٦  ساعة٤٨ مرور سيارات

 الخصــائص الكهربائية 

إى إس تي إم (المقاومة السطحية    أوم٩ ١٠ في ١  الى ٦ ١٠ في ١
)٧٨ ، ١٥٠إف  

 المقاومة الكلية 
)٥١٩٥٣دي أي إن (   أوم٩ ١٠ في ١  الى ٦ ١٠ في ١  
)٧٨ ، ١٥٠ إس تي إم إفإى(   أوم٩ ١٠ في ١  الى ٦ ١٠ في ١  

 
 الخواص الكيمياوية

 
يزود النايتوفلور ديس باتيف المقاومة الممتازة لتشكيلة واسعة من

 .المواد الكيمياوية الصناعية
 

للمزيد من المعلومات عن المقاومة للمواد الكيمياوية المعينة، 
 .الرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 التــــقـــديــرات و الـــعـــبــوات
 

مجهز من عدة  النايتوفلور ديس باتيف 
 مكونات متوفرة بالعبوات التالية

 األيبوآس  آج١١٫٨عبوة 
 الرمل  آج١٧٫٧عبوة 
 الصبغة  آج٠٫٥عبوة 
 المجموع  آج٣٠عبوة 
 الطالء التحتي للنايتوفلور ديس أبتف  آج٥عبوة 
٢٥ايم نايتوبر  آج٥عبوة   
٣٠نايتوبرايم   آج٥عبوة   

١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥برميل عبوة   

 التــــغــــطيــة 

 النايتوفلور ديس باتيف  مل٢ متر مربع لكل عبوة بسماآة ١٠
 الطالء التحتي للنايتوفلور ديس باتيف  متر مربع لكل عبوة٣٥
آج/  متر مربع ٥ ٢٥نايتوبرايم    
آج/  متر مربع ٥ ٣٠يم نايتوبرا   

 
  بســـــبب عوامل الخسارة -تعتبر معايير التغطية المعطاة نظرية 

والتشكيل وطبيعة الرآائز المحتملة، فقد أرقــام التغطية العمــــلية 
لتغـــيرات % ١٠نموذجيا، يجب السماح بنسبـة . ستكون مخفضة

األسطح المختلفة و الكميات التالفة، و ذلك سيعتمد على األجــواء 
.موقع العملفي   

 
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. لإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكل المنتجات الخطرة في طبيعـتها

ويشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 
.المنتج عبر طريق البحر  

  
عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجهز المنتج في تغليـف 

و في حالة توجب فوسروك فقط للتـسليم . متحدة المشترط األمم ال
فعلى ، على األرض، لكن إذا آان المشتري ينوى الشحن في البحر

المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المتحدة عند تقديم 
و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع .  طلب الشراء
مم المتحدة قد يؤثر على سعــر استعمال تغليف األ. على المشتري
الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوســـــــروك . بيع المنتجات

 المحلي
 

  
  جميع الفواصل المتحرآة و المتمـــــــــددة يجب أن تجهز خالل -

.يجب تحضير و تنظيف الفواصل. أسطح األرضيات الجديدة  
 

، و السماح لها ٣٠رايم  أو النايتوب٢٥  قم بتطبـــيق النايتوبرايم -
الرآائز المسامية و المثقبة قد تحتاج إلى طبقتين من مادة . لتتعالج
.البرايم  

 
  قم بترآيب الفواصل و اإلرضيات حسب التعليمات الموصى بها -

.دليل التطبيق للمنتجات من فوسروك  
 

ستقــوم .   قم بتطبيق الطبقة التحــــــــتية للنايتوفلور ديس باتيف-
ك الطبقة بنقل الشحنــات الكهربائية إلى األرض، التطــــــــــبيق تل

الصحيح والتمسك الصارم بنسب التغطية تعتبر مهمة جــــــــــــدًا 
.للحصول على الخصائص الكهربائية النهائية لألرضيات المكتملة  

 
يجب صب .   قم بتطبيق الطبقة العليا فوق النايتوفلور ديس باتيف-

.  ميلمتر للطبقة العليا٢نشرها جيدًا للحصول على سماآة المادة و 
 .ثم ترآها لتجف و تتصلب

 
و ذلــــــك .   قم بترآب مانع تسرب المالئم الفواصل من فوسروك-

سيعتمد على الحرآة المتوقعة و اإلستعمال النهائي لألرضيـــــــات 
ـروك للمزيد من المعلومات، الرجاء استشارة مكتب فوســ. الجديدة
.المحلي  

 
أزمنة الترآيب ستتفاوت حسب حالة و حجم الموقع و النظام 

.المختار  
 

 الــــتــــنـــــظـــيـف
 

يجب تنظيف مــــــــادة الطالء التحتية للنايتوفلور ديس باتيف من 
.األدوات واألجهزة بالماء النظيف فورا بعد اإلستعمال  

 
 و النايتوفــلور ديس٢٥رايم  و النايــتوب٣٠يجب إزالة النايتوبرايم 

المادة. ١٠٢باتيف من األدوات واألجهزة بإستعمال مذيب فوسروك 
 .المتصلبة يمكن فقط أن تزال ميكانيكيًا

 
 الـــتــــقــــيــــدات

 
ال يجب تطبيق النايتوفلور ديس باتيف على األسطح األقل عـــمـرًا 

 تتـــــــــــضــرر  يوما أو االسطح المتضررة أو المحتمل أن٢٨من 
من الرطوبــــــة الزائدة، أو أن تكون متعرضر لنسبة رطوبة أعلى 

 :٨٢٠٣عندما تـــــــكون مقاسة بموجب بي إس  % ٧٥من من 
.١٣١، ملحق أي ، أو بالميزان الحراري فيزاال نوع ١٩٨٧  

 
ال يجب تطبيق النايتوفلور ديس باتيف ألى األسفلت و مـــــــؤونة 

. و الرمل الغير معدل أو ألى بالط البي في سي أو الفينيلاإلسمنت  
 

للمزيد من التعليمات عن الرآائز األخرى، يجب إستشارة مكتب 
.فورسروك المحلي  

 
ال يجب تطبيق النايتوفلور ديس باتيف إذا آانت درجة الحرارة أقل 

. مئوية١٠من   
  

 



 
 

  

 

  
 

 األشـــتــعال
 

ســـــــية من النايتوفلور ديس باتيف و النايتوفلور تعتبر المادة األسا
 مواد غير قابلة لإلشتعال٢٥ديس باتيف الطبقة التحتية النايتوبرايم 

 
 و ٣٠المادة المـــــــصلبة للنايتوفلور ديس باتيف و النايتوبريام 

 مواد قابلة لإلشتعال، أحفظ بعيد عن مصادر ١٠٢مذيب فوسروك 
ال .  أو رغوة٢يق قم بإستخدام السي أو اإلشتعال عند حدوث حر
 .تستعمل الماء المضخوخ

 
 :نقطة اإلشتعال 

  مئوية٣٩: المادة المـــــــصلبة للنايتوفلور ديس باتيف
  مئوية٥٩                                  : ٣٠النايتوبريام 

  مئوية٣٣                           : ١٠٢مذيب فوسروك 
 

  النفاياتالتـــخلص من
 

يجب إمتــصاص اإلنسكابات في الرمل، أو األرض و من ثم نقله إلى 
التخلص من الزيـــادات أو الفضالت يجب . الحـــــــــاويات المناسبة

أن ينفذ بــــموجب التشــــــــــريعات المحلية و تحت توجيه السلطة 
ع للنشرة للمزيد من المعلومــــات الرجاء الرجو. التنظيمية المحلية

 .الفنية الخاصة بالسالمة للمنتج المعين
 

 معــــلومات إضـافيـة
 

يقوم فوسروك بتصني تشكـــــيلة واسعة من المنتجات األساسية و 
المكملة و  تتضمن أغشية عــــــزل الماء، إضـــــافات الخرسانة و 

 .مؤونات الحشو و التثبيت و مواد متخصصة لإلرضيات
 

مات عن المنتجات و تعليمات اإلستعمال، الرجاء للمزيد من المعلو
 .اإلتصال بمكتب فورسروك المحلي

  
 التخزيـن

 
 شهر اذا تم ١٢يمكن تخزين جميع المنتجـــــــــات  لمدة اقصاها 

.تخزينها في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية الغير مفتوحة  
 

 شـــروط التــخزيـن
 

 ٥واء الجافة في درجة حرارة بـيـن قم بتخزين المنتجات في األج
و في ،  مئوية، و بعيدًا عن مصادر الحرارة و اإلشــــــتعال٣٠و 

قد تخفض مدة صــــــــالحية . الحاويات األصلية و الغير مفتوحة
.التخزين إذا تــــــم تخزين المنتج في درجات الحرارة العالـــــية  

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
يجب عـدم إتصال النايتوفلور ديس باتيف و النايتوفلور ديس باتيف

 أو ١٠٢ و مذيب فوسروك ٣٠ و٢٥الطبقة التحتية و النايتوبرايم 
تفاد إستنشاق األبـخرة و تأآـد مــــــن  . أن يتصلوا بالجلد والعيون
يجب لبس القفازات الوقائية المـناسبة . توفــــــير التهوية الكـــافية

لبعض الناس حساسية مفطة لمادة الـــراتنـــج . نظارات الوقـايةوال
إستعمال الدهون العازلة مثل الكوديكس المضــاد . و المذيــــــــبات

للمذيبات أو روزاليـــــكس المضــــاد للطالءات سوف تزود حمـاية 
فيجب إزالته فورًا . حين تعرض الجلــــــــد للمادة. إضافية لــــلجلد

ستعمال دهن الراتـــنج المزيل مثل الــــكيروآلينز المحدد للجلد و بإ
. و يجب عدم إستعمال المذيبات، من ثم الغـــــسل بالصابون والماء

في حالة اإلتصال بالعـــيون، فتشــــطف فورا بالكــــثــيـر من الماء 
 بتالعإذا تم إ. النظيف و من ثم البحــــث عن الـــــــمشورة الطـــبية

 .المنتج فيجب مراجعة الطــبيـــب فورًا وال يجــب محــاولة التقيأ
 

 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
.  القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
شرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مبا

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

١٥٠نايتوفلور دي إس   
 

 

 

  
 

   مئوية٢٠  مئوية٣٥
 :صالحية الخليط   دقيقة٤٠  دقيقة٢٠
 :زمن المعالجة   ساعة٢٤  ساعة١٢
 :الزمن بين طبقات الطالء  ساعة٣٦  ساعة١٨
 :الزمن للحرآة المرورية الخفيفة  ساعة٢٤  ساعة١٨
 :الزمن للحرآة الكاملة   ساعة٤٨  ساعة٢٤
 مقاومة إلسنكابات المواد الكيميائية  ايام٧  ايام٥
 :*مقاومة الضغط  ٢مم/ نيوتن ٨٠ 
 :*مقاومة الثني  ٢مم/ نيوتن ٤٠ 
 :*مقاومة الشد  ٢مم/ نيوتن ٢٠ 

 
 :قوة اإلتصال مع الخرسانة  .أقوى من قوة تماسك الخرسانة

 مقاوم ١٥٠النايتوفلور دي إس 
، لتشكيلة واسعة من المواد الكيمياوية
 .البيانات المعينة متوفرة عند الطلب

 :المقاومة الكيميائية 

 :األلوان المتوفرة  موضحة أدناه
 نظام الراتنج فقط* 

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 تجـــهـــيز األسـطـح

 
الـــــــمتانة العالية في المدى البعيد ألي راتنج يقرر بقــــــوة الربط و

فمن . ا بين المادة المستخدمة والرآائــــــزاإللتصــاق المتحصل عليه
 .المهم جدًا هي إعداد و تحضير الرآائز بشكل صحيح قبل التطبيق

 
 اإلرضيات الخرسانية الجديدة

 
في العادة، يجب أن تكون األرضيات الخرسانية قد إعدت و تم صــبها

يجب%. ٥ يوم على األقل و تحتوى على رطوبة أقل من ٢٨من قبل 
ن األرضيات نظيفة و خالية من التلوثات مثل المواد النفطية وأن تكو

الشــــحوم و الهاون و تطليخات الطالء أو المادة المعالجة أو من أي 
و يمكن إزالة البقايا الخرسانية المفرطة بالتقشر. بقايا طـلـــــــيقـــــة

لخفيفة يمكن إزالة البقايا الخرسانية ا. الميكانيكي الخفيـف أو بالكشط
بالنمش باألسيد و مـن ثم بالماء النظيف، قم بشفط و آنس األرضيات

 .ثم ترآها لتجف
 

 اإلرضيات الخرسانية القديمة
 

للتلوثات الكثيفة و المتعمقة يمكن إستخدام الطرق الميكانيكية مثل 
 .الطحن أو النحت للحصول على أسطح نظيفة و مناسبة

 
أو * إستعمال النايتومورتر إس الترميمات الضرورية يجب أن تنفذ ب

 ).الرجوع لنشرة فنية منفصلة(النايتومورتر إف سي 
 
 
 

  
نظام أرضيات اإليبوآسي للتزيين و المتميز بالمقاومة العـــالية 

.لإلنزالق  
 

 األسـتخـدام
 

 األرضيات بمقاومة لإلنزالق و ١٥٠يزود النايتوفلور دي إس 
و الحك و يمنحها متانة للمواد الكيمياوية و مناعة ضد الكشط 

.عالية و شكل تزييني جيد  
 

هو مناسب مثاليا لإلستعمال في المناطق  ألتي تحتاج لمقاومــة 
ومثال . عالية ضد المواد الكيميائية ومقاومة ضد الحك و الكشط

صاالت العرض و المصانع الكيميائية و المكاتــــب و : على ذلك 
.الممرات و المخازن و المختبرات  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.متانة عالية، و تكاليف منخفضة للصيانة :متانة عالية    
.مقاوم لتشكيلة واسعة من الكيميائيات :مقاوم للكيميائيات    

.ال يطلق روائح أثناء التطبيق :خالي من المذيبات    
متوفر بعدة درجات ليتناسسب مع المتطلبات 

.المختلفة  
:مقاوم لإلنزالق   

 سائل لتوفير التغطية و الحماية يطبق بشكل
.الكاملة  

:إستمرارية   

متوفر بالعديد من األلوان للتوافق مع 
.األذواق المختلفة  

:جـاذبية   

مصمم خصيصُا للتطبيق في أجواء الشرق 
 األوسط

:مصنع محليًا   

 
 الــــوصــــف

 
، طالء خالي من المذيبات و مستند على ١٥٠النايتوفلور دي إس 

يبوسكي الشفاف و مواد المعالجة المحــــــــددة لقــدرتهم راتنج اإل
يتكون المنتج من الـــــــــــمــادة . للصمود ضد األضرار الكيميائية

األساسية و مادة التصلب و المجهـــزين باألوزان المحـــــــــددة و 
.الموزونة مسبقًا  

 
بإستعمال قد تم إعداد المظهر التزييني و الشكل السطحي للمنتج 
.تشكيلة من الرمل الخاص من الكوارتز الملون و المعالج  

 
 الخــــصـــائــص

 
١٠٠% :الحجم الصلب    
* :الكثافة النوعية ١٫١٢  

نظام الراتنج فقط*   
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

مـــع . يمكن اآلن وضع الطبقة العليا بالدحروجة المشعرة القصيرة
 طبقة متصلة و مستمرة و ضمان ختم أخذ العناية لضمان الحصول

الطبـــــــقة . و تغطية الخشونات السطحية المكتسبة بسبب التكتالت
 ساعة في ١٨( مئوية ٢٠ ساعة في ٣٦العليا يجب أن تطبق خالل 

.من وقت تطبيق طبقة الراتنج األساسية)  مئوية٣٥  
 

 فــواصل الــتــمدد
 

 أسطح األرضيـــــات يجب شمل المفاصل المتمددة المتواجدة على
فوسروك يقوم بتوفيـــــر . ١٥٠ضمن تطبيق النايتوفلور دي إس 

العديد من مانعات التسرب للفواصـل المصممة بشكل محـــــــــــدد 
 و ٢٨٠الرجوع للنشرة الفنية الخاصــــة بالنايتوسيل (لألرضيات 
*).٦٢٥النايتوسيل   

 
 التــــنـــــظيـــــف

 
ات واألجهزة فورًا بعد اإلستعمال بإستخدام مذيب يجب تنظيف األدو

يجب إمتصاص اإلنسكابات بالرمل أو بنشــــــارة *. ١٠٢فوسروك 
.الخشب و التخلص منها بموجب التعليمات المحلية  

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 المادة االساسية و ١٥٠يــجب عـــــــدم إتصال النايتوفلور دي أس 

 بالجــلد ١٠٢ و مذيب فوســروك ٣١ و٣٠  و النايتوبرايم المصلبة
. تفاد إستنشاق األبـخرة و تأآـد من توفير التهوية الكـــافية. والعيون

لبعض . يــــجب لبس القفازات الوقائية المـناسبة والنظارات الوقـاية
إستعـــــــــــمال . الناس حساسية مفطة لمادة الـــراتنـــج و المذيبات

لدهون العازلة مثل الكوديكس المضــاد للمذيبات أو روزاليـــــــكس ا
حين تــعرض . المضاد للطالءات سوف تزود حمـاية إضافية لــــلجلد

فيجب إزالته فورًا بإستعمال دهن الراتـــنج المزيل مثل . الجلد للمادة
 و ،الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم الغــــــسل بالصـــابون والماء

في حالة اإلتصال بالعـــيون، فتشـطف .  يجب عدم إستعمال المذيبات
فورا بالكــــثــيـر من الماء النظيف و من ثم البحــــث عن الـمشورة 

المنتج فيجب مراجعة الطــــبـــيـــب فورًا وال  إذا تم إبتالع. الطـــبية
 .يجـــــــــب محــاولة التقيأ

 
 األشـــتــعال

 
مادة قابلة لإلشتعال، أحفظ بعيد عن مصادر ، ١٠٢روك مذيب فوس

ال .  أو رغوة٢اإلشتعال عند حدوث حريق قم بإستخدام السي أو 
 .تستعمل الماء المضخوخ

 
 :نقطة اإلشتعال 

 
  مئوية١٠٠أآثر من  : ١٥٠المادة األساسية النايتوفلور دي أس 
مئوية  ١٠٠أآثر من   : ١٥٠المادة المصلبة النايتوفلور دي أس 

  مئوية٣٣                          : ١٠٢مذيب فوسروك 
 
 
 

  
 الطـــبقة األســــاسية

 
 *.٣١يجب تأسيس األرضيات الخرسانية بأستعمال النايتوبرايم 

 
قم بإضـــــــافة آامل .  بالمعايير المحددة٣١يجـب خلط النايتوبرايم

و بعد الخلط . ةمـحتويات المادة المصلبة في حاوية المادة األساسي
الكامل و المفضل أتمامه بإستعمال مثقاب بطئ السرعة مــــــــوزد 
بمجداف خلط، يجب تطبيق البرايم بطبقة رقيقة و متصلة بإستعمال 

قم بتطبيق البرايمر بشكل جـــيــد . الدحروجات أو الفرش المتصلبة
على األسطح و لكن يجـــب تفادي الحصول على توحالت أو تطبيق 

 .لمادة بشكل مفرطا
 

يجب ترك الطبقة األساسية حتى تتخلص من اللزوجة قبـــل تطبيق 
 .الطبقة العليا

 
 خـــــلـط الطــــبــقــة العليا

 
يجب صب آامل محتويات حاوية المادة المصـــــــــلبة إلى الحاوية 

و يفضل إستعمال .  دقائق على األقل٣األساسية و خلطهم آليا لمدة 
ال يجب إضافة المخففات . ئ السرعة مجهز بمجذاف خلطمثقاب بط

 .في اي وقت آان
 

 الــــوضــــع
 

 بإســـتعمال ١٥٠يجب وضع الطبقة األولى للنايتوفلور دي إس 
فرشاة نايلون متصلبة أو دحروجة قصيرة للحصول على طــالء 

تأآد من إزالة الشعيرات الطليقة من على الدحروجة قبل . مستمر
 ميكرون آحد ٢٠٠يجب الحصول على طبقة بسماآة . اإلستعمال

 .و يمكن زيادة السماآة حسب حاجة المواصفات. أدنى
 

. يجب آسي الطبقة األساسية اآلن برمال السيليكا الملونة المحددة
إن اإلجراء . يجب القيام بهذة العملية بأسرع ما يمكن بعد الوضع

م بتطبيق آمـــيات ق. الموصى به تغطية الطبقة األساسـية بالكامل
 .فائضة من الرمال الملونة لضمان تغطية الطالء األساسي بالكامل

 
 مئوية أو ٢٠ ساعة في ١٢بعد (بعد إآتمال المعالجة للطبقة العليا 

، يجب تنظيف األسطح من الرمــــــــــــال ) مئوية٣٥ ساعات في ٥
 .الفائضة

 
مـــع . ة القصيرةيمكن اآلن وضع الطبقة العليا بالدحروجة المشعر

أخذ العناية لضمان الحصول طبقة متصلة و مستمرة و ضمان ختم 
الطبـــــــقة . و تغطية الخشونات السطحية المكتسبة بسبب الرمـــال

 ساعة في ١٨( مئوية ٢٠ ساعة في ٣٦العليا يجب أن تطبق خالل 
 .من وقت تطبيق طبقة الراتنج األساسية)  مئوية٣٥

 
 
 

 

 

  



  

  
  

 
 :األلـــــوان القيــــاسيـــة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 التــــخــزيــن

 
 شهر اذا ١٢ لمدة اقصاها ١٥٠يمكن تخزين النايتوفلور دي أس 

 مئوية و فــي ٣٥تم تخزينه في مخازن ذات درجة حرارة أقل من 
 .الحاويات األصلية الغير مفتوحة

 
 التــــقـــديــرات و العبـــوات

 
٣١نايتو برايم   آج٥ و ١عبوة   
١٥٠نايتوفلور دي إس   آج٥عبوة   

 رمل المادة الملونة   آج١٠أآياس عبوة 
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٤برميل عبوة   

 التغطية 

آج/  متر مربع ٥ ٣١نايتو برايم    
آج/  متر مربع ٤ الطبقة (١٥٠نايتوفلور دي إس  

)األساسية  
آج/  متر مربع ٣ إلى ٢ الطبقة (١٥٠ نايتوفلور دي إس 

)العليا  
آج/  متر مربع ١٫٥ )الصافي(رمال المادة الملونة    

 
  بســـــبب عوامل الخسارة -تعتبر معايير التغطية المعطاة نظرية 

والتشكيل وطبيعة الرآائز المحتملة، فمن الممكن أن تكون  أرقــام 
.التغطية العمــــلية منخفضة  

 
 الــدعــم التـقـنـي

 
مع . المساعدة التــــــقنية للمصممون و المقاولونفوسروك يوفر 

توفير النصيحة التقنية في مواقع العمل من قبل موظفين فوسروك 
.اصحاب الخبرة العالية  الالنظير لها في مجال صناعة البناء  

 
 معــــلومات إضـافيـة

 
 يعتبر من احد منتجات النايتوفلــور إف ١٥٠النايتوفلور دي إس 

على اإلرضيات و التي تشــــــتمل على البوليرثــين و سي للتطبيق 
الرجوع (العوازل و اإليبوآسي المستند على الماء و الــــــمذيبات 

و النايتوفلور ، ١١٠للنشرات الفنية الخاصة بالنايتوفلور إف سي 
 و النايتوفلور إف سي ١٤٠و النايتوفلور إف سي ، ١٣٠إف سي 
١٤٥.(  

 
توفلور يتوفر مصلبات الخـرسانـــــة، طبقات باإلضافة، منتج الناي

الراتنج ذات اإلستواء الذاتي و الراتنـــــــج المميز بالتحمل العالي 
.لتلبية متطلبات أآثر البيئات الصناعية  

 
تشمل المنتجات المساندة، منتجات الترميم و الضمادات السطحية و

 .مانعات التسرب
 

 المنتجات الرجاء االتصال للمزيد من للمعلومات عن أي من هذه
 .بممثل فوسروك المحلي

 
  

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. عابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة الم: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتوفلور إيمري توب  
 

 

 

  
 

تعتبر حبيبات الداينا جرب مادة آيميائية خامدة و متميزة بالمتانة 
و ألتي تقاوم التلميع بعد التعرض للتأآل األولي و تـــزود ، العالية

.األسطح بمقاومة ضد اإلنزالق  
 

رمادي (النايتوفلورإيمري توب متوفر في أللون الطبيعي و القياسي 
األخضر و الحمراء الطابوقيـــــــــــة و : األلوان الخاص ). نيخرسا

.يمكــــــــن توفير اللون األبيض المصفر عند الطلب بمكيات آبيــرة  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالـــــــية ذات 
دة التــــــقنيـة فوسروك يوفر المساع. النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مواقــع . للمصممون و المقاولون

العمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب الخبرة العالية  الالنظير 
.لها في مجال صناعة البناء  

 
 معــايـيــر الـتـصمــيـم

 
 الخــرسـانة األســـاسية

 
منتية بحــــجم الخرسانة األساسية يجب أن تحتوي على مكونات إس

المزيج الخرساني يجـــب . للمتر المكعب آحد أدني/ آيلوغرام ٣٠٠
أن يصمم لتقليل التفرقة وسيطرة على اإلستنزاف، بالرغـــم من أن 
بعض اإلستنزاف المحدود مرغوب به لضمان توفر الرطوبة الكافية 

.للتبليل النايتوفلورإيمري توب عند بداية التطبيق  
 

 أحد اإلضافات المخففة إلستعمال الماء من منتجات يوصي بإستعمال
فوسروك للحصول نسبة مخفضة من إستعمال الماء لدرجة أقل من 

الخرسانة األساسية يــجب فحــص الهبوط في موقع العـــمل . ٠٫٥٥
. مم١٠٠ و ٧٥بمقاس بين   

 
 

يجب وضع الخرسانة األساسية و آبسها بموجب ممارسة أساليــب 
الجيدة، مع أخذ الحذر لضمان الحصول على شكــل وضع الخرسانة 

و خصوصــــــُا . نهائئ متقن و على أقل نسبة من البقايا الخرسانية
يجب األهتمام عند تطبيق الخرسانة و آبسها ألى الحافات و الزوايا 

".التـــطبيق"الرجاء إتباع التعليمات المدرجة تحت قسم ، الرآنية  
 

.ت إلخالء الماءال يوصي بإستخدام الشفاطا  

  
ترآيبة التصلب المنليثية المستندة على اإليمري مـــع الخرسانة 

.الجديدة  
 

 األسـتخـدام
 

يزود النايتوفلور إيمري توب مقاومة عالية ضد التآآل لألرضيات 
يتم التطبيق برش المسحوق الجاف لضـــمان . الخرسانية الجديدة

لتـــأآل بالتألف مع الحصول على إلتصاق قوي لألسطح المضادة ل
هو مناسب مثاليا لكـــــــــل المناطق . قواعد األرضيات الخرسانية

: الصناعيـــة الخاضعة للحرآة المرورية العالية، ومثال على ذلك
محطـــــــات الكهرباء  و وحدات الصناعات الثقيلة و البــنـــايات 

مســــــــــالخ الزراعيـــة و مصانع تحلية المياة و المختبرات و ال
.و المخازن و أرصفة التحميل و الورشات  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.و ال حاجة لإلضافات،   جاهز لإلستعمال-  
  يحتوي على حببيبات الدايناجرب التي تزوداألسطح بمتانة -

.عالية، و مقاومة ضد التأآل  
.  يشكل إلتصاق متألف مع القاعدة الخرسانية الجديدة-  
.مميزة بالقساوة و الكثافة و المقاومة للزيوت و الشحوم  أسطح -  
.  متوفر بعدة ألوان لتحسين المنظر العام للمناظق العملية-  
. و لن تتصدأ في الرطوبة،   آتل غير معدنية-  
 

 الــــوصــــــف
 

هو مسحوق من نوعيــــة ، مرآب النايتوفلورإيمري توب للتصلب
و جاهــــــــــز ، لشرآة المصنعةعالية و محدد و ممزوج من قبل ا

يشتمل على آتل الداينا جرب الخاصة . لإلستعمال في مواقع العمل
و علــــى إسمنت بورتلند و إضافات خاصة لتحســـين ، و المحددة

و للحصول على منتج سهل الملج علـــــــى ، القوة العملية للمنتج
نايتوفلور إيمري توب يتعالــــــــج ال. األسطح الخرسانية الرطبـــة

بالتألف للحصول على أسطح آثيفة و غـــــــــير مسامية و مميزة 
تضمــــــــن المعالجة بالتألف التغلب . بالمقاومة العالية ضد التأآل

على المشاآل المرتبطة بمؤونة اللياســة الحـــــجرية و اإلنكماش 
.بالكامل  

 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 ات اإلســـــتعــــمـالتعـــليـــــمــــ
 

/  آج ٥يجب تطبيق النايتوفلور إيمري توب بنسبة تطبيق بحدود 
و يوصى بتقسيم األرضيات إلى أقســـــــام محددة و . للمتر المربع
يجب تجهيز آمية آافية من المادة لتناسب نسبة الرش و . معروفة

  .التطبيق الموصى به
 

إيمري توب بدون تأخير عندما يجب الــــشروع بتطبيق النايتوفلور 
تتصلب الخرسانة األساسية لدرجة عندما يترك مرور القدم الخفيف 

و يجب أن تكون جميع اإلستنزافات المائية .  مليمتر٦-٣أثر بحدود 
قـــــد تبخرت اآلن، لكن يجب أن يكون شكل لخرسانة  مميز بلمعان 

 .رطب
 

مليات التطبيق بشكل لمساحات األرضيات الكبيرة، يجب أن تتوالي ع
.مستمر خلف فريق الوضع لضـــمان إتمام التطبيق بالوقت الصحيح

 
 :يتم تطبيق النايتوفلور إيمري توب في مرحلتين 

 
للمــتر /  آيلوغرام ٣  يجب رش التطبيق في نسبة مستوية بحدود -

عندما تصبح المادة بشكل موحــد و . المربع على األسطح الخرسانية
إمتصاص الرطوبة من الخرسانة األساسية، يمكن للطبقة قاتم بسبب 

يـــــــــمكن إستخدام التسوية الخشبية أو التسوية . األولى أن تسوى
 .المهم عدم إجهاد األسطح و من. الكهربائية للمساحات الكبيرة

 
  و فــــــورًا بعد التسوية، يجب تطبيق بقية مادة النايتوفلور إيمري -

للمتر المربع بانتظام على األسطــح بزاوية / آج٢ توب و المكون من
و مرة ثانية، و بعد أن تكـون الرطوبة . صحيحة إلـــى التطبيق األول

 .يجب أن تسوى األسطح بنفس الطريقة المحددة أعاله،  قد إمتصت
 

و يمكن القيام بتشكيل الشكل الـنهائي لألرضيات و بإستعمال أنصـال 
أن تكون األرضيات قد تصلبت لتفادي حدوث التسوية الكهربائية بعد 

 .أي أضرار
 

 الحــــــافـــات
 

و في حين إمكانية تأثر أو تضرر الحافات و األطراف ، فيمكن منح 
هذة األقسام الحماية األضافية بإستعمال احد األسلوبين التاليين قبل 

 :القيام بعملية التطبيق لكامل مساحة اسطح االرضيات
 
سوية الخرسانة الحديـــــــــــــثة المـــوضوعة، يجب فورا بعد ت)  ١

 ٥(م طولي /  آــج ٠٫٥رش النـــــايتوفلور إيمري توب باليد بنسبة 
 ميلمــــتر على طول ١٠٠في شريط بعرض )  للمتر المــــــــربع/آج

 .الحافة و ملجها يدويًا إلى االسطح
 
، قم بإزالة أواتد فورا بعد تسوية الخرسانة الحديثة الموضوعة)  ٢

 مليمتر عمق في ألواح الحافة و تتـــــناقص إلى ١٠خرسانية بعمق 
إستبدل هذا بمعجون متصلب جدا من النايــــــتوفلور . مستوى أللوح

تأآد من الكبـــــــس . إيمري توب مخلط آليا بكمية صغيرة من الماء
 .الكامل إلى أساس الخرسانة

 
.مة بعد تطبيق عمليات المعالجة الالحقةستزداد قوة المناطق المدعو

  
 الخـــــصـــائـــص

 
 مـــقـــاومة التــأآـل

 
طرق التجارب المشابهة لتلك الموصى بها في أي إس تي إم  سي 

يشـــــــير إلى أن النايتوفلور يحسن ،  أي ، إجراء بي ٨٩ - ٧٧٩
الغير حتــــــــى إلى الخرسانة % ٣٠٠المقاومة ضد التأآل بنسبة 

.معالجة بشكل مناسب  
 

)١٩٨٣ ١١٦ جزء ١٨٨١للـ بي إس (مـقــاومة الـضـغـط   
 

بالمحتوي المائي المتكافئ مع النسب المحصل عليـــــهـــــــــا في 
التطبيقات العملية، فأن مقاومة الضغط المثالية للنايتوفلور إيمري 

.للميلمتر المربع/ نيوتن٧٠توب هي   
 

) موهازمقيــاس(التصــــلب   
 

قوة التصلب للكتل المستندة على الدايناجرب الحــــجــــري في 
. في مقياست موهاز االصـلـــــي٩النايتوفلور إيمري توب هي   

 
)٨١٢إلى بي إس (الخصــائص الطبيعية األخرى للدايناجرب   

 
)١١٣٫١٩٩٠جزء  (١٫٩  Aggregate abrasion value 
)١١٢٫١٩٩٠جزء  (٨٫٠  Aggregate impact value 
)١١٠٫١٩٩٠جزء  (٨٫٢  Aggregate crushing value 

 
) ملحق أي١٩٧٨ ٢٠٥٠إلى بي إس (الخصـائص الكهربائية   

 
المقاومة الكهربائية للنايتوفلور إيمري توب المعالج بالكامل  

. أوم٥ ١٠ في ١٫٢٥  
 

 بــــنــــود المــواصفـات
 

بإستعمــــــــــال يجب تطبيق المادة على األرضيات آما هو مبين 
ترآيبة التصلب المنليثية لألسطــــــح و ، النايتوفلور إيمري توب

.المحتوية على حبيبات الدايناجرب الال معدنية و المضادة للصداء  
 على مقـــياس موهاز ٩تمتلك الحبيبات قوة بمقاس ليس أقل من 

األصلي و يتميز المرآب بالقدرة على تحسين مقاومة الخرسانة 
و ذلك عند قياسها بمــــــــــوجب ، ضد التأآل% ٣٠٠نسبـــــة ب

. إجراء بي ٨٩ - ٧٧٩متطلبات أي إس تي إم  سي   
 

يجب تطبيق مسحوق النايتوفلور إيمري توب إلى األرضـــــــــيات 
و يطبق بدرجة حيث . الخرسانية الحديثة برش المسحوق الجاف

. مليمتر٦-٣أن يترك مرور القدم الخفيف أثر بحدود   
 

يتم تطبيق المسحوق في مرحلتين، مع الموافقة الكاملة بتعليمات 
 ٥الشرآة المنتجة، و للحصول نسبة تطبيق عامة ليست أقل من 

يجب أخذ اإلنتباه الخاص للحافات  حسب . آيلوغرام للمتر المربع
.موجب المتطلبات المكتوبة للمنتج  

 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

شكل موحد بدون تسميك أو غمر مناطق مختلفة من المهم التطبيق ب
.بشكل مختلف و ألذي قد يؤثر على نوعية األرضيات بشكل عكسي  

 
ال يجب أن يمنع آونكيور أي بي اإلتصال أو اإلستعمــــال لتشكيلة 

). ١٤٠مثل النايتوفلور إف سي (واسعة من المعالجات الالحقـــــة 
ـيام بالتجارب للتأآيد التوافق على أية حال، فمن الضروري القــــــــ

لللمزيد من التعلــــــــــيمات، الرجاء اإلتصال . قبل أن يبدء التطبيق
.بقسم خدمة العمالء في فوسروك  

 
 الـــتــــقــــيــــدات

 
ال تستعمل النايتوفلور في المناطق المعرضة للحوامض واألمالح أو 

خرســــــانة المحتوية المواد األخرى المعروف عنها بإيذاء و تلف ال
.على إسمنت بورتلند عادي  

 
ال يجب التطبيق على الخرسانة ألتي تحتوي على آلوريد الكالسيوم 

  %.٣أو الخرسانة الممتلكة إلضافات الهواء األعظم من 
 

في حين الحاجة ألرضيات ملونة، فيوصى بالقيام بعمليات تجريبــية 
سبب الكتل و الرمال المستعملة لتقييم اإلختالفات المحلية المحتملة ب

.في أساس الخرسانة  
 

 التــــقـــديــرات و الـــعـــبــوات
 

 النايتوفلورإيمري توب  آج٢٥أآياس بعبوة 
 آونكيور أي بي  لتر٢٠٠ أو ٢٥عبوة 
١٤٠النايتوفلور إف سي   لتر٥عبوة   

 التــــغــــطيــة 

متر مربع/  آج ٥  النايتوفلورإيمري توب 
لتر/  متر مربع  ٩-٥  آونكيور أي بي 
آج/  متر مربع ٨ ١٤٠النايتوفلور إف سي    

 
التطبيقات يجب أن تمتثل مع النسب الموصى بها للحـــــــصول على 

قد تأثر أي إختالفات بشكل ضـــــــار على . خصائص األداء المحددة
متانة و مقاومة األرضيات، و في شكل و إتساق األلوان في النوعية 

.لمصبوغة و الملونةا  
 

  بســـــبب عوامل الخسارة -تعتبر معايير التغطية المعطاة نظرية 
والتشكيل وطبيعة الرآائز المحتملة، من الممكن أن تكون  أرقــام 

. التغطية العمــــلية ستكون مخفضة  

  
يعتبر توقيت تطبيق النايتوفلور إيمري توب مهم جدًا و يجب التأآد 

 و األجهزة و المواد الكافية إلآمال عملية التطبيق من توفر العمالة
للمنطقة بالكامل قبل جفاف األسطح الخرسانية بالمدة المــــــحددة 
لضمان التفاعل الكامل مع المسحوق للحصول على أسطح مميزة 

و بالمقابل، و لن يتم الحصول على المنفعة الكامـلـة . بكثافة جيدة
و ذلك قبل التخلص مــــــن ، مبكرًا جداللمادة إذا تم تطبيق المادة 

.أستنزافات الماء  
 

أي إضافة من الماء لتبليل األسطح على التطبـــيق األول أو الثاني 
.للنايتوفلور إيمري توب سيكون ضار إلى النوعية العامة لألرضية  

 
و مــــن ، تتطلب األرضيات المدهونة و المصبوغة عناية إضافية

 التضررات و التلطيخ بعد إآـــــــــــــــمال الضروري أن تحمى من
و من الضروري إتباع النسب الموصى بها لتطبيق المادة .التطبيق

على آامل مساحات أسطح األرضيات لتفادي الحصول علــــــــــى 
.إختالفات موقعية على الشكل و أللون  

 
 يوصي بأن يطبق النايتوفلور إيمري توب بإستــــــخدام: مالحظة 

المتخصصين في الوضع و المصــدقين من قبل فوسروك و الذين 
للمزيد من المعلومات، الرجــــاء . تم تدريبهم لإلستعمال الفواصل

.االتصال بمكتب أو ممثل فوسروك المحلي  
 

 الــــتــــنـــــظـــيـف
 

يجب تنظيف جميع  األدوات واألجهزة بعد اإلستعمال فورًا وقبل أن 
 .مادةتتصلب و تجف ال

 
 المــــعـــالجــة

 
يجب أن تتعالج األرضيات الخرسانية ألتي تم تطبيق مســـــــحوق 
النايتوفلورإيمري توب عليها بشكل صحيح للتكتسب الخصائص و 

إن الطريقة األآثر فاعــــلية . الملكيات الطبيعية و المهنية المحددة
 يطبق إلى للمعالجة هي إستعمال آونكيور أي بي و ألذي يجــب أن

 . دقائق من إآتمال عملية التعويـــــــم الكهربائي١٠األرضيات بعد 
 

و تحت األحــــوال القياسية فطبقة واحدة من آونكيور أي بي تكفي 
على أية . لتلبية متطلبات المعالجة لـ دي تي بي و الـ أي إس تي إم

يوصي حال، من المحتمل حدوث تشربات مختلفة للمادة، لــــــــــذا 
 .بتطبيق طبقة ثانية لتلبية اإلحتياجات و اإلعتبارات التقنية

 
ال يوصي بإستعمال غشأت البوليثين أو مرآبات المعالجة المستندة 

و ال يجــــب إستعمال الماء المالح . على الراتنج أو االقمشة المبللة
 .تحت أية ظروف

 
 معــــــالجـة األســطح

 
ت أخري مع النايتوفلور إيمري ليس من الضروري تطبيق معالجا

توب بسبب تميز األسطح النهائية بالكثافة العالية و المسامــــــــية 
في حين الحاجة إلستعمال عازل، يمكن وضع طبقة . المـــــنخفضة

 ساعة األولى، أو ٢٤ثانية بإستـــعمال آونكيور أي بي ، أما خالل 
افة و نظيفة و في وقــت الحق بشرط أن تكون أسطح األرضيات ج

 .خالية من التلوثات
  

 



 
 

  

 

  
 

 األشـــتــعال
 

 .النايتوفلور إيمري توب، مادة غير قابلة لإلشتعال
 

 معــــلومات إضـافيـة
 

يوصي بشدة إستعمال عوازل التسرب العالية التحمل مثل النايتوسيل 
ع و لعزل الفواصل الداخلية للمـــصان * ٦٠٠أو الثيوفليكس  * ٢٨٠

 .المخازن مع إحتساب القدرة المتزايدة لألرضيات المعالجة
 

للــــمزيد من المعلومات عن المنتجات و تعليمات اإلستعمال، الرجاء 
 .اإلتصال بمكتب فورسروك المحلي

  
 التخزيـن

 
يمكن تخـــزين النـــايتوفلور إيمري توب و آونكيور أي بي لمدة 

تخزينهم في األجواء الجافة و في  شـــهر اذا تم ١٢اقصـــــــاها 
.الحاويات األصلية الغير مفتوحة  

 
قد يؤثر تخــــزين المواد في الدرجات الحرارة و الرطوبة العالية 

.على مدة صالحية التخزين بشكل سلبي  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

يحتوي النايتوفلور إيمري توب على مساحيق إسمنتية و عــندما 
ط أو ترطب فسوف تطلق القلويات التي يمكن أن تكون ضارة تخل

 .بالجلد
 

قد يسبب التهيج إلى العيون، و للجهاز التنفسي و يجب تفـــــادى 
 .اإلتصال بالجلد و إستنشاق الغبار أثناء التطبيق

 
يجب لبس القفازات الــوقائية المـناسبة والنظارات الوقـاية، حين 

 .فيجب إزالته فورًا بالغـــــسل بالماء. ةتعرض الجلــــــــد للماد
 

في حالة اإلتـــــــصال بالعـــيون، فتشــــطف فورا بالكــــثــيـر من   
 .الماء النظيف و من ثم البحــــث عن الـــــــمشورة الطـــبية

 
و يجـــب . آونكيور أي بي ، مادة األآريلك المستندة على المذيبات

إستعـــــمال . ة المـناسبة والنظارات الوقـايـةلبس القفازات الوقائي
الدهون العازلة المضــادة للمذيبات سوف تزود حمـاية إضافيـــــة 

حين تعرض الجلــــــد للمادة، فيجب إزالته فورًا بالغــــــسل . للجلد
في حالة .  و يجب عدم إستعــــــــــمال المذيبات، بالصابون والماء
ون، فتشــــطف فورا بالكــــثــيـر من الماء النظيف اإلتـــصال بالعـي

المنتج  إذا تم إبتالع. و من ثم البحــــث عن الـــــــمشورة الطـــبية
 .فيجب مراجعة الطــبيـــب فورًا وال يجــب محــاولة التقيأ

  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف  ةالمصنع و اإلدارة العام    

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

 لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

١١٠نايتوفلور إف سي   
 

 

 

  
 

 الخواص الكيمياوية
 

الــمقاومة الممتازة لتشكيلة واسعة ١١٠يزود النايتوفلور إف سي 
للمــــــزيد من المعلومات، الرجاء . من المواد الكيمياوية الصناعية
 .اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي

 
 الصــــيـــانــة

 
تمدد إلى حد آبير بالتــــــدبير صالحية الخدمة لألرضيات يمكن أن 
التنظيف المنتظم للنايتوفلور إف . المنزلي الجيد والتنظيف المنتظم

 قد ينفذ يإستعمال ماآنة حك دوارة مع مادة تنظيف قابلة ١١٠سي 
 ٥٠للخلط مع الماء، أو بالغسـل بالماء الحار بدرجة حرارة بحدود 

 .مئوية
 

 بــــنــــود المـــواصفــات
 

، المكون من جزء ١١٠طالء األرضيات بالنايــــتوفلور إف سي يتم 
الطالء سيطبق آحد . واحد،طالء بوليرثين شفاف للتــطبيق بالفرشاة
لتر لكل /  متر مربع ٩أدنى في طبقتين بنسبة تغطية ليست أآثر من 

 .طبقة
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 تجـــهـــيز األسـطـح
 

 للرآائز الصحيحة و ١١٠وفلور إف سي من الضروري تطبيق النايت
النـــظيـــفة و الجافة للحصول على إلتصاق قوي بين الطالء و سطح 

 .األرضية
 

 طالء رقيق نسبيا، فيــــجب أن تكون ١١٠ألن النايتوفلور إف سي 
أي مخالـــــفــــات سطحية ستسبب التأآل . األرضية ذات سطح متقن
 .المفرط على المواقع العالية

 
 اإلرضيات الخرسانية الجديدة

 
ما عدا في حالة إنخفاض الماء، يجب أن تكون األرضيات الخرسانية 

 يوم على األقل و تحـــــــتوى على ٢٨قد إعدت و تم صــبها من قبل 
يجب أن تكون األرضيات نظيفة و خالــــية من %. ٥رطوبة أقل من 

حوم و تطليخات الطالء أو التـــــــــلوثات مثل المواد النفطية و الشــــ
و يمكن إزالة البقايا . الــمادة المعالجة أو من أي بقايا طـلـــــــيقـــــة

يمكن . الخرسانية المــــفرطة بالتقشر الميكانيكي الخفيـف أو بالكشط
إزالة البقايا الخـــــــرسانية الخفيفة بالنمش باألسيد و مـن ثم بالماء 

 .ألرضيات ثم ترآها لتجفالنظيف، قم بشفط و آنس ا
 

 اإلرضيات الخرسانية القديمة
 

الرآائز النظيفة و الصحيحة ضرورية للحصول على اإللتـــــــصــــاق
يجب القيام بالكــــــشط الخفيف أو النمش باألسيد مثل ما تم . األقصى

إختراقات الشحوم و. القيام به في  األرضيات الخـــــــرسانية الجديدة
 .النفطية يجب أن يزاال بمزيل الزيوت الكيميائيالمواد 

 

  
. طالء و عازل البوليرثين الشفاف لألرضيات  

 
 األسـتخـدام

 
للتزويد بطبقة عازلة و شفافة لألرضيات الخرسانية و يتميز 
بسهولة التنظيف ضد الغبار و بالمــقاومة العالية إلختراقات 

 في المخازن و و يعتبر مثالي لإلستعمال. الزيوت و السوائل
.المرائيب و البنايات الصناعية الصغيرة  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.  يطبق بسهولة بإستعمال الفرشاة-  
.  يمنع تكون الغبار بعزل االسطح-  
.  يساعد على تنظيف وصيانة األرضيات-  
.و المقاومة الجيدة للحك،   أسطح متميزة بالمتانة-  
.للخلط  مادة من مكون واحد، ال حاجة -  

 
 الــــوصــــف

 
مادة من مكون واحد، طبقة البلويرثين ، ١١٠النايتوفلور إف سي 

المعالجة بالرطوبة تتميز باإللتصاق العالي مع الخرسانة و عندما 
.تتعالج تشكل طبقة شفافة و المعة نوعًا ما و مرنة  

 
. مجهز في علبة واحدة و جاهز لإلستعـــــمــال مباشرة من العلبة

. بوضع طبيقتينيوصي  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالـــــــيـة ذات 
فوسروك يوفر المساعدة التــــــقـنية . النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مــواقع . للمصممون و المقاولون

لخبرة العالية  الالنظير العمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب ا
.لها في مجال صناعة البناء  

 
 معــايـيــر الـتـصمــيـم

 
 مصمم للوضع في طبــــقتين للحصول ١١٠النايتوفلور إف سي 

يجب أن .  ميكرون تقريبًا١٠٠على  على طالء جاف آلي بسمك 
في وقت  % ٨٠أل تمتــــــلك الرآائز رطوبة نسبية أعظــــم من 

.التطبيق  
 

 الخــــصـــائــص
 

. هي نتائج مقتبسة من إختبارات مختبريــــــة، القيم المعطاه أدناه
القيم الفعلية المحصل عليها في موقع العمل قد تـــبــيـن إختالفات 

.بسيطة من تلك المقتبسة  
 : مئوية ٢٠الخصائص الطبيعية في 

:الزمن بين الطبقات  ساعة واحدة على األقل  
: المبدئي التصــلب  ساعة٢٤  
:المعالجة الكاملة   أيام٧  

:سماآة الطبقتين الجافة   ميكرون تقريبًا١٠٠    

 



 
 

  

 

  
 

 شـــروط التــخزيـن
 

 ١٠قم بتخزين المنتجات في األجواء الجافة في درجة حرارة بـيـن 
و في ،  مئوية، و بعيدًا عن مصــادر الحرارة و اإلشــــــتعال٣٠و 

قد تخفض مدة صــــــــالحية . صلية و الغير مفتــوحةالحاويات األ
.التخزين إذا تــــــم تخزين المنتـــج في درجات الحرارة العالـــــية  

. من الصقيع١١٠يجب حماية النايتوفلور إف سي   
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

ك  و مذيب فوسرو١١٠يــجب عـــــــدم إتصال النايتوفلور إف سي 
تفاد إستنشاق األبـخرة و تأآـد من توفــــير .  بالجــلد والعيون١٠١

يــجب لبس القفازات الوقائية المـناسبة والنظارات . التهوية الكافية
. لبعض الناس حساسية مفطة لمادة الـــراتنـــج و المذيبات. الوقـاية

ذيبات أو إستعـــــــــــمال الدهون العازلة مثل الكوديكس المضــاد للم
. روزاليــــكس المضاد للطالءات سوف تزود حمـاية إضافية لــــلجلد

فيجب إزالته فورًا بإستعمال دهن الراتـــنج . حين تعرض الجلد للمادة
المزيل مثل الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم الغــــــسل بالصـــابون 

ل بالعـــيون،في حالة اإلتصا.  و يجب عدم إستعمال المذيبات، والماء
فتشـطف فورا بالكــــثــيـر من الماء النظيف و من ثم البحــــث عن 

المنتج فيجب مراجعة الطــــبـــيـــب  إذا تم إبتالع. الـمشورة الطـــبية
 .فورًا وال يجـــــــــب محــاولة التقيأ

 
 األشـــتــعال

 
 مواد قـابلة، ١٠٢ و مذيب فوسروك ١١٠النايتوفلور إف سي 

لإلشتعال، أحفظ بعيد عن مصادر اإلشتعال عند حدوث حريق قم 
 .ال تستعمل الماء المضخوخ.  أو رغوة٢بإستخدام السي أو 

 
 :نقطة اإلشتعال 

 
  مئوية٢٣            : ١١٠النايتوفلور إف سي 

  مئوية٤٣                 : ١٠١مذيب فوسروك 
 

 التـــخلص من النفايات
 

كابات في الرمل، أو األرض و من ثم نقله إلى يجب إمتــصاص اإلنس
التخلص من الزيـــادات أو الفضالت يجب . الحـــــــــاويات المناسبة

أن ينفذ بــــموجب التشــــــــــريعات المحلية و تحت توجيه السلطة 
للمزيد من المعلومــــات الرجاء الرجوع للنشرة . التنظيمية المحلية

 .مة للمنتج المعينالفنية الخاصة بالسال
 

للمزيد من المعلومات الرجـاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة باألمن 
 .و السالمة للمنتجات المعينة

 

  
 التــــطبــــــيــــق

 
يجب صب محتويات العلبة إلى صينية بالستيكية أو شــئ مماثل و 

يجب الحــصول على . تطلى على األسطح  بإستعمال فرشاة ناعمة
يوصي بطالء طبقتين آحد أدنى مع ترك . ستمر بسمك موحدطالء م

قد تتـطلب الحاجة . مدة ساعة إلى ساعتين للتجفيف  بين الطبقتيــن
 طبقات من المادة على األرضيـــــــــــــات الرملية و ٤ إلى ٣لطالء 

في حــالة وضع طبقتين . األسمنتية إعتمادًا على مسامية األرضيات
 على أفضل النتائج المكتسبة يــجب تــــرك مدة أو أآثر، و للحصول

 . ساعة بين التطبيقات٢٤زمنية بحدود أآثر من 
 

 الــــتــــنـــــظـــيـف
 

 من األدوات واألجهزة ١١٠يجب تنظيف النايتوفلور إف سي 
 . فورًا بعد اإلستعمال١٠٢بإستعمال مذيب فوسروك 

 
 الـــتــــقــــيــــدات

 
 تنخفض في المنـــــــاطق ذات ١١٠لور إف سي إن متانة النايتوف

الحرآة المرورية الثقيلة حول طاوالت العمل و مكائن شرب الماء 
 :و من المستحسن أما. الخ
 

 .تطبيق طالءات إضافية -
 أو ١٥٠إستخدام نظام أعلى مثل النايتوفلور إف سي  -

الرجوع لنشرات فنية  (١٤٥النايتوفلور إف سي 
 ).منفصلة

 
 في درجات الحـــــرارة ١١٠بيق الناتيوفلور إف سي يجب عدم تط

 مئوية أو حين تكون الرطوبة النسبية متــــــجاوزة ١٠األدنى من 
٨٥.% 

 
 التــــقـــديــرات و العبـــوات

 
  لتر٥عبوة       : ١١٠النايتوفلور إف سي 

  لتر٤علبة عبوة            : ١٠١مذيب فوسروك 
 

 التغــــطيــة
 

 باللتر/  متر مربع لكل طبقة ٩ إلى ٥ : ١١٠لور إف سي النايتوف
 

  بســـــبب عوامل الخسارة والتشكيل -تعتبر معايير التغطية المعطاة نظرية 
وطبيعة الرآائز المحتملة، فمن الممكن أن تكون  أرقــام التغطية العمــــلية 

.منخفضة  
 

 التــــخـــزيـن
 

 أشــهر اذا تم ٦ لمدة اقصاها يمكن تخزين جميع المنتجـــــــــات 
  .تخزينها في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية الغير مفتوحة

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مةمالحظات ها

 أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

١٣٠نايتوفلور إف سي   
 

 

 

  
 

 الــــوصــــف
 

، هو طالء راتنج اإليبوآسي للحل ١٣٠نظام النايتوفلور إف سي 
و معــــد في عبوة موزونة مسبقًا و ، بالماء و المكون من جزئين

.جاهزة للخلط و اإلستعمال في مواقع العمل  
 

ى مميز تشكل الطبقة المعالجة عازل للخرسانة و الرآائز األخر
.بالمتانة و المرونة و شكل المع نوعًا ما  

 
المنتج متوفر في تشكيلة واسعة من األلوان القياسية ومتوفـــر 

.أيضا بنوعية شفافة  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالـــــــيـة ذات 
عدة التــــــقـنية فوسروك يوفر المسا. النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مــواقع . للمصممون و المقاولون

العمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب الخبرة العالية  الالنظير 
.لها في مجال صناعة البناء  

 
 معــايـيــر الـتـصمــيـم

 
 مصمم للوضع في طبــــقتين للحصول ١٣٠النايتوفلور إف سي 

. ميكرون ١٠٠جاف آلي بسمك على  على طالء   
 
 
 

 
 

  
.طالء راتنج اإليبوآسي للحوائط و اإلرضيات ذو أساس مائي  

 
 األسـتخـدام

 
للحصول علــى أسطح مقاومة للغبار و سهلة التنظيف و مميزة 

وهو مناسب لإلستعمــال . بمقاومة ضد معظم الزيوت و السوائل
 المصــــــانع على الحيطان والطوابق في المخازن و المرائيب و

الصغيرة و مناطق تحضير الطعام و المطابخ و المناطق األخرى 
و يمكن . الخاضعة لحرآــــــة المشاة و الحرآة الخفيفة للعربات

 آطالء للسيمتوب إتش دي ١٣٠إستعـــمال النايتوفلور إف سي 
).الرجوع لنشرة فنية منفصلة(  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.و المقاومة الجيدة للحك، تانة  أسطح متميزة بالم-  
.  إقتصادي و يطبق بسهولة و خافض لتكاليف النظافة-  
.  ذو أساس مائي و آمن لإلستعمال و ليس له رائحة-  
.  جذاب المنظر و متوفر بعدة ألوان-  
.  مقاومة جيدة لتشكيلة واسعة من المواد الكيميائية-  
 

 مـــطـــــابقة المــــواصــفات
 

، جزء ٤٧٦ يمتثل مع بي إس ١٣٠ر إف سي النايتوفلو
. من إنتشار اللهب١صنف  ، ٧:١٩٨٧  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 تجـــهـــيز األسـطـح
 

 للرآائز الصحيحة و ١٣٠من الضروري تطبيق النايتوفلور إف سي 
لطالء و سطح النـــظيـــفة و الجافة للحصول على إلتصاق قوي بين ا

 .األرضية
 

 طالء رقيق نسبيا، فيــــجب أن تكون ١٣٠ألن النايتوفلور إف سي 
أي مخالـــــفــــات سطحية ستسبب التأآل . األرضية ذات سطح متقن

 .المفرط على المواقع العالية و ستغير اللون المحدد لالسطح
 

 اإلرضيات الخرسانية الجديدة
 

 يجب أن تكون األرضيات الخرسانية ما عدا في حالة إنخفاض الماء،
 يوم و يجب أن تعطـــــــــي قراءة ٢٨قد إعدت و تم صــبها من قبل 

آر إتش عندما التـــــجربة  % ٨٠لمقياس درجة الرطوبة ال يتجاوز 
و يفضل آشط البقايا الخرسانـــية .  ملحق أي٨٢٠٣بموجب بي إس 

لة البقايا الخرسانيــــــة الجافة و في حالة عدم إمكانية ذلك فيمكن إزا
الخفيفة بالنمش باألسيد و مـن ثم بالماء النظيف، قم بشفط و آنـــس 

يمــــــــــكن إزالة الغبار و البقايا األخرى . األرضيات ثم ترآها لتجف
 .بالكنس الكهربائي

 
 اإلرضيات الخرسانية القديمة

 
ـــــــصــــاقالرآائز النظيفة و الصحيحة ضرورية للحصول على اإللت

يجب القيام بالكشط الخفيف أو النمش باألسيد في األرضيات . األقصى
إختراقات الشــــــــحوم و المواد النفطية يجب أن. الخرسانية الجديدة

 . ٣٠تعالج  بضغط الهواء الحار و بطبقة واحدة من النايتوبرايم 
 

 أســــطـــح اإليبوآسـي
 

 لإلرضيــــات المليسة براتنج ١٣٠ي يمكن تطبيق النايتوفلور إف س
يجب بسط اإلرتفعات و أثار الملج، و يجب إزالة الغبار و . اإليبوآسي

 .البقايا األخرى بالكنس و الشفط
 

 األســـــطح األسفـــلــــتيـــة
 

 على األسطح األسفلتـية إذا ١٣٠يمكن تطبيق النايتوفلور إف سي 
ى بأن يكون عمر األسفلت آما يوص. آانت نظيفة و صحيحة و جافة

 . شهر على األقل١٢
 

 الــــخــــلــــط
 

 بشكل جيــــــد قبل خلط ١٣٠يجب خلط مكونات النايتوفلور إف سي 
يجب صب آامل محتويات الحاوية األساسيـــــــة إلى . الجزئين سوية

و.  دقائق على األقل٣حاوية مادة التصلب و من ثم خلطهما آليا لمدة 
عمال مثقاب بطئ السرعة و عالي التحمـــــــــل و مجهز يوصى بإست
 .بمجذاف خلط

 
 

  
او يحتمل أن تتضرر ، يجب أن تكون الرآائز جافة و غير متضررة

يمكن إستعمال أغشية عازلة للحــمـــــاية . بسبب الرطوبة الزائدة
في  % ٨٠من يجب أن أل تمتلك الرآائز رطوبة نسبية أعظم من 

.وقت التطبيق  
 

 الخــــصـــائــص
 

. هي نتائج مقتبسة من إختبارات مختبريــــــة، القيم المعطاه أدناه
القيم الفعلية المحصل عليها في موقع العمل قد تـــبــيـن إختالفات 

.بسيطة من تلك المقتبسة  
 

 الخصائص الطبيعية 
 

   مئوية٢٠  مئوية٣٥
 *:صالحية الخليط  ساعتان ساعة واحدة

 :الزمن بين الطبقات  ساعة٢٤ � ٦  ساعة٦ � ٤
 :التصــلب المبدئي   ساعة٢٤  ساعة٢٤
 :المعالجة الكاملة   ايام٧  أيام٧

 ميكرون ١٠٠ 
 تقريبًا

 :سماآة الطبقتين الجافة 

 
بعد إنتهاء مدة صالحية الخليط، فمن الممكن أن لم تزيد: مالحظة *

جب التخلص في. و لكن خصائص المنتج قد تغيرت، لزوجة الخليط
 .من الكميات الفائضة عند ذلك الوقت

 
 الخواص الكيمياوية

 
الــمقاومة الممتازة لتشكيلة واسعة ١٣٠يزود النايتوفلور إف سي 

للمــــــزيد من المعلومات، الرجاء اإلتصال . من المواد الكيمياوية
 .بمكتب فوسروك المحلي

 
ـتـــــــــــعرض التنظيف الجيد ضروري في المناطق المحتملة أن تــ

و من المهم جدًا عدم ترك اإلنسكابات لتجف . لإلنسكابات الكيميائية
 .بسبب إماآنية زيادة الترآيزات الكيميائية عند حدوث ذلك

 
 الصــــيـــانــة

 
صالحية الخدمة لألرضيات يمكن أن تمدد إلى حد آبير بالتــــــدبير 

المنتظم للنايتوفلور إف التنظيف . المنزلي الجيد والتنظيف المنتظم
 قد ينفذ إستعمال ماآنة حك دوارة مع مادة تنظيف قابلـة ١٣٠سي 

 ٥٠للخلط مع الماء، أو بالغشل بالماء الحار بدرجة حرارة بحدود 
 .مئوية

 
 بــــنــــود المـــواصفــات

 
 طالء اإليبوآسي لإلرضيات

 
كون ، طالء اإليبوآسي لألرضيات و الم١٣٠النايتوفلور إف سي 

مناسب للتطبيق بإستعمال الفرشاة ، من جزئين و معد للحل بالماء
يتم وضـــــع طبقتين من . أو الدحروجة المصنعة من صوف الغنم
. ميكـــــرون تقريبُا١٠٠الطالء للحصول على طبقة جافة بسمك   

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 ليست ١٣٠خصائص الرائحة المنخـــــــفضة للنايتوفلور إف سي 
في حين إحتمال حدوث . الضرورة إشارة تدل عـــــلى عدم التلويثب

تلوث لمواد الغذاء أثناء التطبيق فنوصي بالقيام بإختبارات منفصلة 
 .لتنفذ في هذه الحالة، الرجاء االتصال بمكتب فوسروك المحلي

 
 التــــقـــديــرات 

 
 العبـــوات

 
  آج٥عبوة       : ١٣٠النايتوفلو إف سي 

  لتر٢١٠ و ٢٥براميل عبوة : ك أسيد إتش           فوسرو
  آج٥عبوة                   : ٣٠نايتوبرايم 

  لتر٥برميل عبوة         : ١٠٢مذيبب فوسروك 
 

 التغـطيـــة
 

 - ١٣٠النايتوفلو إف سي 
 آج/  متر مربع ٨ � ٦: الطالء األول                    
 آج/  متر مربع ١٠ � ٨ : الطالء الثاني                  

 آج/  متر مربع ٥ � ٤                  : ٣٠نايتوبرايم 
 

  بســـــبب عوامل الخسارة والتشكيل و -تعتبر معايير التغطية المعطاة نظرية 
.طبيعة الرآائز المحتملة، فمن الممكن أن تكون  أرقــام التغطية العمــــلية منخفضة

 
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. لإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكل المنتجات الخطرة في طبيعـتها

ويشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 
.المنتج عبر طريق البحر  

  
عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجهز المنتج في تغليـف 

 فقط للتـسليم و في حالة توجب فوسروك. األمم المتحدة المشترط 
فعلى ، على األرض، لكن إذا آان المشتري ينوى الشحن في البحر

المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المتحدة عند تقديم 
و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع .  طلب الشراء
استعمال تغليف األمم المتحدة قد يؤثر على سعــر . على المشتري

الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوســـــــروك . تجاتبيع المن
 المحلي

 
 التــــخـــزيـن

 
 أشــهر اذا تم ١٢يمكن تخزين جميع المنتجـــــــــات  لمدة اقصاها 

.تخزينها في األجواء الجافة و في الحاويات األصلــية الغير مفتوحة  
 

 شـــروط التــخزيـن
 

 ١٠ الجافة في درجة حرارة بـيـن قم بتخزين المنتجات في األجواء
و في ،  مئوية، و بعيدًا عن مصــادر الحرارة و اإلشــــــتعال٣٠و 

قد تخفض مدة صــــــــالحية . الحاويات األصلية و الغير مفتــوحة
.التخزين إذا تــــــم تخزين المنتـــج في درجات الحرارة العالـــــية  

.من الصقيع ١٣٠يجب حماية النايتوفلور إف سي   
 
 

  
 الــــــــــوضـــــع

 
 لالسطح المجـهـــــــزة ١٣٠يجب تطبيق خليط النايتوفلور إف سي

تأآد مـــــن . بإستعمال فرشاة أو دحروجة مصنعة من صوف الغنم
و يجب التأآد من خلو األسطح من الماء ، طالء السطح بشكل آامل

الحصـــــول لتجنب حصر الماء ضمن الطبقة مما سيسبب في عدم 
.على المعالجة الكاملة  

 
يمكن وضع الطبقة الثانية في حين إآـتمال جفاف الطبقة األولى 

تعتمد المدة بين وضع الطبـقات على ).  ساعة١٨-١٢نموذجيا (
.نوع األسطح و الحالة الجوية  

 
يجب توفر شروط التجفيف الجيدة للحصول على التبخــــر الكامل 

تأآد من توفير التهوية الكافية أثناء . للراتنجللماء أثناء المعالجة 
.الوضع  

 
 اإلســـتــعمـال مع السيمتوب

 
 فوق السيمتوب إتش دي ١٣٠يمكــــن طـــالء النايتوفلو إف سي 

للحصول على أسطح تتميز بسهولة التنظيف و مـــقاومة آيمياوية 
 حسب ١٣٠قــــــــم بوضع طبقتين من النايتوفلور إف سي . أعلى

 ساعة بعد ترآيب السيمتوب إتش ٢٤عموما بعد ، التعليمات أعاله
.دي  

 
 الــــتــــنـــــظـــيـف

 
 من األدوات واألجــهـــــــزة ١٣٠يجب تنظيف النايتوفلو إف سي 
 من ٣٠يجب إزالة النايتوبرايم . بالماء النظيف فورا بعد اإلستعمال

المادة . ١٠٢وسروك األدوات واألجهزة بإستعمال مذيــــــــــــب ف
.المتصلبة يمكن فقط أن تزال ميكانيكيًا  

 
 التــــقــــــيـــــدات

 
 إلى األسطح المتضرر ١٣٠يجب عدم تطبيق الناتيوفلور إف سي 

أو المحتمل تتضررها بسبب الرطوبة المتصاعدة أو عندما يـكـون 
عندما التجربة بموجب  % ٨٠مستوى الرطوبة النسبية أآثر من 

 ملحق أي أو  بمقياس الرطوبة فازليا نوع إتش إم ٨٢٠٣بي إس 
.٣١آي   

 
 تنخفض في المنـــــــاطق ذات ١٣٠إن متانة النايتوفلور إف سي 

الحرآة المرورية الثقيلة حول طاوالت العمل و مكائن شرب الماء 
 :و من المستحسن أما. الخ
 

 .تطبيق طالءات إضافية -
 ٢٠٠٠إس إل إستخدام نظام أعلى مثل النايتوفلور  -

 ).الرجوع لنشرات فنية منفصلة(
 

 في درجات الحـــــرارة ١٣٠يجب عدم تطبيق الناتيوفلور إف سي 
 مئوية أو حين تكون الرطوبة النسبية متــــــــجاوزة ١٠األدنى من 

٨٥.% 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 التـــخلص من النفايات
 

من ثم نقله إلى يجب إمتــصاص اإلنسكابات في الرمل، أو األرض و 
التخلص من الزيـــادات أو الفضالت يجب . الحـــــــــاويات المناسبة

أن ينفذ بــــموجب التشــــــــــريعات المحلية و تحت توجيه السلطة 
للمزيد من المعلومــــات الرجاء الرجوع للنشرة . التنظيمية المحلية

 .الفنية الخاصة بالسالمة للمنتج المعين
 

ن المعلومات الرجـاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة باألمن للمزيد م
 .و السالمة للمنتجات المعينة

 
 معــــــلــــومــات إضــــافـــيـة

 
يصنع فوسروك تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة بشكل محدد 

و هذه تتضمن التطبيقيات السائلة، و . إلعداد األرضيات اإلختصاصية
لكيمياويات، و طبقة اإليبوآسي المتمــــــــــــيزة الطالءات المقاومة ل

المنتجات المناسبــــة ، و من بينهم. باإلستواء الذاتي و تطبق بالملج
لإلستعمال في مناطق صناعة الطعام والشراب، و الصناعات الدوائية

و حيث تكون السيطرة اليكتروستاتـك . وفي مناطق الصناعات الثقيلة
، و قد طور فوسروك أنظمة لتوصيل و أخرى لتبديد ضــــــــــــرورية

باإلضافة، توفير تشكيلة واسعة من. الشحنــــــــات من و إلى األرض
تتضمن تلك، عوازل التسرب للمفاصل، و عائقات . المنتجات المكملة

و أغشـــــــية عزل الماء و المنتجات الخاصة لترميم وتجديد ، الماء 
 .اإلسمنت المسلح المتضرر

 
للمزيد من المعلومات عن المنتجات و النشرات الفنية الخاصة 

 .المعينة الرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي

  
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 و فوسروك اسيد ١٣٠يــجب عـــــــدم إتصال النايتوفلور إف سي 

.  بالجــلد والعيون١٠١ و مذيب فوسروك ٣٠إتش و الناتيوبرايم 
يــجب . تفاد إستنشاق األبـخرة و تأآـد من توفــــير التهوية الكافية

لبعض الناس . لبس القفازات الوقائية المـناسبة والنظارات الوقـاية
إستعـــــمال الدهون . حساسية مفرطة لمادة الـــراتنـــج و المذيبات

اد العازلة مثل الكوديكس المضــاد للمذيبات أو روزاليـــــكس المض
حين تعـــــــــــرض . للطالءات سوف تزود حمـاية إضافية لــــلجلد

فيجب إزالته فورًا بإستعمال دهن الراتـنج المزيل مثل . الجلد للمادة
، الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم الغـــسل بالصابون والمــــــــاء

ــيون، في حــــــــالة اإلتصال بالعـ.  و يجب عدم إستعمال المذيبات
فتشـطف فورا بالكـــثــيـر من الماء النظيف و من ثم البحــــث عن 

المنتج فيجب مراجعة الطــــبــيـب  إذا تم إبتالع. الـمشورة الطـــبية
 .فورًا وال يجـــــــــب محــاولة التقيأ

 
 األشـــتــعال

 
 و مـــــــــــــــادة فوسروك أسيد إتش و ١٣٠النايتوفلور إف سي 

 . مواد غير قابلة لإلشتعال٣٠لنايتوبرايم ا
 

مواد قـابلة لإلشتعال، أحفظ بعيد عن مصادر، ١٠٢مذيب فوسروك 
ال.  أو الرغوة٢اإلشتـــعال عند حدوث حريق قم بإستخدام السي أو 

 .تستعمل الماء المضخوخ
 

 :نقطة اإلشتعال 
 

  مئوية٣٣                : ١٠٢مذيب فوسروك 
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف    المنورةالمدينة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ئح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصا
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.حة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أي نصي  



 

 

١٤٠نايتوفلور إف سي   
 

 

 

  
 

.منتج مشكل من إندماج إيكسباندايت و فوسروك  
 

 الــــوصــــف
 

، هو طالء راتنج اإليبوآسي المستند ١٤٠نظام النايتوفلور إف سي 
و معــــد في عبوة موزونة ، على المذيبات  و المكـــــون من جزئين

.العملمسبقًا و جاهزة للخلط و اإلستعمال في مواقع   
 

تشكل الطبقة المعالجة طالء مميز بالمتانة العالية و المرونــــــــة و 
اإللتصاق الممتاز للخرسانة و اإلسمنت النظيف و لألرضيـــــــــــات 

و تتميز بشكل شبه المــــع و . المطبقة باإلسمنت و آسارة الغرانيت
.غير مسامية و سهلة التنظيف  

 
اسعة من األلوان القياسية ومتوفـــر المنتج متوفر في تشكيلة و

.أيضا بنوعية شفافة  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالـــــــيـة ذات 
فوسروك يوفر المساعدة التــــــقـنية . النوعــــية و األداء العالي
واقع مع توفير النصيحة التقنية في مــ. للمصممون و المقاولون

العمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب الخبرة العالية  الالنظير 
.لها في مجال صناعة البناء  

 
 معــايـيــر الـتـصمــيـم

 
 مصمم للوضع في طبــــقتين للحصول ١٤٠النايتوفلور إف سي 

. ميكرون ١٠٠على طالء جاف آلي بسمك   
 

 تتضرر او يحتمل أن، يجب أن تكون الرآائز جافة و غير متضررة
يمكن إستعمال أغشية عازلة للحــمـــــاية . بسبب الرطوبة الزائدة

في  % ٧٥من يجب أن أل تمتلك الرآائز رطوبة نسبية أعظم من 
.وقت التطبيق  

 
 
 

 
 

  
.طالء راتنج اإليبوآسي العالي األداء لألرضيات  

 
 األسـتخـدام

 
نظيف و للحصول على طالء أرضيات عالى المتانة و سهل التــــــــ

جذاب لإلستعمال في المناطق التي تحتاج لمقاومة عالية لــــلمواد 
هو مناسب لإلستعمال في وحدات التجميع و الورشـات . الكيميائية

و معامل األلبان و مصانع المشروبات و مصانع التعبئة و المطابخ 
آما هو مناسب جدا في مناطق العمــــــــــل . و صاالت العرض الخ

و الخاضعة إلحتماالت اإلنسكابات الكيميائيات، ومثال على الرطبة 
.معامل التصفيح و وحدات المعالجة و معامل الصباغة الـــخ: ذلك  

 
و يمكن أيضا أن يستعمل آطالء و عازل نهائي تزييني لألرضيات 
المليسة باإليبوآسي لحصول على أسطح أآثر تزيينا و سهــلـــــة 

.التنظيف  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.  أسطح متميزة بالمتانة و المرونة و تكاليف الصيانة المنخفضة-  
.  مقاومة جيدة لتشكيلة واسعة من المواد الكيميائية الصناعية-  
. أسطح غير مسامية و تنظف بسهولة-  صحية-  
.  جذاب المنظر و متوفر بعدة ألوان-  
 

 مـــطـــــابقة المــــواصــفات
 

، جزء ٤٢٤٧ طبقا للبي إس ١٤٠ور إف سي تم إختبار النايتوفل
في آلتا الحــــــاالت تم .  إزالة التلوث النووي جزء أي و بي - ١

".~ آجيد "تصنيفه   
 

: ٧، جزء ٤٧٦ يمتثل مع بي إس ١٤٠النايتوفلور إف سي 
. من إنتشار اللهب١ صنف ١٩٧١  

 
 

 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 ز األسـطـحتجـــهـــي
 

 للرآائز الصحيحة و ١٤٠من الضروري تطبيق النايتوفلور إف سي 
النـــظيـــفة و الجافة للحصول على إلتصاق قوي بين الطالء و سطح 

 .األرضية
 

 طالء رقيق نسبيا، فيــــجب أن تكون ١٤٠ألن النايتوفلور إف سي 
لتأآل أي مخالـــــفــــات سطحية ستسبب ا. األرضية ذات سطح متقن

 .المفرط على المواقع العالية و ستغير اللون المحدد لالسطح
 

 اإلرضيات الخرسانية الجديدة
 

، يجب ٠٫٤٥ما عدا في حالة أن تكون نسبة الماء لإلسمنت أقل من 
 يوم ٢٨أن تكون األرضيات الخرسانية قد إعدت و تم صبها من قبل 

 ٨٠ة ال يتجاوز و يجب أن تعطـــــــــي قراءة لمقياس درجة الرطوب
و .  ملـحق أي٨٢٠٣آر إتش عندما التـــــجربة بموجب بي إس % 

يفضل آشط البقايا الخرسانـــية الجافة و في حالة عدم إمــكانية ذلك 
فيمكن إزالة البقايا الخرسانيــــــة الخفيفة بالنمش باألسيد و مـن ثم 

يمكن . تجفبالماء النظيف، قم بشفط و آنـــس األرضيات ثم ترآها ل
 .إزالة الغبار و البقايا األخرى بالكنس الكهربائي

 
 اإلرضيات الخرسانية القديمة

 
الرآائز النظيفة و الصحيحة ضرورية للحصول على اإللتـــــــصــــاق

يجب القيام بالكشط الخفيف أو النمش باألسيد في األرضيات . األقصى
و المواد النفطية يجب أنإختراقات الشــــــــحوم . الخرسانية الجديدة

 .تعالج  بضغط الهواء الحار
 

-٧٥آر إتش (يجب تعبئة اإلسطح ذات المسامات العالية و الرطبة 
 .٢٥بطبقة واحدة من مادة النايتوبرايم  %) ٨٥

 
 األســطـح الفــــوالذيــة

 
يجب آشط الرآائز الفوالذية للحصـول على أسطح بالتصنيف إس أي 

و يتم معالجتها بطبقة واحدة) ٢نوعية : ٤٢٣٢بي إس  (٢٫٥ممتاز 
 .٢٨من النايتوبرايم 

 
 أســــطـــح اإليبوآسـي

 
 لإلرضيــــات المليسة براتنج ١٤٠يمكن تطبيق النايتوفلور إف سي 

يجب بسط اإلرتفعات و أثار الملج، و يجب إزالة الغبار و . اإليبوآسي
 .البقايا األخرى بالكنس و الشفط

 
 ـــطالــــخــــلـ

 
 بشكل جيــــــد قبل خلط ١٤٠يجب خلط مكونات النايتوفلور إف سي 

يجب صب آامل محتويات الحاوية األساسيـــــــة إلى . الجزئين سوية
و.  دقائق على األقل٣حاوية مادة التصلب و من ثم خلطهما آليا لمدة 

يوصى بإستعمال مثقاب بطئ السرعة و عالي التحمـــــــــل و مجهز 
 .ذاف خلطبمج

 

  
 الخــــصـــائــص

 
هي نتائج مقتبسة من إختبـــارات مختبريــــــة ، القيم المعطاه أدناه

القيم الفعلية المحصل عليها في موقع .  مئوية٣٥ و ٢٠في درجة 
.العمل قد تـــبــيـن إختالفات بسيطة من تلك المقتبسة  

 
 الخصائص الطبيعية 

 
   مئوية٢٠  مئوية٣٥
ت ساعا٥ � ١  *:صالحية الخليط   ساعات٤
 :الزمن للتخلص من اللزوجة  ساعات٦ � ٤ ساعات٤ � ٢
 :الزمن بين الطبقات  ساعة٢٤ � ٦ ساعة١٦ � ٤

 :التصــلب المبدئي   ساعة٢٤  ساعة١٨
 :المعالجة الكاملة   ايام٧  أيام٥
 :سماآة الطبقتين الجافة   ميكرون ١٠٠ تقريبًا

 
تهاء مدة صالحية الخليط، فمن الممكن أن لم تزيدبعد إن: مالحظة *

فيجب التخلص . و لكن خصائص المنتج قد تغيرت، لزوجة الخليط
 .من الكميات الفائضة عند ذلك الوقت

 
 الخواص الكيمياوية

 
 الــمقاومة الممتازة لتشكيلة واسعة ١٤٠يزود النايتوفلور إف سي 

معلومات، الرجاء اإلتــــصالللمــــــزيد من ال. من المواد الكيمياوية
 .بمكتب فوسروك المحلي

 
التنظيف الجيد ضروري في المناطق المحتملة أن تـــتـــــــــــعرض 

و من المهم جدًا عدم ترك اإلنسكابات لتجف . لإلنسكابات الكيميائية
 .بسبب إماآنية زيادة الترآيزات الكيميائية عند حدوث ذلك

 
 الصــــيـــانــة

 
الخدمة لألرضيات يمكن أن تمدد إلى حد آبير بالتــــــدبير صالحية 

التنظيف المنتظم للنايتوفلور إف . المنزلي الجيد والتنظيف المنتظم
 قد ينفذ إستعمال ماآنة حك دوارة مع مادة تنظيف قابلـة ١٤٠سي 

 ٥٠للخلط مع الماء، أو بالغشل بالماء الحار بدرجة حرارة بحدود 
 .مئوية

 
 ود المـــواصفــاتبــــنــــ

 
 طالء اإليبوآسي لإلرضيات

 
، طالء اإليبوآسي لألرضيات و المكـون ١٤٠النايتوفلور إف سي 

مناسب للتطبيق بإستعمـال ، من جزئين و المستند على المذيبــــات
يتم وضــــــع . الفرشاة أو الدحروجة المصنعة من صـــــوف الغنم

 ميكرون ١٠٠جافة بسمك طبقتين من الطالء للحصول على طبقة 
.تقريبُا  

 

 

 



 
 

  

 

  
 

 التــــقـــديــرات 
 

 العبـــوات
 

  آج٥عبوة       : ١٤٠النايتوفلو إف سي 
  آج٥عبوة                   : ٢٥نايتوبرايم 

  لتر٥برميل عبوة         : ١٠٢مذيبب فوسروك 
 

 التغـطيـــة
 

 )لكل طبقة(عبوة / بع  متر مر٤٠     : ١٤٠النايتوفلو إف سي 
 آج/  متر مربع ٥                  : ٢٥نايتوبرايم 

 
 تعليمات التغليف من األمم المتحدة

 
. لإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكل المنتجات الخطرة في طبيعـتها

ويشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 
.المنتج عبر طريق البحر  

  
ن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجهز المنتج في تغليـف عند شح

و في حالة توجب فوسروك فقط للتـسليم . األمم المتحدة المشترط 
فعلى ، على األرض، لكن إذا آان المشتري ينوى الشحن في البحر

المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المتحدة عند تقديم 
تري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع و عند إستالم المش.  طلب الشراء
استعمال تغليف األمم المتحدة قد يؤثر على سعــر . على المشتري
الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوســـــــروك . بيع المنتجات

 المحلي
 

 التــــخـــزيـن
 

 أشــهر اذا تم تخزينها في ١٢يمكن تخزين المنتجات  لمدة اقصاها 
حاويات األصلــية الغير مفتوحة و في درجة األجواء الجافة و في ال

. مئوية٣٥ و ٥حرارة بين   
 

 شـــروط التــخزيـن
 

المنتج يجب أن يخزن بموجب التعليمات المحليــة لتخزين السوائل 
 .السريعة اإلشتعال  و للمواد البترولية السائلة و الغازية

  
 الــــــــــوضـــــع

 
 لالسطح المجـهـــــــزة ١٤٠ييجب تطبيق خليط النايتوفلور إف س

تأآد مـــــن . بإستعمال فرشاة أو دحروجة مصنعة من صوف الغنم
تأآد من تغطية آامل المنـــــطقة  و عدم ، طالء السطح بشكل آامل
.حدوث أي تعليق لللمادة  

 
يمكن وضع الطبقة الثانية في حين إآـتمال جفاف الطبقة األولى 

 المدة بين وضع الطبـقات على تعتمد).  ساعة١٨-١٢نموذجيا (
.نوع األسطح و الحالة الجوية  

 
 الــــتــــنـــــظـــيـف

 
 من األدوات واألجــهـــــزة ١٤٠يجب إزالــة النايتوفلور إف سي 

المادة المتصلبة يمكن .  فورا بعد اإلستعمال١٠٢بمذيب فوسروك 
.فقط أن تزال ميكانيكيًا  

 
 التــــقــــــيـــــدات

 
 إلى األسطح المتضرر ١٤٠عدم تطبيق الناتيوفلور إف سي يجب 

أو المحتمل تتضررها بسبب الرطوبة المتصاعدة أو عندما يـكون 
عندما التجربة بموجب  % ٧٥مستزى الرطوبة النسبية أآثر من 

 ملحق أي أو  بمقياس الرطوبة فازليا نوع إتش إم ٨٢٠٣بي إس 
.٣١آي   

 
 تنخفض في المنـــــــاطق ذات ١٤٠إن متانة النايتوفلور إف سي 

الحرآة المرورية الثقيلة حول طاوالت العمل و مكائن شرب الماء 
 :و من المستحسن أما. الخ
 

 .تطبيق طالءات إضافية -
 ١٥٠إستخدام نظام أعلى مثل النايتوفلور إف سي  -

 ).الرجوع لنشرات فنية منفصلة(
 

و بالطات على اإلسفلت ١٤٠يجب عدم تطبيق النايتوفلور إف سي 
 .البي في سي

 
 في درجات الحـــــرارة ١٤٠يجب عدم تطبيق الناتيوفلور إف سي 

 . مئوية٥األدنى من 
  

 



 
 

  

 

  
 

 التـــخلص من النفايات
 

يجب إمتــصاص اإلنسكابات في الرمل، أو األرض و من ثم نقله إلى 
 من الزيـــادات أو الفضالت يجب التخلص. الحـــــــــاويات المناسبة

أن ينفذ بــــموجب التشــــــــــريعات المحلية و تحت توجيه السلطة 
للمزيد من المعلومــــات الرجاء الرجوع للنشرة . التنظيمية المحلية

 .الفنية الخاصة بالسالمة للمنتج المعين
 

األمن للمزيد من المعلومات الرجـاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة ب
 .و السالمة للمنتجات المعينة

 
 معــــــلــــومــات إضــــافـــيـة

 
يصنع فوسروك تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة بشكل محدد 

و هذه تتضمن التطبيقيات السائلة، و . إلعداد األرضيات اإلختصاصية
 الطالءات المقاومة للكيمياويات، و طبقة اإليبوآسي المتمــــــــــــيزة

المنتجات المناسبــــة ، و من بينهم. باإلستواء الذاتي و تطبق بالملج
لإلستعمال في مناطق صناعة الطعام والشراب، و الصناعات الدوائية

و حيث تكون السيطرة اليكتروستاتـك . وفي مناطق الصناعات الثقيلة
ضــــــــــــرورية، و قد طور فوسروك أنظمة لتوصيل و أخرى لتبديد 

باإلضافة، توفير تشكيلة واسعة من. نــــــــات من و إلى األرضالشح
تتضمن تلك، عوازل التسرب للمفاصل، و عائقات . المنتجات المكملة

و أغشـــــــية عزل الماء و المنتجات الخاصة لترميم وتجديد ، الماء 
 .اإلسمنت المسلح المتضرر

 
ية الخاصة للمزيد من المعلومات عن المنتجات و النشرات الفن
 .المعينة الرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي

  
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 و فوسروك اسيد ١٤٠يــجب عـــــــدم إتصال النايتوفلور إف سي 

.  بالجــلد والعيون١٠٢ و مذيب فوسروك ٢٥إتش و الناتيوبرايم 
يــجب . وية الكافيةتفاد إستنشاق األبـخرة و تأآـد من توفــــير الته

لبعض الناس . لبس القفازات الوقائية المـناسبة والنظارات الوقـاية
إستعــــــمال الدهون . حساسية مفطة لمادة الـــراتنـــج و المذيبات

العازلة مثل الكوديكس المضــاد للمذيبات أو روزاليـــــكس المضاد 
 تعـــــــــــرض حين. للطالءات سوف تزود حمـاية إضافية لــــلجلد

فيجب إزالته فورًا بإستعمال دهن الراتـنج المزيل مثل . الجلد للمادة
، الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم الغـــسل بالصابون والمــــــــاء

في حــــــــالة اإلتصال بالعـــيون، .  و يجب عدم إستعمال المذيبات
و من ثم البحــــث عن فتشـطف فورا بالكـــثــيـر من الماء النظيف 

المنتج فيجب مراجعة الطــــبــيـب  إذا تم إبتالع. الـمشورة الطـــبية
 .فورًا وال يجـــــــــب محــاولة التقيأ

 
 األشـــتــعال

 
 و مذيب فوســـــروك ٢٥ و النايتوبرايم ١٤٠النايتوفلور إف سي 

ال عند  مواد قابلة لإلشتعال، أحفظ بعيد عن مصادر اإلشتـــع١٠٢
ال تستعمل الماء .  أو الرغوة٢حدوث حريق قم بإستخدام السي أو 

 .المضخوخ
 

 :نقطة اإلشتعال 
 

  مئوية٢٣          : ١٤٠النايتوفلور إف سي 
  مئوية٣٣                       : ٢٥النايتوبرايم 

  مئوية٥٩                : ١٠٢مذيب فوسروك 
  

 

 
   محفوظة لفوسروك الدوليةجميع الحقوق

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

مواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و ال
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.وصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أي نصيحة أو مواصفات أو ت  



 

 

١٤٥نايتوفلور إف سي   
 

 

 

  
 

 الخــــصـــائــص
 

هي نتائج مقتبسة من إختبـــارات مختبريــــــة ، القيم المعطاه أدناه
القيم الفعلية المحصل عليها في موقع .  مئوية٣٥ و ٢٠في درجة 

.العمل قد تـــبــيـن إختالفات بسيطة من تلك المقتبسة  
 

   مئوية٢٠  مئوية٣٥
 *:صالحية الخليط   ساعات٣ ت ساعا١٫٥
 :الزمن للتخلص من اللزوجة  ساعات٨ � ٦ ساعات٤ � ٣
 :الزمن بين الطبقات  ساعة٢٤ � ١٢ ساعة١٢ � ٦

 :التصــلب المبدئي   ساعة٣٠  ساعة١٦
 :المعالجة الكاملة   ايام١٠  أيام٧
 :سماآة الطبقتين الجافة   ميكرون ١٠٠ تقريبًا

 
إنتهاء مدة صالحية الخليط، فمن الممكن أن لم تزيد بعد : مالحظة *

فيجب التخلص من. و لكن خصائص المنتج قد تغيرت، لزوجة الخليط
 .الكميات الفائضة عند ذلك الوقت

 
 الخواص الكيمياوية

 
 الــمقاومة الممتازة لتشكيلة واسعة ١٤٥يزود النايتوفلور إف سي 

المعلومات، الرجاء اإلتــــصال للمــــــزيد من . من المواد الكيمياوية
 .بمكتب فوسروك المحلي

 
التنظيف الجيد ضروري في المناطق المحتملة أن تـــتـــــــــــعرض 

و من المهم جدًا عدم ترك اإلنسكابات لتجف . لإلنسكابات الكيميائية
 .بسبب إماآنية زيادة الترآيزات الكيميائية عند حدوث ذلك

 
 الصــــيـــانــة

 
ة الخدمة لألرضيات يمكن أن تمدد إلى حد آبير بالتــــــدبير صالحي

التنظيف المنتظم للنايتوفلور إف . المنزلي الجيد والتنظيف المنتظم
 قد ينفذ بإستعمال ماآنة حك دوارة مع مادة تنظيف قابلـة ١٤٥سي 

 ٥٠للخلط مع الماء، أو بالغسل بالماء الحار بدرجة حرارة بحدود 
.مئوية  

 
 ـــود المـــواصفــاتبــــنـ

 
 طالء اإليبوآسي لإلرضيات

 
، طالء اإليبوآسي لألرضيات و المكـون ١٤٥النايتوفلور إف سي 

مناسب للتطبيق بإستعمـال ، من جزئين و المستند على المذيبــــات
يتم وضــــــع . الفرشاة أو الدحروجة المصنعة من صـــــوف الغنم

 ميكرون ٣٠٠قة جافة بسمك طبقتين من الطالء للحصول على طب
.تقريبُا  

 
 

 
 

  
.طالء راتنج اإليبوآسي العالي األداء لألرضيات  

 
 األسـتخـدام

 
للحصول على طالء لإلرضيات مميز بمتانة عالية وسهولــــــة في 
التنظيف للهياآل البنائية العالية التحمل و مخصص للمنــــــــــاطق 

 العالية لألضرار الـــــــمواد المعرضة للتأآل و المحتاجة للمقاومة
هو مناسب لإلستعمال في وحدات التجميع و الورشـــات .الكيميائية

و مصانع التعبئة و المطابخ  و معامل األلبان و مصانع المشروبات
وهو مناسب جدا في المناطق الخاضعــــــة . و صاالت العرض الخ

.أآثر سماآــــةلحرآة المرور العالية، و ألتي تحتاج لطبقات طالء   
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.  أسطح متميزة بالمتانة و المرونة و تكاليف الصيانة المنخفضة-  
.  مقاومة جيدة لتشكيلة واسعة من المواد الكيميائية الصناعية-  
. أسطح غير مسامية و تنظف بسهولة-  صحية-  
  جذاب المنظر و متوفر بعدة ألوان لتحسين المنظر العام -
.مناظق العمليةلل  
 

 الــــوصــــف
 

، هو طالء راتنج اإليبوآســـي ١٤٥نظام النايتوفلور إف سي 
و معــــد في ، المستند على المذيبات  و المكـــــون من جزئين

عبوة موزونة مسبقًا و جاهزة للخلط و اإلستعمال في مواقــع 
.العمل  

 
 و المرونـــــة و تشكل الطبقة المعالجة طالء مميز بالمتانة العالية

اإللتصاق الممتاز للخرسانة و اإلسمنت النظيف و لألرضيــــــــات 
و تتميز بشكل شبه المــــع . المطبقة باإلسمنت و آسارة الغرانيت
.و غير مسامية و سهلة التنظيف  

 
المنتج متوفر في تشكيلة واسعة من األلوان القياسية ومتوفـــر 

.أيضا بنوعية شفافة  
 

 ــم التـقـنـيالــدع
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالـــــــيـة ذات 
فوسروك يوفر المساعدة التــــــقـنية . النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مــواقع . للمصممون و المقاولون

ر العمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب الخبرة العالية  الالنظي
.لها في مجال صناعة البناء  

 
 معــايـيــر الـتـصمــيـم

 
 مصمم للوضع في طبـقـتــــين للحصول ١٤٥النايتوفلور إف سي 

يجب أن تكون الرآائز .  ميكرون٣٠٠على طالء جاف آلي بسمك 
او يحتمل أن تتضرر بسبب الرطــــــــــوبة ، جافة و غير متضررة

لة للحـــــمـــــاية و يجب أن أل يمكن إستعمال أغشية عاز. الزائدة
.في وقت التطبيـق % ٧٥تمتلك الرآائز رطوبة نسبية أعظم من   

  

 



 
 

  

 

  
 

 الــــــــــوضـــــع
 

 لالسطح المجـهـــــــزة ١٤٥يجب تطبيق خليط النايتوفلور إف سي 
تأآد مـــــــن . بإستعمال فرشاة أو دحروجة مصنعة من صوف الغنم

تأآد من تغطية آامل المنـــــطقة  و عــدم ، لسطح بشكل آاملطالء ا
يمكن وضع الطبقة الثانية في حين إآـتمال  .حدوث أي تعليق لللمادة

تعتمد المدة بــيـــن ).  ساعة١٨-١٢نموذجيا (جفاف الطبقة األولى 
.وضع الطبـقات على نوع األسطح و الحالة الجوية  

 
 الــــتــــنـــــظـــيـف

 
 من األدوات واألجــهـــــــزة ١٤٥ تنظيف النايتوفلو إف سي يجب

المادة المتصلبة يمكن .  فورا بعد اإلستعمال١٠٢بمذيب فوسروك 
.فقط أن تزال ميكانيكيًا  

 
 التــــقــــــيـــــدات

 
 إلى األسطح المتضرر ١٤٥يجب عدم تطبيق الناتيوفلور إف سي 

صاعدة أو عندما يـكون أو المحتمل تتضررها بسبب الرطوبة المت
عندما التجربة بموجب  % ٧٥مستزى الرطوبة النسبية أآثر من 

 ملحق أي أو  بمقياس الرطوبة فازليا نوع إتش إم ٨٢٠٣بي إس 
.٣١آي   

 
على اإلسفلت و بالطات ١٤٥يجب عدم تطبيق النايتوفلور إف سي 

 .البي في سي
 

حـــــرارة  في درجات ال١٤٥يجب عدم تطبيق الناتيوفلور إف سي 
 . مئوية٥األدنى من 

 
 التــــقـــديــرات 

 
 العبـــوات

 
  آج٥عبوة      : ١٤٥النايتوفلو إف سي 

  آج٥عبوة                   : ٢٥نايتوبرايم 
  لتر٥برميل عبوة         : ١٠٢مذيبب فوسروك 

 
 التغـطيـــة

 
 )قةلكل طب(عبوة /  متر مربع ١٧٫٥     : ١٤٥النايتوفلو إف سي 

 آج/  متر مربع ٥                  : ٢٥نايتوبرايم 
 

 التــــخـــزيـن
 

 و مذيــب ٢٥ و النايتوبرايم ١٤٥يمكن تخزين النايتوفلور إف سي 
 أشــهر اذا تم تخزينها في األجواء ١٢ لمدة اقصاها ١٠٢فوسروك 

الجافة و في الحاويات األصلــية الغير مفتوحة و فــــي درجة حرارة 
. مئوية٣٠ و ٥ن بي  
 

 شـــروط التــخزيـن
 

المنتج يجب أن يخزن بموجب التعليمات المحلية لتخزين السوائل 
 .السريعة اإلشتعال  و للمواد البترولية السائلة و الغازية

  
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 تجـــهـــيز األسـطـح

 
 للرآائز الصحيحة ١٤٥من الضروري تطبيق النايتوفلور إف سي 

و النـــظيـــفة و الجافة للحصول على إلتصاق قوي بين الطــالء و 
 .سطح األرضية

 
 طالء رقيق نسبيا، فيــــجب أن تكون ١٤٥ألن النايتوفلور إف سي 
أي مخالـــــفــــات سطحية ستســــــــبب . األرضية ذات سطح متقن

.سطحالتأآل المفرط على المواقع العالية و ستغير اللون المحدد لال
 

 اإلرضيات الخرسانية الجديدة
 

، يجب٠٫٤٥ما عدا في حالة أن تكون نسبة الماء لإلسمنت أقل من 
 يوم٢٨أن تكون األرضيات الخرسانية قد إعدت و تم صبها من قبل 

٧٥و يجب أن تعطـــــــــي قراءة لمقياس درجة الرطوبة ال يتجاوز 
و.  ملـحق أي٨٢٠٣آر إتش عندما التـــــجربة بموجب بي إس % 

يفضل آشط البقايا الخرسانـــية الجافة و في حالة عدم إمــكانية ذلك
فيمكن إزالة البقايا الخرسانيــــــة الخفيفة بالنمش باألسيد و مـن ثم

يمكن. بالماء النظيف، قم بشفط و آنـــس األرضيات ثم ترآها لتجف
 .إزالة الغبار و البقايا األخرى بالكنس الكهربائي

 
 اإلرضيات الخرسانية القديمة

 
الرآائز النظيفة و الصحيحة ضرورية للحصول على اإللتـصــاق 

يجب القيام بالكشط الخفيف أو النمش باألسيـــــــــد في . األقصى
إختراقات الشــــــــحوم و المــواد . األرضيات الخرسانية الجديدة

 .النفطية يجب أن تعالج  بضغط الهواء الحار
 

-٧٥آر إتش ( تعبئة اإلسطح ذات المسامات العالية و الرطبة يجب
 .٢٥بطبقة واحدة من مادة النايتوبرايم  %) ٨٠

 
 األســطـح الفــــوالذيــة

 
يجب آشط الرآائز الفوالذية للحصـول على أسطح بالتصنيف إس 

و يتم معالجتها بطبقة ) ٢نوعية : ٤٢٣٢بي إس  (٢٫٥أي ممتاز 
 .٢٨يم واحدة من النايتوبرا

 
 أســــطـــح اإليبوآسـي

 
 لإلرضيـات المليسة براتنج ١٤٥يمكن تطبيق النايتوفلور إف سي 

يجب بسط اإلرتفعات و أثار الملج، و يجب إزالة الغبار . اإليبوآسي
 .و البقايا األخرى بالكنس و الشفط

 
 الــــخــــلــــط

 
لــط  بشكل جيد قبل خ١٤٥يجب خلط مكونات النايتوفلور إف سي 

يجب صب آامل محتويات الحاوية األساسيـــــــــة . الجزئين سوية
 دقائق على ٣إلى حاوية مادة التصلب و من ثم خلطهما آليا لمدة 

و يوصى بإستعمال مثقاب بطئ السرعة و عالي التحمـــــل  . األقل
 .و مجهز بمجذاف خلط

  

 



 
 

  

 

  
 

 التـــخلص من النفايات
 

ص اإلنسكابات في الرمل، أو األرض و من ثم نقله إلى يجب إمتــصا
التخلص من الزيـــادات أو الفضالت يجب . الحـــــــــاويات المناسبة

أن ينفذ بــــموجب التشــــــــــريعات المحلية و تحت توجيه السلطة 
للمزيد من المعلومــــات الرجاء الرجوع للنشرة . التنظيمية المحلية
 . بالسالمة للمنتج المعينالفنية الخاصة

 
للمزيد من المعلومات الرجـاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة باألمن 

 .و السالمة للمنتجات المعينة
 

 معــــــلــــومــات إضــــافـــيـة
 

يصنع فوسروك تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة بشكل محدد 
يات السائلة، و و هذه تتضمن التطبيق. إلعداد األرضيات اإلختصاصية

الطالءات المقاومة للكيمياويات، و طبقة اإليبوآسي المتمــــــــــــيزة 
المنتجات المناسبــــة ، و من بينهم. باإلستواء الذاتي و تطبق بالملج

لإلستعمال في مناطق صناعة الطعام والشراب، و الصناعات الدوائية
ة اليكتروستاتـك و حيث تكون السيطر. وفي مناطق الصناعات الثقيلة

ضــــــــــــرورية، و قد طور فوسروك أنظمة لتوصيل و أخرى لتبديد 
باإلضافة، توفير تشكيلة واسعة من. الشحنــــــــات من و إلى األرض

تتضمن تلك، عوازل التسرب للمفاصل، و عائقات . المنتجات المكملة
رميم وتجديد و أغشـــــــية عزل الماء و المنتجات الخاصة لت، الماء 

 .اإلسمنت المسلح المتضرر
 

للمزيد من المعلومات عن المنتجات و النشرات الفنية الخاصة 
 .المعينة الرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي

  
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 و فوسروك اسيد ١٤٥يــجب عـــــــدم إتصال النايتوفلور إف سي 

.  بالجــلد والعيون١٠٢و مذيب فوسروك  ٢٥إتش و الناتيوبرايم 
يــجب . تفاد إستنشاق األبـخرة و تأآـد من توفــــير التهوية الكافية

لبعض الناس . لبس القفازات الوقائية المـناسبة والنظارات الوقـاية
إستعــــــمال الدهون . حساسية مفطة لمادة الـــراتنـــج و المذيبات

ـاد للمذيبات أو روزاليـــــكس المضاد العازلة مثل الكوديكس المضـ
حين تعـــــــــــرض . للطالءات سوف تزود حمـاية إضافية لــــلجلد

فيجب إزالته فورًا بإستعمال دهن الراتـنج المزيل مثل . الجلد للمادة
، الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم الغـــسل بالصابون والمــــــــاء

في حــــــــالة اإلتصال بالعـــيون، .  اتو يجب عدم إستعمال المذيب
فتشـطف فورا بالكـــثــيـر من الماء النظيف و من ثم البحــــث عن 

المنتج فيجب مراجعة الطــــبــيـب  إذا تم إبتالع. الـمشورة الطـــبية
 .فورًا وال يجـــــــــب محــاولة التقيأ

 
 األشـــتــعال

 
 و مذيب فوســـــروك ٢٥توبرايم  و الناي١٤٥النايتوفلور إف سي 

 مواد قابلة لإلشتعال، أحفظ بعيد عن مصادر اإلشتـــعال عند ١٠٢
ال تستعمل الماء .  أو الرغوة٢حدوث حريق قم بإستخدام السي أو 

 .المضخوخ
 

 :نقطة اإلشتعال 
 

  مئوية٢٣          : ١٤٠النايتوفلور إف سي 
  مئوية٣٣:                        ٢٥النايتوبرايم 

  مئوية٥٩                : ١٠٢مذيب فوسروك 
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
.  نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع،: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

١٥٠نايتوفلور إف سي   
 

 

 

  
 

   مئوية٢٠  مئوية٣٥
 :صالحية الخليط   دقيقة٤٠  دقيقة٢٠
 :زمن المعالجة   ساعة٢٤  ساعة١٨
 :الزمن االقصى بين الطبقات   ساعة٣٦  ساعة١٥
 :الزمن للحرآة المرورية الخفيفة  ساعة٢٤  ساعة١٨
 :ة الزمن للحرآة المرورية الكامل  ساعة٤٨  ساعة٢٤
 :المقاومة لإلنسكابات الكيميائية   أيام٧  أيام٥

٢مم/ نيوتن٧٠   :مقاومة الضغط 
٢مم/ نيوتن ٤٠   :مقاومة الثني 
٢مم/ نيوتن ٢٠   :مقاومة الشد 

تماسك الخرسانة  قوة اإللتصاق بالخرسانة أقوى من قوة 
تكتسب مع نظام الراتنج فقط*   
 

 األلــــــوان
 

:  متوفر في األلوان القياسية التالــــــية ١٥٠ي النايتوفلور إف س
أصفر ، رمادي داآن، رمادي، فضي، أحمر طابوقي، أبيض مصفر

.أخضر داآن و أخضر وسط، داآن  
 

 المقــــــاومة الكيميائـة
 

 لمقاومة مدى شامل من المواد ١٥٠تم إختبار النايتوفلور إف سي 
ج المحصل عليها بعــــــــد و ندرج أدناه النتائ. الكيمياوية الصناعية

تم فحص العينـــــــات .  مئوية٣٥ و٢٠ شهور في ٣الغمر الثابت ل
شــور  (٢٢٤٠-بشكل بصري وإختبرت بموجب أي إس آي إم دي 

).للتصلب' دي'  
 
 

 الصــــيـــانــة
 

صالحية الخدمة لألرضيات يمكن أن تمدد إلى حد آبير بالتــــــدبير 
التنظيف المنتظم للنايتوفلور إف . يف المنتظمالمنزلي الجيد والتنظ

 قد ينفذ إستعمال ماآنة حك دوارة مع مادة تنظيف قابلـة ١٤٥سي 
 ٥٠للخلط مع الماء، أو بالغسل بالماء الحار بدرجة حرارة بحدود 

.مئوية  
 

 األســــيدات
 المادة الترآيز المقاومة
%٣٦ ممتاز  الهايدرآلور 
%٢٥ جيد  نتريكي 
%٥٠ ممتاز  آبريتات 
%٥٠ جيد  فسفورات 
%١٠ ممتاز  الخلويات 
%١٠ ممتاز  اللبنيات 
%١٠ ممتاز  القلويات الحمضية 
%٥٠ ممتاز  هيدروآسيد صوديوم 
%١٠ ممتاز )  ٠٫٨٨٠(أمونيا    

 
 

 
 

  
.طالء راتنج اإليبوآسي  لألرضيات المقاوم لإلنزالق  

 
 األسـتخـدام

 
تانة عالية و يـــــــــزود طالء متميز بم، ١٥٠النايتوفلور إف سي 

آما يمكن إستعماله . مقاومة لإلنزالق و للمواد الكيمياوية و الحــك
آطبقة عليا لالسطح المطلية بمنتجات النايتوفلور إس إل للحصول 

.على مقاومة ضد اإلنزالق  
 

آما هو مناسب جدا في مناطق العمل الرطبة و و المحتــاجــــــــة 
معامل األلبان و : د الكيميائية ومثال على ذلكلمقاومة عالية للموا

.مصانع المشروبات و المصانع الكيميائية  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.  أسطح متميزة بالمتانة و تكاليف الصيانة المنخفضة-  
.  مقاومة جيدة لتشكيلة واسعة من المواد الكيميائية الصناعية-  
.ناء التطبيقال يصدر اي رائحة أث،   خالي من المذيبات-  
.  مقاوم لإلنزالق، متوفر بسطحيات مختلفة لمالئمة آل االحوال-  
. للتطبيق بشكل سائل، لضمان التغطية الكاملة،   متصل و مستمر-  
  جذاب المنظر و متوفر بعدة ألوان لتحسين المنظر العام -

.للمناطق العملية و المناطق المعروفة باإلنزالق  
.يصُا لإلستعمال  في الشرق األوسطمصمم خص،   مصنع محليًا-  
 

 الــــوصــــف
 

 نظام الخالي من المذيبــــــــات و ١٥٠نظام النايتوفلور إف سي 
المستند على راتنج اإليبوآسي و عوامل المعالجة المحدديـــــــن 

النظام يشتــــــمل . خصوصا لقدرتهم لمقاومة األضرار الكيميائية
دة التصلب، المادة األساسية مصبوغة على المادة االساسية و ما

.مسبقًا  
 

مقاومة عالية لإلنزالق بإستعمال مدى من حبيبات النايتوفـلور 
المضادة لإلنزالق و المحددة بشكل خاص للحصول على سطح 

.متسق و مستوي  
 

 الخصــــائـص
 

%١٠٠: حجم المادة الصلبة   

 

 



 
 

  

 

  
 

 اإلرضيات الخرسانية القديمة
 
وثات الكثيفة و المتعمقة يمكن إستخدام الطرق الميكانيكية مثل للتل

 .الطحن أو النحت للحصول على أسطح نظيفة و مناسبة
 

أو * الترميمات الضرورية يجب أن تنفذ بإستعمال النايتومورتر إس 
 ).الرجوع لنشرة فنية منفصلة(النايتومورتر إف سي 

 
 الطـــبقة األســــاسية

 
 ٣٠/٣١ات الخرسانية بأستعمال النايتوبرايم يجب تأسيس األرضي

 ).الرجوع لنشرة فنية منفصلة(
 

قم بإضافـة آامل .  بالمعايير المحددة٣٠/٣١يجب خلط النايتوبرايم 
و بعد الخــلط . محتويات المادة المصلبة في حاوية المادة األساسية

زد الكامل و المفضل أتمامه بإستعمال مثقاب بطئ الســـــــــرعة مـو
بمجداف خلط، يجب تطبيق البرايم بطبقة رقيقة و متصلة بإستعـمال 

قم بتطبيق البرايمر بشكل جيــــــد . الدحروجات أو الفرش المتصلبة
عــــلى األسطح و لكن يجب تفادي الحصول على توحالت أو تطبيق 

 .المادة بشكل مفرط
 

ق يجب ترك الطبقة األساسية حتى تتخلص من اللزوجة قبل تطبي
 .الطبقة العليا

 
 خـــــلـط الطــــبــقــة العليا

 
يجب صب آامل محتويات حاوية المادة المصـــــــــلبة إلى الحاوية 

و يفضل إستعمال .  دقائق على األقل٣األساسية و خلطهم آليا لمدة 
ال يجب إضافة المخففات . مثقاب بطئ السرعة مجهز بمجذاف خلط

 .في اي وقت آان
 

 ــعالــــوضــ
 

 بإســـتعمال ١٥٠يجب وضع الطــــبقة األولى النايتوفلور إف سي 
للحصول " ٣/٨فرشاة نايلون متــصلبة أو دحروجة قصيرة مقاس 

تأآد من إزالة الشعيرات الطليــــــقة من على . على طــالء مستمـر
 ٢٠٠يجب الحصول على طبقة بسماآة . الدحروجة قبل اإلستعمال

 . يمكن زيادة السماآة حسب حاجة المواصفاتو. ميكرون آحد أدنى
 

يجب . يجب آسي الطبقة األساسية اآلن بحبيبات الناتيوفلورالمحـددة
إن اإلجراء الموصى . القيام بهذة العملية بأسرع ما يمكن بعد الوضع

قم بتطبيق آمـــيـــات فائضة من . به تغطية الطبقة األساسية بالكامل
 . الطالء األساسي بالكاملالكتل الملونة لضمان تغطية

 
و بدال عن ذلك، يمكن نشر حبيبات النايتوفلور المضـــــادة لإلنزالق 
بإسلوب عشوائي خفيف للحصول سطحية أقل آثيفة، أو يــمكـــــــن 
إستعمال المنتج للحصول على نهاية متقنة بحذف الحبيبات المضادة 

 .لإلنزالق
 
 

 
 

 
 

  
 الـــمذيـبات

  المقاومة

ازممت  النفط 
 الزيوت ممتاز
 الكيروسين ممتاز
 األسيتون ال مقاومة
 الزفت جيد
 سكاي درول جيد
 الكحول المثيلي الصناعي جيد

  
 مواد أخرى 

%)٥(مبيضات  ممتاز  
)مرآز(مبيضات  ليس جيد  
 المحاليل السكرية المشبعة ممتاز
)مشبع(يوريا  ممتاز  

 
لطات المواد الكيمياوية المعقدة، في درجات الحرارة المرتفعة أو لخ
 .الرجاء إستشارة قسمنا التقني

 
 بــــنـــــود المـــواصــفات

 
، طالء راتنج اإليبوآسي  لألرضيات من ١٥٠النايتوفلور إف سي 

 ٥٠٠سماآة الطبقة الجافة الكاملة للطالء ستكـــــــــون . فوسروك
 و مقـــاومة ،٢مم/  نيوتن ٧٠مع مقاومة للضغط بنسبة ، ميكرون

 ٢٠ المربع و مقاومة للشد بنسبـــــة ٢مم/  نيوتن٤٠للثني بنسبة 
يجـــــب تجهيز األرضيات و تطبيق الخليط بموجــــب . ٢مم/ نيوتن

 .  التعليمات المحددة في هذة النشرة الفنية
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 تجـــهـــيز األسـطـح
 

طويل ألي نظام أرضية راتنج تحدد إن المتانة العالية في المدى ال
و هـــــي . بقوة اإللتصاق المحصلة بين مادة األرضيات و الرآائز

األآثـر أهمية لذا يجب تجهيز األسطح و الرآائز بشكل صحيح قبل 
 .التطبيق

 
 اإلرضيات الخرسانية الجديدة

 
في العادة، يجب أن تكون األرضيات الخرسانية قد إعــــــــدت و تم 

٥ يوم على األقل و تحتوى على رطوبة أقل من ٢٨ها من قبل صــب
يجب أن تكون األرضيات نظيفة و خالية من التلوثات مثــــــــل %. 

المواد النفطية و الشــــحوم و الهاون و تطليخات الطالء أو المـادة 
و يمكن إزالة البقايا الخرسانية . المعالجة أو من أي بقايا طـلـيقــــة

يمكن إزالة البقايا . بالتقشر الميكانيكي الخفيـف أو بالكشطالمفرطة 
الخرسانية الخفيفة بالنمش باألسيد و مـن ثم بالماء النـــــظيف، قم 

 .بشفط و آنس األرضيات ثم ترآها لتجف
 

 

 

 



 
 

  

 

  
 

 األشـــتــعال
 

مادة قابلة لإلشتعال، أحفظ بعيد عن مصادر ، ١٠٢مذيب فوسروك 
ال .  أو رغوة٢ عند حدوث حريق قم بإستخدام السي أو اإلشتعال

 .تستعمل الماء المضخوخ
 

 :نقطة اإلشتعال 
 

  مئوية٥٠أآثر من  : ١٥٠المادة األساسية النايتوفلور إف سي
  مئوية ٥٠أآثر من   : ١٥٠المادة المصلبة النايتوفلور إف سي

 ية تقريبًا مئو٩٦                            : ٣٠/٣١الناتيوبرايم 
  مئوية٣٣                          : ١٠٢مذيب فوسروك 

 
 التــــخـــزيـن

 
 أشــهر ١٢ و لمدة اقصاها ١٥٠يمكن تخزين النايتوفلور إف سي 

اذا تم تخزينها في األجواء الجافة و في الحاويات األصـــلــية الغير 
.مفتوحة  

 
 التقـــديـــرات

 
 الــــعـــبـــوات

 
٣٠/٣١النايتوبرايم   آج٥و  ١عبوة   
١٥٠النايتوفلور إف سي   آج٦عبوة   

 حبيبات النايتوفلور المضادة لإلنزالق  آج٢٥آيس عبوة 
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٤علبة عبوة   

 التــغــطيــة 
آج/٢ متر٧ إلى ٥ ٣٠/٣١النايتوبرايم    
آج/ ٢ متر٤ إلى ٢ )المادة األساسية (١٥٠النايتوفلور إف سي    

)المادة العليا (١٥٠النايتوفلور إف سي    
آج/ ٢ متر١٫٢ إلى ٠٫٨ :٢على الحبيبات المضادة لإلنزالق رقم    
آج/ ٢ متر١٫٦ إلى ١٫٢ :٣على الحبيبات المضادة لإلنزالق رقم    

 
 
 

 
 

  
 مئوية أو ٢٠ ساعة في ١٢بعد (بعد إآتمال المعالجة للطبقة العليا 

ف األسطح من التكـــــــتالت ، يجب تنظي) مئوية٣٥ ساعات في ٥
 .الفائضة

 
مـــع . يمكن اآلن وضع الطبقة العليا بالدحروجة المشعرة القصيرة

أخذ العناية لضمان الحصول طبقة متصلة و مستمرة و ضمان ختم 
الطبـــــــقة . و تغطية الخشونات السطحية المكتسبة بسبب التكتالت

 ساعة في ١٥(مئوية  ٢٠ ساعة في ٣٦العليا يجب أن تطبق خالل 
 .من وقت تطبيق طبقة الراتنج األساسية)  مئوية٣٥

 
 فواصل الـــتــمدد

 
يجب شمل الفواصل المتمددة المتواجدة على أسطح األرضيـــــات 

فوسروك يقوم بتوفيـــــر . ١٥٠ضمن تطبيق النايتوفلور إف سي 
ـدد العديد من مانعات التسرب للمفاصل المصممة بشكل محــــــــــ

 و ٢٨٠الرجوع للنشرة الفنية الخاصــــة بالنايتوسيل (لألرضيات 
).٢٠٠ و الكلبور ٦٢٥الثيوفليكس   

 
 التــــنـــــظيـــــف

 
يجب تنظيف األدوات واألجهزة فورًا بعد اإلستعمال بإستخدام 

يجب إمتصاص اإلنسكابات بالرمل أو *. ١٠٢مذيب فوسروك 
.ا بموجب التعليمات المحليةبنشــــــارة الخشب و التخلص منه  

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 المادة االساسية و١٥٠يــجب عـــــــدم إتصال النايتوفلور إف سي 

 بالجــلد١٠٢ و مذيب فوســروك ٣١ و٣٠المصلبة  و النايتوبرايم 
.تفاد إستنشاق األبـخرة و تأآـد من توفير التهوية الكــافية. والعيون

لبعض. ـــجب لبس القفازات الوقائية المـناسبة والنظارات الوقـايةيـ
إستعــمال الدهون. الناس حساسية مفطة لمادة الــراتنج و المذيبات

العازلة مثل الكوديكس المضاد للمذيبات أو روزاليكس المــــــــضاد 
حين تــعرض الجــلد. للطالءات سوف تزود حمـاية إضافية لــــلجلد

فيجب إزالته فورًا بإستعمال دهن الراتـــنج المزيل مثل . ــــــمادةللــ
و، الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم الغــــــسل بالصـــابون والماء

في حالة اإلتصال بالعـــيون، فتشـطف.  يجب عدم إستعمال المذيبات
ورةفورا بالكــــثــيـر من الماء النظيف و من ثم البحــــث عن الـمش

المنتج فيجب مراجعة الطــــبـــيـــب فورًا وال إذا تم إبتالع. الطـــبية
 .يجـــــــــب محــاولة التقيأ

 
 
 

 
 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 
 

 معــــلومات إضـافيـة
 

 يعتبر من احد منتجات النايتوفلــور إف ١٥٠النايتوفلور إف سي 
ـتمل على البوليرثــين و سي للتطبيق على اإلرضيات و التي تشـــــ

الرجوع (العوازل و اإليبوآسي المستند على الماء و الــــــمذيبات 
و النايتوفلور ، ١١٠للنشرات الفنية الخاصة بالناتيوفلور إف سي 

 و النايتوفلور إف سي ١٤٠و النايتوفلور إف سي ، ١٣٠إف سي 
١٤٥.(  

 
الك مصلب الخرسانة باإلضــــــــــــافة، إلى منتجات الناتيوفلور هن

المصلبة، طبــقــــات الراتنج ذات اإلستواء الذاتي و الراتنج المميز 
.بالتحمل العالي لتلبية متطلبات أآثر البيئات الصناعية  

 
 .تشمل المنتجات المساندة، منتجات الترميم و مانعات التسرب

 
للمزيد من للمعلومات عن أي من هذه المنتجات الرجاء االتصال 

 .ل فوسروك المحليبممث
 

  
 الحبيبات المضادة لإلنزالق

 
 ) ميكرون٢٥٠ للطبقة أساسية بسماآة ٢آج/٢متر(
 

  الصافي األجمالي
 :٢على الحبيبات المضادة لإلنزالق رقم  ٦-٤ ١٦-١٢
 :٣على الحبيبات المضادة لإلنزالق رقم  ٥-٣ ١٤-١٠

 
 :) السماآة النهائية (١٥٠نــظــام النياتوفلور أف سي 

 
السمك التقديري   سطحية

 :٢مع الحبيبات المضادة لإلنزالق رقم  وسط  مم٢٫٠-١٫٥
 :٣مع الحبيبات المضادة لإلنزالق رقم  ناعم  مم١٫٥-٠٫٧٥

 
  بســـــبب عوامل الخسارة -تعتبر معايير التغطية المعطاة نظرية 

 والتشكيل وطبيعة الرآائز المحتملة، فمن الممكن أن تكون  أرقــام
 .التغطية العمــــلية منخفضة

 
 
 
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : اتف ه  ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. مواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ ال: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي 

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتوفلور هارد توب  
 

 

 

  
 

 الــــوصــــــف
 

هو مسحوق من نوعيــــة ، مرآب النايتوفلور هارد توب للتصلب
و جاهــــــــــز ، عالية و محدد و ممزوج من قبل الشرآة المصنعة

يحتوي على الحبيبات المضادة . لإلستعـــــــــمال في مواقع العمل
لتملكها خصائص األداء العالـــــــية للتــأآل المختارة بشكل خاص 
ة تحتوي علــــى إسمنت بورتلند ، لمقـــــــــــاومة التأآل و الكشط

و توفر الحصول  ، وإضافات خاصة لتحســـين القوة العملية للمنتج
. عـلى منتـــــــج سهل الملج علـــــــى األسطح الخرسانية الرطبـــة

توب بالتألف للحصول على أســــــــطح يتعالـــــج النايتوفلور هارد 
. أآثف و غــــــــير مسامية و مميزة بالمقاومة العالية ضد التأآـــل

تضمــــــن المعالجة بالتألف التغـــــلب على المشاآل المرتبطــــــة 
.بمؤونة اللياســة الحـــــجرية و اإلنكماش بالكامل  

 
رمادي (الطبيعي و القياسي النايتوفلور هارد توب متوفر في أللون 

األخضر و الحمراء الطابوقيـــــــــــة و : األلوان الخاصة ). خرساني
.يمكــــــــن توفير اللون األبيض المصفر عند الطلب بمكيات آبيــرة  

 
 معــايـيــر الـتـصمــيـم

 
 الخــرسـانة األســـاسية

 
ة بحــــجم الخرسانة األساسية يجب أن تحتوي على مكونات إسمنتي

المزيج الخرساني يجـــب . للمتر المكعب آحد أدني/ آيلوغرام ٣٠٠
أن يصمم لتقليل التفرقة وسيطرة على اإلستنزاف، بالرغـــم من أن 
بعض اإلستنزاف المحدود مرغوب به لضمان توفر الرطوبة الكافية 

.للتبليل النايتوفلور هادر توب عند بداية التطبيق  
 

 اإلضافات المخففة إلستعمال الماء من منتجات يوصي بإستعمال أحد
فوسروك للحصول نسبة مخفضة من إستعمال الماء لدرجة أقل من 

الخرسانة األساسية يجب أن تكون ذات هــــــبوط في موقع . ٠٫٥٥
. مم١٠٠ و ٧٥العـــمل بمقاس بين   

 
يجب وضع الخرسانة األساسية و آبسها بموجب ممارسة أساليــب 

نة الجيدة، مع أخذ الحذر لضمان الحصول على شكــل وضع الخرسا
و خصوصــــــُا . نهائئ متقن و على أقل نسبة من البقايا الخرسانية

يجب األهتمام عند تطبيق الخرسانة و آبسها ألى الحافات و الزوايا 
".التـــطبيق"الرجاء إتباع التعليمات المدرجة تحت قسم ، الرآنية  

 
.اطات إلخالء الماءال يوصي بإستخدام الشف  

 
 الخـــــصـــائـــص

 
 مـــقـــاومة التــأآـل

 
مقاومة التأآل للنايتوفلور هادر توب المختبرة بشكل مســتـقـــــــل 

اإلختبـــــار ). ٦١٠تقرير رقم (بموجب إتفاقية المجلس البريطاني 
للتأآل أبدت أن النايتوفلور هارد " إي"الذي يستعمل ماآنة إختبار 

  %.٢٢٥ يحسن مقاومة التأآل للخرسانة بحدود توب
 

  
.ترآيبة التصلب المنليثية لألرضيات الخرسانية الحديثة  

 
 األسـتخـدام

 
يزود النايتوفلور هارد  توب مقاومة عالية ضد التآآل لألرضيات 

يتم التطبيق برش المسحوق الجاف لضـــمان . الخرسانية الجديدة
 المضادة للتأآل بالتألف مــع الحصول على إلتصاق قوي لألسطح

هو مناسب مثاليا لكل المنـــــــــاطق . قواعد األرضيات الخرسانية
: الصناعيـــة الخاضعة للحرآة المرورية العالية، ومثال على ذلك

محطـــــــــــات الكهرباء  و وحدات الصناعات الثقيلة و البنايات 
ات و المســـــــالخ و الزراعيــة و مصانع تحلية المياة و المختبر
.المخازن و أرصفة التحميل و الورشات  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.و ال حاجة لإلضافات،   جاهز لإلستعمال-  
.  تزوداألسطح بمتانة عالية، و مقاومة ضد التأآل-  
.  يشكل إلتصاق متألف مع القاعدة الخرسانية الجديدة-  
.قاومة للزيوت و الشحوم  أسطح مميزة بالقساوة و الكثافة و الم-  
.  متوفر بعدة ألوان لتحسين المنظر العام للمناظق العملية-  
. و لن تتصدأ في الرطوبة،   آتل غير معدنية-  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالـــــــية ذات 
التــــــقنيـة فوسروك يوفر المساعدة . النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مواقــع . للمصممون و المقاولون

العمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب الخبرة العالية  الالنظير 
.لها في مجال صناعة البناء  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 :يتم تطبيق النايتوفلور هــارد توب في مرحلتين 
 
للمــتر /  آيلوغرام ٣ة مستوية بحدود   يجب رش التطبيق في نسب-

عندما تصبح المادة بشكل موحــد و . المربع على األسطح الخرسانية
قاتم بسبب إمتصاص الرطوبة من الخرسانة األساسية، يمكن للطبقة 

يمكن إستخدام دعامة خشبية أو تسويـة آهربيائــة . األولى بالتسوية
 .د األسطحالمهم عدم إجها و من. للمساحات الكبيرة

 
  و فــــــورًا بعد التسوية، يجب تطبيق بقية مادة النايتوفلور هــارد -

للمتر المربع بانتظام على األسطح بزاوية / آج٢توب و المكون من 
و مرة ثانية، و بعد أن تكون الرطوبة . صحيحة إلـــى التطبيق األول

 .هيجب تسوية األسطح بنفس الطريقة المحددة أعال،  قد إمتصت
 

و يمكن القيام بتشكيل الشكل الـنهائي لألرضيات و بإستعمال أنصال 
التسوية الكهربائية بعد أن تكون األرضيات قد تصلبت لتفادي حدوث 

 .أي أضرار
 

 الحــــــافـــات
 

و في حين إمكانية تأثر أو تضرر الحافات و األطراف ، فيمكن منح 
د األسلوبين التاليين قبل هذة األقسام الحماية األضافية بإستعمال اح

 :القيام بعملية التطبيق لكامل مساحة اسطح االرضيات
 
فـــــورا بعد تسوية الخرسانة الحديـــــــــــــثة الموضوعة، يجب)  ١

متر طولـي / آــج ٠٫٥رش النـــــــــايتوفلور هــارد توب باليد بنسبة 
 ميلمتر على طول١٠٠في شريط بعرض )  للمتر المــــــــربع/ آج٥(

 .الحافة و ملجها يدويًا إلى االسطح
 
فورا بعد تسوية الخرسانة الحديثة الموضوعة، قم بإزالة أواتد )  ٢

 مليمتر عمق في ألواح الحافة و تتـــــناقص إلى ١٠خرسانية بعمق 
قم بإستبدالها بمعجون متصلب جدا من النايــــتوفلور . مستوى أللوح

تأآد من الكبـــــــــس . يا بكمية صغيرة من الماءهــارد توب مخلط آل
 .الكامل إلى أساس الخرسانة

 
.ستزداد قوة المناطق المدعومة بعد تطبيق عمليات المعالجة الالحقة

 
يعتبر توقيت تطبيق النايتوفلور هــارد توب مهم جدًا و يجب التأآد 

ة التطبيق من توفر العمالة و األجهزة و المواد الكافية إلآمال عملي
للمنطقة بالكامل قبل جفاف األسطح الخرسانية بالمدة المــــــحددة 
لضمان التفاعل الكامل مع المسحوق للحصول على أسطح مميزة 

و بالمقابل، و لن يتم الحصول على المنفعة الكامـلـة . بكثافة جيدة
و ذلك قبل التخلص مــــــن ، للمادة إذا تم تطبيق المادة مبكرًا جدا

.ستنزافات الماءأ  
 

أي إضافة من الماء لتبليل األسطح على التطبـــيق األول أو الثاني 
.للنايتوفلور هــارد توب سيكون ضار إلى النوعية العامة لألرضية  

 
 
 
 
 

 

  
)١٩٨٣ ١١٦ جزء ١٨٨١للـ بي إس (مـقــاومة الـضـغـط   

 
ــا في بالمحتوي المائي المتكافئ مع النسب المحصل عليـــــهـــــــ

التطبيقات العملية، فأن مقاومة الضغط المثالية لمكعـــــــــــــــبات 
للميلــــمتر / نيوتن٧٠ يوم هي ٢٨لنايتوفلور هــارد توب في مدة 

.المربع  
 

)مقيــاس موهاز(التصــــلب   
 

قوة التصلب للكتل المصــــلبة المستخدمة في النايتوفلور هارد 
.الصـــــلـــــي في مقياس موهازا٩توب هي   

 
 بــــنــــود المــواصفـات

 
يجب تطبيق المادة على األرضيات آما هو مبين بإستعمــــــــــال 

ترآيبة التصلب المنليثية لألسطــــــح و ، النايتوفلور هــارد توب
تمتلك الكتل . المحتوية على الكتل الال معدنية و المضادة للصداء

 مقياس موهاز األصـلي و يتميز  على٧قوة بمقاس ليس أقل من 
% ٢٢٥المرآب بالقدرة على تحسين مقاومة الخرسانة بنسبة 

.ضد التأآل  
 

يجب تطبيق مسحوق النايتوفلور هادر توب إلى األرضـــــــــيات 
و يطبق بدرجة حيث . الخرسانية الحديثة برش المسحوق الجاف

. مليمتر٦-٣أن يترك مرور القدم الخفيف أثر بحدود   
 
تم تطبيق المسحوق في مرحلتين، بإتبـــاع آامل الــــــــتعليمات ي

 ٥للشرآة المنتجة، و للحصول نسبة تطبيق عامة ليست أقل من 
يجب أخذ اإلنتباه الخاص للحافات  حسب . آيلوغرام للمتر المربع

.موجب المتطلبات المكتوبة للمنتج  
 

 تعـــليـــــمــــات اإلســـــتعــــمـال
 

/  آج ٥بيق النايتوفلور هــارد توب بنسبة تطبيق بحدود يجب تط
و يوصى بتقسيم األرضيات إلى أقســـــــام محددة و . للمتر المربع
يجب تجهيز آمية آافية من المادة لتناسب نسبة الرش و . معروفة

  .التطبيق الموصى به
 

يجب الــــشروع بتطبيق النايتوفلور هــارد توب بدون تأخير عندما 
تصلب الخرسانة األساسية لدرجة عندما يترك مرور القدم الخفيف ت

و يجب أن تكون جميع اإلستنزافات المائية .  مليمتر٦-٣أثر بحدود 
قـــــد تبخرت اآلن، لكن يجب أن يكون شكل لخرسانة  مميز بلمعان

 .رطب
 

لمساحات األرضيات الكبيرة، يجب أن تتوالي عـمليــــات التــــطبيق
مستمر خلف فريق الوضع لضـــمان إتمام التطبيق بالوقــــت بشكل 
 .الصحيح

 
 
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 الـــتــــقــــيــــدات
 

في البيئات الضارة جدا، و حين الحاجة لللحصول على أآثر نسبة 
من المقاومة ضد التأآل، فيجب األخذ باإلعتبار القيــام بإســـتعمال 

للمزيد من التعليمات، الرجاء اإلتـــصال . *النايتوفلور إيمري توب
.بمكتب فوسروك المحلي  

 
ال تستعمل النايتوفلور هــارد توب  في المناطق المعرضة للحوامض 
واألمالح أو المواد األخرى المعروف عنها بإيذاء و تلف الخرسـانة 

.المحتوية على إسمنت بورتلند عادي  
 

وي على آلوريد الكالسيوم ال يجب التطبيق على الخرسانة ألتي تحت
  %.٣أو الخرسانة الممتلكة إلضافات الهواء األعظم من 

 
في حين الحاجة ألرضيات ملونة، فيوصى بالقيام بعمليات تجريبــية 
لتقييم اإلختالفات المحلية المحتملة بسبب الكتل و الرمال المستعملة 

.في أساس الخرسانة  
 

 التــــقـــديــرات و الـــعـــبــوات
 

 النايتوفلور هـارد توب  آج٢٥أآياس بعبوة 
 آونكيور أي بي  لتر٢٠٠ أو ٢٥عبوة 
١٤٠النايتوفلور إف سي   لتر٥عبوة   

 التــــغــــطيــة 

متر مربع/  آج ٥  النايتوفلور هارد توب 
لتر/   متر مربع ٩-٥  آونكيور أي بي 
آج/  متر مربع ٨ ١٤٠النايتوفلور إف سي    

 
جب أن تمتثل مع النسب الموصى بها للحـــــــصول على التطبيقات ي

قد تأثر أي إختالفات بشكل ضـــــــار على . خصائص األداء المحددة
متانة و مقاومة األرضيات، و في شكل و إتساق األلوان في النوعية 

.المصبوغة و الملونة  
 

  بســـــبب عوامل الخسارة -تعتبر معايير التغطية المعطاة نظرية 
والتشكيل وطبيعة الرآائز المحتملة، من الممكن أن تكون  أرقــام 

. التغطية العمــــلية ستكون مخفضة  
 

 التخزيـن
 

أو الناتيو / يمكن تخزين النايتوفلور هـارد توب و آونكيور إي بي 
 شهر اذا تم تخزينهم في ١٢ لمدة اقصـــــــاها ١٤٠فلور إف سي 

.األصلية الغير مفتوحةاألجواء الجافة و في الحاويات   
 

قد يؤثر تخزين المواد في الدرجات الحرارة و الرطوبة العالية على 
.مدة صالحية التخزين بشكل سلبي  

 
 
 
 
 
 
 

  
و مــــن ، تتطلب األرضيات المدهونة و المصبوغة عناية إضافية

الضروري أن تحمى من التضررات و التلطيخ بعد إآـــــــــــــــمال 
ن الضروري إتباع النسب الموصى بها لتطبيق المادة و م.التطبيق

على آامل مساحات أسطح األرضيات لتفادي الحصول علــــــــــى 
.إختالفات موقعية على الشكل و أللون  

 
يوصي بأن يطبق النايتوفلور هــارد توب بإستــــــخدام : مالحظة 

المتخصصين في الوضع و المصــدقين من قبل فوسروك و الذين 
للمزيد من المعلومات، الرجــــاء . تم تدريبهم لإلستعمال الفواصل

.االتصال بمكتب أو ممثل فوسروك المحلي  
 

 الــــتــــنـــــظـــيـف
 

يجب تنظيف جميع  األدوات واألجهزة بعد اإلستعمال فورًا وقبل أن 
 .تتصلب و تجف المادة

 
 المــــعـــالجــة

 
الخرسانية ألتي تم تطبيق مسحوق يجــــــب أن تتعالج األرضيات 

النايتوفلور هارد توب عليها بشكل صحيح للتكتسب الخصائص و 
للحصول على المعالجــــــة . الملكيات الطبيعية و المهنية المحددة

مرآب المعالجة ، *األآثر فـــــــاعلية قم بتطبيق آونكيور دبليو بي
اجة األرضيات و عند ح .٣٠٩-المتماثل مع الـ أي إس تي إم سي 

لوضع بطبقات إضافية أو بالتطبيق في المناطق الداخلية، فالطريقة 
المعالجة بالماء و من ثم بوضع رقائق : البديلة للمعـــــــالجة هي 

و ال يجــــب إستعمال الماء المالح تحت أية . البوليثين عليهــــــا 
 .ظروف

 
 معــــــالجـة األســطح

 
معالجات أخري مع النايتوفلور هـــارد ليس من الضروري تطبيق 

توب بسبب تميز األسطح النهائية بالكثافة العالية و المسامــــــــية 
في حين الحاجة إلستعمال عازل، يمكن وضع طبقة . المـــــنخفضة

 ساعة األولى، أو ٢٤ثانية بإستـــــعمال آونكيور إي بي، أما خالل 
ألرضيات جافة و نظيفة و في وقــت الحق بشرط أن تكون أسطح ا

 .خالية من التلوثات
 

حين الحاجة ألسطح مانعة لإلنزالق، فيوصى بوضع طبقة واحدة 
.من آونكيور إي بي  

 
من المهم التطبيق بشكل موحد بدون تسميك أو غــمـــــــر مناطق 
مختلفة بشكل مختلف و ألذي قد يؤثر على نوعية األرضيات بشكل 

.عكسي  
 

آونكيور إي بي اإلتصال أو اإلستعمــــال  لتشكيلة ال يجب أن يمنع 
). ١٤٠مثل النايتوفلور إف سي (واسعة من المعالجات الالحقـــــة 

على أية حال، فمن الضروري القـــــــــيام بالتجارب للتأآيد التوافق 
لللمزيد من التعلــــــــــيمات، الرجاء اإلتصال . قبل أن يبدء التطبيق

 .مالء في فوسروكبقسم خدمة الع
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 األشـــتــعال
 

 .النايتوفلور هــارد توب، مادة غير قابلة لإلشتعال
 

 معــــلومات إضـافيـة
 

يوفر النايتوفلور هارد توب لألرضيات متــــانة عالية و مقاومة ضد 
و لكن في البيئات الضارة جدا، و حين الحاجة للحصول على ، التأآل

من المقاومة ضد التأآل، فيـــجب األخذ باإلعتبار إستعمال أآثر نسبة 
للمزيد من التــــــعليمات، الرجاء اإلتصال *. النايتوفلور إيمري توب
 .بمكتب فوسروك المحلي

 
يوصي بشدة إستعمال عوازل التسرب العالية التحمل مثل النايتوسيل 

لمصانع و لعزل الفواصـــل الداخلية ل * ٦٠٠أو الثيوفليكس  * ٢٨٠
 .المخازن مع إحتساب القدرة المتزايدة لألرضيات المعالجة

 
للمزيد من المعلومات عن المنتجات و تعليمات اإلستعمال، الرجاء 

 .اإلتصال بمكتب فورسروك المحلي

  
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
يحتوي النايتوفلور هـــارد توب على مساحيق إسمنتية و عندما 

 ترطب فسوف تطلق القلويات التي يمكن أن تكون ضارة تخلط أو
 .بالجلد

 
قد يسبب التهيج إلى العيون، و للجهاز التنفسي و يجب تفادى 

يجب لـــــبس . اإلتصال بالجلد و إستنشاق الغبار أثناء التطبيق
القفازات الوقائية المـناسبة والنظارات الوقـاية، حين تـــعرض 

 .يجب إزالته فورًا بالغـــــسل بالماءف. الجلــــــــد للمادة
 

في حالة اإلتصال بالعـــيون، فتشــــطف فورا بالكــــثــيـر من    
 .الماء النظيف و من ثم البحــــث عن الـــــــمشورة الطـــــبية

 
و يجـــب . آونكيور إي بي ، مادة األآريلك المستندة على المذيبات

إستعـــــمال . بة والنظارات الوقـايـةلبس القفازات الوقائية المـناس
الــــــدهون العازلة المضــادة للمذيبات سوف تزود حمـاية إضافية 

حين تعـــــــرض الجلد للمادة، فيجب إزالته فورًا بالغـــــسل . للجلد
في حالة .  و يجب عدم إستعمال المذيبات، بالصابون والمــــــــــاء
ـــطف فورا بالكــــثــيـر من الماء النظيف اإلتـــصال بالعــيون، فتش

المنتج  إذا تم إبتالع. و من ثم البحــــث عن الـــــــمشورة الطـــبية
 .فيجب مراجعة الطــبيـــب فورًا وال يجــب محــاولة التقيأ

 
الرجاء الرجوع للنشرة الفنية ، للحصول على مزيد من المعلومات
 .الخاصة باألمن و السالمة للمنتج

  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائم
و ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب ا

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتوفلور ليفل توب  

 

 

  
 

منتج من مكون واحد و معد للخلط ببساطة :  جــاهز لإلستعمال 
.بالماء في موقع العمل  

 
.ال مخاوف من الجفاف و التصلب المبكر:  المعــالجة الذاتيـة   

 
 الــــوصــــــف

 
مزيج من المواد اإلسمنتية الخاصة و الكتـل ، النايتوفلور ليفل توب

وهو مجهـز . نفة و البوليمير و مجموعة خاصة من اإلضافاتالمص
آمسحوق جاف رمادي أللون، و ألذي يحتاج فقط إلضافة الــــــماء 
للحصول على مادة متدفقة متقنة و مميزة باإلستواء الذاتي عنــــــد 

و تـــــــزود . التطبيق، و يمكن إستخدام المادة على الحافات الرفعية
ق المثالي لتسوية السطحيات الخرسانية الغير مستوية المادة التطبي

و يعـــــــــتبر . في موقعها االصلي أو للسطحيات الخرسانية الجاهزة
 مليمتر، فيمكن إضافة ١٠إقتصاديا، فعند الحاجة لسماآة أعظم من 

ومثال على ذلـــــــك(الرمل الخرساني المغسل و الجاف  بي إس  - :
على أيـــــة : مالحظة . األبعاد المساويةفي )  درجة إم١٩٨٣-٨٨٢

حال عند إضافة الرمل فأن الماد تحتاج للياسة و تخسر خاصيـــــــة 
صمم النايتوفلور ليفل توب خصوصا لإلستعمــــال . األستواء الذاتي

. مئوية آحد اقصى٣٥في درجات الحرارة بحدود   
 

ئية ودرجة درجة إستوا(متوفر النايتوفلور ليفل توب في درجتين 
).قياسية  

 
 
 
 
 

 
 

.تثبيت بالط الفينيل على طبقة الناتيوفلور ليفل توب التحتية  
 
 
 
 
 

 
 

  
.مرآب المواد اإلسمنتية ذات األستواء الذاتي لألرضيات  

 
 األسـتخـدام

 
يزود النايتوفلور ليفل توب طبقة إسمنتية تحتية ذات إستواء ذاتي 

الط و البساط و طبقات الفنيل الب: للعديد من أنواع األرضيات، مثل 
و المشمع و المطاط و األرضيات األخرى التي تتطـــــــــلب رآيزة 

.مستوية و ناعمة  
 الــمـزايــــــــــا

 
يضمن اإلتساق السائل منتجا يستوي عند :  األستـواء الذاتي 

.الصب ليشكل سطح مستوي و متقن  
 

رضيات في موقعها يمكن أن يستعمل مباشرة لأل:  ال حاجة للياسة 
األصلي أو في المسلحات الجاهزة للحصول على أسطح مستوية و 

.متقنة بدون الحاجة للياسة  
 

التشكيل بالبوليمير المعدل، يضمن اإللتصاق : اإللتصاق الجيد 
.الممتاز إلى األسطح المجهزة  

 
.سريع التطبيق و الجفاف:  توفيــر الوقت   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ر ليفل توب يظهر تدفق عالي للحصول عرض تدفق الناتيوفـلو
على طبقة إسمنتية تحتية مميزة باإلستواء الذاتي بسماآة من 

. ميلمتر١٠ إلى ٠٫٥  
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 الخــــــلـــــــــط
 

يجب خلط النايتوفلور ليفل توب بشكل جيد بخالط ميكانيكيًا أو 
.غرضبمثقاب عالي األداء مجهز مجذافا معد خصيصًا لهذا ال  

 
 آيلوغــــــرام ٢٥يحتاج آل آيس من النايتوفلور ليفل توب عبوة 

و ذلك إلنتاج مادة ،  لتر٦٫٥إضافة من الماء النظيف البارد بحجم 
.موحدة و متدفقة و مميزة باإلستواء الذاتي  

 
:تكتسب أفضل النتائج بإتباع هذة اإلجراءات البسيطة للخلط   

 
.المحدد للخلط إلى حاوية الخلطقم بصب ثلثين من آمية الماء ) ١  

 
 آيلوغرام من النايتوفلور لـيفــــل توب ٢٥قم بإضافة عبوة الـ) ٢

مع القيام بالخلط بشكل مستمر، حتى يتم إآتساب إتــــساق ، ببطئ
. دقائق على األقل٣قم بالخلط بمدة . متقن  

 
 مع ١/٣قم بإضافة الثلث المتبقي من الماء المعد للخلط ببطئ ) ٣
تمرار الخلط بشكل آلي للحصول على مزيج متقن و قابل للصب إس

.و مميز باإلستواء الذاتي  
 

ال تقم بخلط النايتوفلور ليفل توب بكميات أآثر من ألتي يمكــــن أن 
 دقائق ١٠: تستعمل ضمن الوقت المحدد لتدفق المادة وبمعنى آخر 

د من أن على أية حال، تأآــــــ). الرجوع للخصائص( مئوية ٣٥في 
الخليط الالحق جاهز، لتمكين الصب المستمر حتى إآتمال التـغـطـية 

.لكامل المساحة المحددة  
 

 مليمتر، يمكن تعبئة النايتوفلور ليفل توب ١٠للسماآات األآثر من 
)  درجة إم١٩٨٣-٨٨٢بي إس : ومثال على ذلك (بالرمل النظيف 

نف خصيــصًا أو بإستعمال الرمل المجهز من قبل فوسروك و المص
مثل النوعية المحدةد لحبيبات النايتوفلور المضـــادة (لهذا الغرض 
يجب إستعمال أوزان متساوية للرمل و النايتوفلور ليفل ). لإلنزالق
ليس من الضروري إستخدام آميات أضافية من المـــــــــــاء . توب

ف  لتر من الماء النظــــي٦٫٥يجب إستعمال :اإلضافي وبمعنى آخر 
.البارد إلنتاج خليط سهل الملج  

 
 الــــتـــــطبـــــيـــق

 
قم بصب المادة المختــــــــلطة إلى الرآائز المحضرة، أما بالنشر أو 

ال يجب . بالملج أو بالمسح و من ثم السماح للمادة بأن تستوي ذاتيًا
.أن تحاول تسوية األسطح  

 
يمكن أن تقشر بحافة ف، في حالة تواجد أي بقع على المواقع العالية

.أداة الملج بعد الشك األولي  
 

و أيضـــًا . يجب إآتساب السماآة المحددة في عملية تطبيق واحدة
للحصول على أفضل النتائج، يجب القيام بعملية الصب واإلستواء 
.بــــــــشكل مستمر حتى تتم تسوية آامل المنطقة المنطقة المعينة  

 
.المنظمة بشكل جيدمن الضروري إتباع األساليب   

 
يجب وضع تسوية مؤونة اللياسة من النايتو فلور ليفل تـــــــوب 

.المعبئة بالرمل بتطبيق واحد بإسلوب الملج  

  
 الخـــصـــــائــص

 
 الوصف  يوم١  أيام٧  يوم٢٨

) ٢مم/نيوتن(مقاومة الضغط  ١٢ ٢٠ ٣٦
)٤٥٥١بي إس (  

) ٢مم/نيوتن(مقاومة الثني  ٤٫٠ ٥٫٥ ١٤
)٤٥٥١إس بي (  

   دقيقة٠  دقائق١٠  دقيقة١٥

 ٢٩٠ ٣٠٠ ال ندفق
) توزيع مم(خصائص التدفق 

 قالب التدفق ٨٩٠ب إس (
)المخروط  

 
)دقيقة(مدة الصالحية للشك  مبدئي نهائي  
)٤٥٥٠إختبار فيكات بي إس ( ٢٢ ٢٦  

   
 ٢٠المدة للحرآة المرورية في   ساعات٤-٢ 

)ساعة(مئوية   
أر إتش و مثالية % ٤٠ مئوية و ٣٥ص أعاله في درجة تم إختبار الخصائ

.للنتائج المحصلة عند التطبيق في مواقع العمل  
 

 تعـــليـــــمــــات اإلســـــتعــــمـال
 

يجب أن تكون أسطح األرضيات نظيفة و خالية من المواد الطليقة  
 .والتلوثات مثل الغراء و المواد النفطية و الدهانات و الشحوم

 
 . يوم على األقل١٤أن تكون الخرسانة الجديدة بعمر يجب 

 
يجب إزالة البقايا الخرسانية بالكشط أو بالنمش بإستعمال فوسروك 

ثم تغسل و تشفط المياة للـــتخلص ، ١:١أسيد إتش المخفف بنسبة 
يمكن إزالة الزيوت الخفيفة و الشحوم بإستعمال مـــزيل . من الغبار

 . الغسل بالماء النظيفالزيوت من فوسروك و من ثم
 

يمكن حشو و تعبئة التشققات و الفتحات الكبيرة بإستعمال مزيـج 
بكميات متساوية من النايتوفلور ليفل توب و الرمل النـــظيف مع 

قم بتطبيق حجم قليل من إضافة السيبوند مـــــع . القليل من الماء
. قبل الترميم١:١الماء بنسبة   

 
 الطـالء األسـاسي (البرايم)

 
إن الهدف للطالء األولي هو لعزل الرآائز لمنع تسرب الهواء من 
الطبقات األرضية السفلى و ألتي قد تؤدي لتشكيل الفقــــــــــاعات 

الرآائز المساميـــــــة . والثقوب على أسطح النايتوفلور ليفل توب
فــي . بشكل عالي جدا قد تتطلب طبقتين من الطالء األولي العازل

الحالة يجب ترك الطبقة األولى لتجف قبل تطبيق الطبقــــــــة هذه 
تتكون طبقة الطالء األولى من مزيج الماء و السي بونـــد . الثانية
 و يدهن على الرآائز بفرشاة متصلبة و من ثم يتــرك ١:١بنسبة 

.ليجف  للتجفيف قبل تطبيق النايتوفلور ليفل توب  
 

الماء، يجب تأسيس األرضيات في المناطق الخاضعة إلختراقات 
.بإستعمال النايتوبوند أي آر الغير مخفف  

 
 
 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

اإلستعمال الفعلي ، نسب التغطية المدرجة أعاله أعطت للتوجيه فقط
.سيعتمد على حالة الرآائز  

 
 الــــتــــنـــــظـــيـف

 
مال فورًا يـــــــجــــب تنظيف جميع  األدوات واألجهزة بعد اإلستع

 .بإستخدام المـاء
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

و لكنها قلــوية ، النايتوفلور ليفل توب مــادة غير سامة  أو ضارة
يجب لـــــبس القفــــازات الوقائية المـناسبة والنظــارات . نوعًا ما

ـسل فيجب إزالته فورًا بالــغ. الوقـاية، حين تـــعرض الجلــد للمادة
في حالة اإلتـــــصال بالعـــيون، فتشطف فورا بالكـثيـر من . بالماء

و في حالى اإلتصال الـــــمــــطول مع المادي فيجب . الماء النظيف
 .إستشارة و مراجعة الطبيب في اسرع وقت

 
 الــــتــــمــــويــن

 
.الرجاء األتصال بمكتب فورسورك المحلي للمزيد من المعلومات  

 
 الــــدعــــم الــفـــنــــي

 
يوفر فوسروك خدمة الدعم الفني من قبل الموظفين المتخصصين و 

.المتدربين تقنيا بشكل عالي  
 

 معــــلومات إضـافيـة
 

النايتوفلور ليفل توب، هو احد منتــــــــــجات النايتوفلور المحددة 
و لألرضيات الصناعية و التي تشمل التصلب التكاملي و الكيميائي 

و هـــــــــــــو عازل و مصمم ، طبقة الطالء المستندة على الراتنج
.لإلستعمال مع نوعيات مختلفة من الحاالت الصناعية و التجارية  

 
للمزيد من المعلومات عن المنتجات و تعليمات اإلستعمال، الرجاء 

.اإلتصال بمكتب فورسروك المحلي  
 

  
 مـــــالحـــظـة

 
ال يجب محاولة إعادة الخلط ،  المتصلببجل التخلص من الخليط

. مئوية٥و ال يحب اإلستعمال في درجة حرارة اقل من . بالماء  
 

يجب وضع أغشية مضادة للرطوبة على الطبقة التحتـية لأللــوح 
أي تدفئة ألسطح األرضيات التحـتية يجب . لألرضيات  و الحافات

.ور ليفل توبأن تطفئ و ترك األرضية لتبرد قبل تطبيق النايتوفل  
 

يجب حماية الناتيوفلور ليفل توب من اشعة الشمس المباشرة، أو 
). ساعات٤-٢(من الرياح والتهوية القوية حتـى تتصلــب المادة   

 
 غطاء األرضية و إختيار المادة الالصقة

 
يتوفر لدى فوسروك الدولية تشكيلة واسعة من المواد الالصقة و 

السجاد و الفينيل وأغطيات األرضية الغراء و مناسبة ألآثر أنواع 
تتضمن هـــــــــذة المواد الالصقة من مادة الهيرفيرنج و . األخرى

الرجاء اإلتصال بمكتب . الشور ستك  و سلسلة منتجات فوسفيكس
.فوسروك المحلي للمزيد من التفاصيل عن هذة المواد  

 
ضعة يمكن إستعمال المواد الالصقة الغير رطبة و الحساسة و الخا

ال يجب الشورع بتطبيق المواد . بشكـــــــــــل فوري لمرور األقدام
 ساعة منذ وضع النايتوفلور ٢٤-١٨األخرى إلــى أن تنقضي مدة 

.ليفل توب  
 

 التــــقـــديــرات و الـــعـــبــوات
 

 النايتوفلور ليفل توب  آج٢٥أآياس بعبوة 
 سي بوند  لتر٢٠ أو ٥براميل عبوة 

 النايتو بوند أي أر   لتر٢٥ و ٤عبوة 

 التــــغــــطيــة 

 ٢متر/مليمتر /  آيلوغرام ١٫٦تقريبا 
 ميلمتر، ٢لطبقة بسماآة :  وبمعنى آخر

 ٧٫٥٢ آج ستكفي لتغطية ٢٥عبوة الـ 
.متر مربع  

 النايتوفلور ليفل توب

 لكل لتر عندما يخفف بالماء ٢ متر١٥
.١:١بنسبة   سي بوند 

لتر/ متر مربع ٨-٦    النايتو بوند أي أر 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : اآس ف  (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة
ك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسرو

موجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء ب
.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتوفلور ليثيورن  

 

 

  
 

 الـــــخــــصـــائــص
 

عوامل التبليل المخــــتـــــــارة خصيصا في 
، النايتوفلور ليثيورن تحسن عمق اإلختراق

للحصول على أسطح أآثر متانة و أفضل من 
المعالجات السطحية األخرى التي تشكل فقط 

.طبقة سطحية  

:األخـــتــراق   

 النايتوفلور ليثيورن لمدة تدوم صالحية عمل
حياة األرضية من غير الحاجة للقيام بإعادة 

.المعالجة  

:صالحية العمـل   

يتم الحصول على تصلب األسطح بالتفاعل 
و هـــذا . الكيميائي ضمن المواد اإلسمنتية

يعطي حماية أقوي ضد حرآــــــات المرور 
.العالية واألشكال األخرى من التأآل  

:ــلـب الــــتـــصـ  

تخلق اإلزالة الكيميائية الخالية من الكلسات 
والجزيئات القابلة للـــذوبان األخرى أسطح 
.متميز بمتانة عالية و صــمود ضد لألتربة  

:الصمــود لألتربـة   

المرآبات البلورية الخامدة المشكلة بتطبيق 
النايتوفلور ليثيورن تخفض قابلية إمتصاص 

 إلى للمذيــبات و األسطح و تحسن المقاومة
الشحوم و المواد الكيمياوية المستعملــــــة 

.عموما  

:المــقـاومة الكيميائية   

 
للمزيد من المعلومات عن المقاومة للمواد الكيميائية المعينة، 

.الرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي  
 

 الـــــصــــيــــانـــة
 

رض فيـــــجب تطبيق إلآتساب خاصية إمتداد مدة صالحية حياة اال
النايتوفلور ليثيورن بموجب التعليمات المحددة في النشـــرة الفنية 
.التقنية، و لن يكون هناك اي حاجة للقيام بإعادة عمليات المعالجة  

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
يجب أن تكون األسطح التي ستعــــــــــالج مع النايتوفلور ليثيورن 

يمكن ترميم الشقوق . ية من المواد الطليقةصحيحة و نظيفة و خال
.أو الفتحات بإستعمال مادة الترميم الموصى بها من فوسروك  

 
يجب معالجة التلوثات النفطية و الدهنية من على األسطح بإستخدام 
المادة الكيمياوية المناسبة إلزالة الشحوم و من ثم تـــــتلى بالغسيل 

.بالماء النظيف و تترك لتجف  
 

إزالة البقايا الخرسانية و طبقة الطالء الحالية قبل التطبيق، يجب 
.حيث أنهما سوف يمنعان النايتوفلور ليثيورن من اإلختـــــــراق  

 
 يـــوم ١٤يجب السماح لألسطح الخرسانية الجديدة أن تتعالج لمدة 

 يوم ٢٨يجب السماح لألسطح الملونة أن تتعالج لمدة . قبل الترميم
و يجب القيام بعمليات تجريبة لمساحة صغير لتقــــييم ، قبل الترميم

.التأثير على أللون  
 

يجب تطبيق النايتوفلور ليثيورن فقط على األسطح الجافة لتزييد 
.اإلختراق  

 
 

  
.ترآيبة التصلب الدائم و مانع الغبار لألسطح الخرسانية  

 
 األسـتخـدام

 
يمة و منـــــع للتصلب السطحي للطبقات الخرسانية الجديدة والقد

.لألتربة و لزيادة المتانة  
 

.مناسب لإلستعمال على األسطح الخرسانة و الجرانيتية  
 

تتضمن التطبيقات المثالية األرضـــيــــــــات الصناعية و األعمال 
الهندسية الخفيفة و المخازن و معامل الحليب والعلف الحيواني و 

السدود و خزانات الماء و المسالخ و مواقف الســــــــــــيارات و 
.الصهاريج و المستودعات و المداخن  

 
.و آمادة تصلب لمنتجات الخرسانة الجاهزة  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
المتانة العالية، يحسن مقاومة الكشط و يقلل من األضرار 

. الكيميائية و من أضرار الزيوت و الشحوم  
 

.سهل التطبيق، ال حاجة ألجهزة أو مهارات خاصة  
 

.يزيل تجمعات الغبار ضمن األسطح المعالجة  
 

.إقتصادي و تكلفة اقل لحماية األرضيات  
 

 الـــــوصـــــــف
 

مسحوق النايتوفلور ليثيورن، مسحوق أبيض ألــــلـــــون و قابل 
للذوبان و بلوري مستند على الفلوروسيلكيت المعدنية و العوامل 

.المبللة  
 

، يورن بالماء و يطبـــــــــق لألرضياتعندما يخلط النايتوفلور ليث
يخترق المحلول الطبقات الخرسانية متفاعًال مع الكــــــــــــلسات 
والجزيئات القابلة للذوبان األخرى لتشكيل بلورات الجرانيــــــت 
.الصلبة، إلآستاب أسطح مميزة بمتانة عالية و خالية من الغبار  

 
 الــدعــم التـقـنـي

 
 تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالـــــــيـة ذات يقدم فوسروك

فوسروك يوفر المساعدة التــــــقـنية . النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مــواقع . للمصممون و المقاولون

العمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب الخبرة العالية  الالنظير 
.لها في مجال صناعة البناء  

 
 
 

 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 التــــقـــديــرات و الـــعـــبــوات
 

. آج٢٥يتوفر النايتوفلور ليثيورن في أآياس بعبوة : الــــعـــبـوة   
 

تتفاوت التغطية حسب مسامية األسطح و لكن القييم :  التـــغــطية 
:المثالية لألسطح المتقنة هي آما يلي   

 
. تطبيقات٣رام من المسحوق ل   سبع متر مربع لكل آيلوغ-  
.   عشر متر مربع لكل آيلوغرام من المسحوق لتطبيقان-  
.   ثالث عشر متر مربع لكل آيلوغرام من المسحوق لتطبيق واحد-  
 

اإلستعمال الفعلي سيعتمد على ، نسب التغطية المدرجة أعاله أعطت للتوجيه فقط
.مسامية األسطح  

 
 التـــــخـــزيــن

 
. شهر١٢: حية التخزين مـــدة صــال  

 
قم بتخزين المنتج في األجواء الجافة و في : شروط التخزين 

.الحاويات األصلية الغير مفتوحة  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

يجب أن يتصل ، يعتبر النايتوفلور ليثيورن مادة سامة و ضــــــــارة
م إستنشاق الغبار بالجلد و العين و يجب عدم إبتالع المحلول مع عد

.أثناء الوضع و الخلط  
 

إلبس لباس وقائي مناسب و قفازات و حذاء و أقنعة حماية للعين و 
.الوجه  

 
في . فيجب إزالته فورًا بالــغـسل بالمـاء. حين تـــعرض الجلــد للمادة

.حالة اإلتـــــصال بالعـــيون، فتشطف فورا بالكـثيـر من الماء النظيف
حــــــين اإلبتالع يجب . راجعة الطبيب في اسرع وقتو إستشارة و م

 .عدم محاولة التقياء و مراجعة الطبيب فورًا
 

يجب التأآد من عدم إتصال النايتوفلور ليثيورن مع االطعمة و 
.معلبات المواد الغذائية و مع األغذية الحيوانية  

 
 اإلشـــــتـــعـــال

 
.شتعالمادة غير قابلة لإل، النايتوفلور ليثيورن  

 
 
 
 

  
 الـــــــخـــــــلــــط

 
١٦٫٧( لتر ٧٥ آيلوغرام من النايتوفلور ليثيورن مع ٢٥قم بإذابة 
من الماء في الحاويات البالستيكية و قم بتحريكه جيدًا حتى) جالون

يمكن إستعمال الحاويات المعدنية و لكن يجب إستعـــمال . تتم إذابته
 . ساعة٢٤المحلول خالل 

 
 ـتــــــطــــبـــيـــقالــــ

 
تأآد من جفاف األسطح و قم بوضع النايتوفلور ليثيورن الـمـختلط 

 متر مربع تقريبًا بإستعمال مـــــكنسة أو ٦٫٥ إلى آل ١بنسبة لتر 
تأآد من تشبع األسطح آليا بالمحلول و نشرها جيدًا . فرشاة ناعمة
 .لمنع التبرآات

 
د ساعتين و بينما ما تـــزال إسمح لألرضيات بتشرب المحلول لحدو

قم بإزالة بقايا . األرضية رطبة، قم بغسل السطح آليا بالماء النظيف
و. الـــــمحلول و الماء حسب تعلميات التخلص من النفايات المحددة
.عـدم إتباع ذلك سيؤدي إلى تجمع مترب أبيض اللون عند التجفيف

.في المجاري والبواليعالنـــــايتوفلور ليثيورن ال يجب يترك ليصب 
 ).الرجوع لتعليمات التخلص من النفايات(
 

و لكن .  طبقات للمعالجة الكاملة٣ إلى ٢في العادة، يوصي بوضع 
على أية حال، لألسطح الكثيفة جدا و المملوجة جـــــيدًا مثل طبقات 
حجارة الجرانيت و األسطح المنعـمة بشكل جيد و الخالية من الماء 

 .في تلك بطبقة واحدة من المادةآليًا، فتكت
 

٢٤في حين الحـــــــاجة لوضع طبقة أخرى، قم بإعادة التطبيق بعد 
و التخلص من المحاليل الفائضة . ساعة و التأآد من جفاف األسطح

مع إتباع نفس اإلجرأت لوضع الطبقة الثالثة. حسب التعليمات أعاله
 .عند الحاجة

 
 الـــــتــــقــــيــــدات

 
تبر محلول النايتوفلور ليثيورن سام وضار ويجب عدم التخلص يع

يجب التخلص من بقــــايا النايتوفلور . منه في المجاري و البواليع
  .ليثيورن بموجب التعليمات البيئية الوطنية و المحلية

 
يجب حماية األجزاء المعدنية أو الزجـــــــــاجية أو المصبوغة ضد 

جب إزالة البقع فورا و التخلص منها بتنفيذ ي. النايتوفلور ليثيورن
. تعليمات الرمي  

 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 معــــــلــــومــات إضــــافـــيـة
 

يصنع فوسروك تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة بشكل محدد 
و هذه تتضمن التطبيقيات السائلة، و . إلعداد األرضيات اإلختصاصية

مة للكيمياويات، و طبقة اإليبوآسي المتمــــــــــــيزة الطالءات المقاو
المنتجات المناسبــــة ، و من بينهم. باإلستواء الذاتي و تطبق بالملج

لإلستعمال في مناطق صناعة الطعام والشراب، و الصناعات الدوائية
و حيث تكون السيطرة اليكتروستاتـك . وفي مناطق الصناعات الثقيلة

ورية، و قد طور فوسروك أنظمة لتوصيل و أخرى لتبديد ضــــــــــــر
 .الشحنــــــــات من و إلى األرض

 
تتضمن تلك،.  باإلضافة، توفير تشكيلة واسعة من المنتجـات المكملة

و أغشـــــــية عزل الماء، عوازل التسرب للمفاصل، و عائقات الماء 
 .المتضررو المنتجات الخاصة لترميم وتجديد اإلسمنت المسلح 

 
 

للمزيد من المعلومات عن المنتجات و تعليمات اإلستعمال، الرجاء 
.اإلتصال بمكتب فورسروك المحلي  

 
 

  
 الـــتـــخلــص من الـنفايـات

 
محاليل الفلورسليكات القابلة للـــــــذوبان مثل النايتوفلور ليثيورن 

عليمات يجب أن ال تصب في المجاري أو البواليع و يجب إتباع التــ
:التالية   

 
يجب غســـل ، بعد معالجة األرضيات بمحلول النايتوفلور ليثيورن

 البــــــــــقايا و شفط المياة للتخلص من آل آثار المحلول من على
تخزين و نقل هذا المحاليل يجب أن يكون بإستخـــــــدام . األسطح

 للصدأ الحاويات المصنعة من البوليثين أو حاويات الحديد المقاوم
.أو الحاويات البالستيكية المغلقة بإحكام عند النقل  

 
: السائل المتبقي يجب أن يعالج بكلس البناة وبمعنى آخر

يجب خلط هيدروآسيد . هيدروآسيد الكالسيوم، لكي يحيد المحلول
 ساعــــــــة و ٢٤الكالسيوم آليا مع المحلول، و من ثم يترك لمدة 

 ٧الحصول على مقــاس بي إتش يقاس بورقة عباد الشمس حتي 
يمكن الحصول على هيدروآسيد الكالسيوم و ورقة عباد . أو أعلى

آلس البناء يمكن . الشمس من متاجر أدوات المختبرات الكيميائية
 ألتار ١٠و آمثال لكل. أن يحصل عليه من أي متاجر أدوات البناء

كالسيوم من المحلول ستتطلب آيلوغرام من هيدروآسيد الــــــــــــ
.يجب دائما التأآد من إآتساب المحلول للمعادلة المطلوبة. للمعادلة  

 
التفاعل مع الكلسات سيــنـــــتــج ترسب أبيــــــــض من آالسيوم 
. فلوروسيلكات، و الذي يمكن التخلص منه في موقع دفن النفايات

.السائل الباق يمكن أن يجرف أسفل البواليع بالماء الفائض  
 

لتزام بكل إجراءات الصحة والسالمة واإلجراءات الوقائية يجب األ
.حين إستعمال المنتج و التخلص من البقايا  

  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. يعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وب: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*نايتوفلور آوارتز توب  
 

 

 

  
 
يوصي بإستعمال أحد اإلضافات المخففة إلستعمال الماء من منتجات 
فوسروك للحصول نسبة مخفضة من إستعمال الماء لدرجة أقل من 

الخرسانة األساسية يجب أن يكون فحص الهبوط في موقع . ٠٫٥٥
. مم١٠٠ و ٧٥العـــمل بمقاس بين   

 
ألساسية و آبسها بموجب ممارسة أساليــب يجب وضع الخرسانة ا

وضع الخرسانة الجيدة، مع أخذ الحذر لضمان الحصول على شكــل 
و خصوصــــــُا . نهائئ متقن و على أقل نسبة من البقايا الخرسانية

يجب األهتمام عند تطبيق الخرسانة و آبسها ألى الحافات و الزوايا 
".التـــطبيق"رجة تحت قسم الرجاء إتباع التعليمات المد، الرآنية  

 
.ال يوصي بإستخدام الشفاطات إلخالء الماء  

 
 الخـــــصـــائـــص

 
 مـــقـــاومة التــأآـل

 
تم إختبار مقاومة الـتأآل للنايتوفلور آوارتز توب  بموجب الطرق 

 بإستعمال تابر أبرادر، وأبدت ١٩٥٣-٧٨٤المشروحة في بي إس 
تز توب  يحسن مقاومة التـــــــــــــأآل النتائج، أن النايتوفلور آوار

%.١٥٠للخرسانة بحدود   
 

 مـقــاومة الـضـغـط 
 

بالمحتوي المائي المتكافئ مع النسب المحصل عليـــــهـــــــــا في 
التطبيقات العملية، فأن مقاومة الضغط المثالية لمكعـــــــــــــــبات 

للميلــــمتر / نيوتن٥٠ يوم هي ٢٨لنايتوفلور هــارد توب في مدة 
.المربع  

 
 تعـــليـــــمــــات اإلســـــتعــــمـال

 
/  آج٥يجب تطبيق النايتوفلور آوارتز توب بنسبة تطبيق بحدود 

و يوصى بتقسيم األرضيات إلى أقســـــــام محددة و . للمتر المربع
يجب تجهيز آمية آافية من المادة لتناسب نسبة الرش و . معروفة
  .لموصى بهالتطبيق ا

 
يجب الــــشروع بتطبيق النايتوفلور آوارتز توب بدون تأخير عــند 
تصلب الخرسانة األساسية لدرجة عندما يترك مرور القدم الخفيــف 

و يجب أن تكون جميع اإلستنزافات المائية .  مليمتر٦-٣أثر بحدود 
قـــــد تبخرت اآلن، لكن يجب أن يكون شكل لخرسانة  مميز بلمعان 

.رطب  
 

لمساحات األرضيات الكبيرة، يجب أن تتوالي عـمليــــات التــــطبيق 
بشكل مستمر خلف فريق الوضع لضـــمان إتمام التطبيق بالوقــــت 

 .الصحيح
 
 
 
 

  
.ترآيبة التصلب المنليثية لألرضيات الخرسانية  

 
 األسـتخـدام

 
رضيات يزود النايتوفلور آوارتز توب مقاومة عالية ضد التآآل لأل

يتم التطبيق برش المسحوق الجاف لضــــمان . الخرسانية الجديدة
الحصول على إلتصاق قوي لألسطح المضادة للتأآل بالتألف مـــع 

 قواعد األرضيات الخرسانية
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.و ال حاجة لإلضافات،   جاهز لإلستعمال-  
ح بمتانة   يحتوي على آتل مضادة للتأآل، للحصول على أسط-

.عالية، و مقاومة ضد التأآل  
.  يشكل إلتصاق متألف مع القاعدة الخرسانية الجديدة-  
.  سهل و إقتصادي للتطبيق-  
. و لن تتصدأ في الرطوبة،   آتل غير معدنية-  
 

 الــــوصــــــف
 

مســـــحوق من نوعية ، مرآب النايتوفلور آوارتز توب للتصلب
و جاهـــــــز ، ل الشرآة المصنعةعالية و محدد و ممزوج من قب
يحتوي على حبيبــــــات الكوارتزية . لإلستعمال في مواقع العمل

المختارة بشكل خاص لتملكها خصائص األداء العالـــية لمقاومة 
ة تحتوي علـى إسمنت بورتلند وإضافات خاصة ، التأآل و الكشط

ل  عـلى منتج و توفر الحصــــــو، لتحســـين القوة العملية للمنتج
يتعالـج النايتوفلور . سهل الملج علــى األسطح الخرسانية الرطبة

آوارتز  توب بالتألف للحصول على أسطح آثيفة و غـير مسامية 
تضمـــن المعالجة بالتألف . و مميزة بالمقاومة العالية ضد التأآل

التغلب على المشاآل المرتبطــــــة بمؤونة اللياســة الحــجرية و 
.إلنكماش بالكاملا  

 
 الــدعــم التـقـنـي

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالـــــــية ذات 

فوسروك يوفر المساعدة التــــــقنيـة . النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مواقــع . للمصممون و المقاولون

الخبرة العالية  الالنظير العمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب 
.لها في مجال صناعة البناء  

 
 معــايـيــر الـتـصمــيـم

 
 الخــرسـانة األســـاسية

 
الخرسانة األساسية يجب أن تحتوي على مكونات إسمنتية بحـجم 

المزيج الخرساني يجـب . للمتر المكعب آحد أدني/ آيلوغرام ٣٠٠
نزاف، بالرغـم من أن أن يصمم لتقليل التفرقة وسيطرة على اإلست

بعض اإلستنزاف المحدود مرغوب به لضمان توفر الرطـــــــــوبة 
.الكافية للتبليل النايتوفلور هادر توب عند بداية التطبيق  

 
 
 

 



 
 

 
  

 
 

  

 

  
 

 التــــقـــديــرات و الـــعـــبــوات
 

 النايتوفلور آوارتز توب  آج٢٥أآياس بعبوة 

ـةالتــــغــــطيـ   

متر مربع/  آج ٥  النايتوفلور آوارتز توب 
 

 التخزيـن
 

 شهر اذا تم ١٢يمكن تخزين النايتوفلور آوارتز  لــــــمدة اقصاها 
.تخزينه في األجواء الجافة و في الحاويات األصلية الغير مفتوحة  

 
قد يؤثر تخزين المواد في الدرجات الحرارة و الرطوبة العالية على 

.خزين بشكل سلبيمدة صالحية الت  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

يحتوي النايتوفلور آوارتز توب على مساحيق إسمنتية و عندما 
تخلط أو ترطب فسوف تطلق القلويات التي يمكن أن تكون ضارة 

.بالجلد  
 

.  تفادى إستنشاق الغبار-  
.  تفادى إتصال المنتج بالعينين-  
.ة مثل القفازات و االقنعة  قم بلبس المالبس الوقائي-  
.قم بالغسل بالماء�   في حالة إتصال المنتج بالجلد-  
  في حالة اإلتصال بالعـــيون، فتشطف فورا بالكثـير من الماء -

 .النظيف و من ثم البحث عن المشورة الطـبية
 

الرجاء الرجوع للنشرة الفنية ، للحصول على مزيد من المعلومات
 .مة للمنتجالخاصة باألمن و السال

 
 األشـــتــعال

 
 .النايتوفلور آوارتز توب، مادة غير قابلة لإلشتعال

 
 معــــلومات إضـافيـة

 
يوصي بشدة إستعمال عوازل التسرب العالية التحمل مثل النايتوسيل 

لعزل الفــواصل الداخلية للمصانع و  * ٦٠٠أو الثيوفليكس  * ٢٨٠
 .لألرضيات المعالجةالمخازن مع إحتساب القدرة المتزايدة 

 
للمزيد من المعلومات عن المنتجات و تعليمات اإلستعمال، الرجاء 

 .اإلتصال بمكتب فورسروك المحلي
 

الناتيوفلور آوارتز توب آان معروف سابقًا بالنايتوفلور هارد توب 
 .إس

 

  
 :يتم تطبيق النايتوفلور آوارتز توب في مرحلتين 

 
عمال نصف أو ثلثين الكمية المحدد   لوضع الطبقة األولى يتم إست-

يجب رش مادة الناتيوفلور آوارتز تـــــــــوب على . إستعمالها آليًا
عندما تصبح المادة بشكل موحد و قــــاتم . األسطح بشكل متساوي

بــــسبب إمتصاص الرطوبة من الخرسانة األساسية، يمكن تسوية 
 أو تسوية آهربيائة يمكن إستخدام دعامة خشبية. الطبقــــة األولى
 .المهم عدم إجهاد األسطح و من. للمساحات الكبيرة

 
  و فــورًا بعد التسوية، يجب تطبيق بقية مادة النايتوفلور آوارتز -

. توب و بانتظام على األسطح بزاوية صحيحة إلـــــى التطبيق األول
 يجــــــب عمل،  و مرة ثانية، و بعد أن تكون الرطوبة قد إمتصـــت

 .تسوية األسطح بنفس الطريقة المحددة أعاله
 

و يمكن القيام بتشكيل الشكل الـنهائي لألرضيات و بإستعمال أنصال 
العوامة الكهربائية بعد أن تكون األرضيات قد تصلبت لتفادي حدوث

 .أي أضرار
 

يجب التأآد ، يعتبر توقيت تطبيق النايتوفلور آوارتز توب مهم جدًا
 األجهزة و المواد الكافية إلآمال عملية التطبيق من توفر العمالة و

للمنطقة بالكامل قبل جفاف األسطح الخرسانية بالمدة المــــــحددة 
لضمان التفاعل الكامل مع المسحوق للحصول على أسطح مميزة 

و بالمقابل، و لن يتم الحصول على المنفعة الكامـلـة . بكثافة جيدة
و ذلك قبل التخلص مــــــن ، كرًا جداللمادة إذا تم تطبيق المادة مب

 .أستنزافات الماء
 

أي إضافة من الماء لتـبليل األسطح على التطبـــيق األول أو الثاني 
.للنايتوفلور آوارتز توب سيكون ضار إلى النوعية العامة لألرضية

 
 الــــتــــنـــــظـــيـف

 
ًا وقبل أن يجب تنظيف جميع  األدوات واألجهزة بعد اإلستعمال فور

 .تتصلب و تجف المادة
 

 المــــعـــالجــة
 

يجــــــب أن تتعالج األرضيات الخرسانية ألتي تم تطبيق مسحوق 
النايتوفلور آوارتز توب عليها بشكل صحيح للتكتسب الخصائص  

للحصول على المعالجـــة . و الملكيات الطبيعية و المهنية المحددة
، يق آونكيور دبليو بي و الكنكيورأي بياألآثر فـــــــاعلية قم بتطب

و عند  .٣٠٩-مرآب المعالجة المتماثل مع الـ أي إس تي إم سي 
حاجة األرضيات لوضع بطبقات إضـــافية أو بالتطبيق في المناطق 

المعالجة بالماء أو : الــــــداخلية، فالطريقة البديلة للمعـــالجة هي 
 .بوضع رقائق البوليثين عليهــــــا

 
 

 

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. خ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نس: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*٢٠٠٠نايتوفلور إس إل   

 

 

  
 

 معــايـيــر الـتـصمــيـم
 

 جزء ٤٢٤٧ بموجب بي إس  ٢٠٠٠تم إختبار النايتوفلور إس إل 
في آلتا الحاالت حصــــــل .  إلزالة التلوث النووي جزء إي و بي ١

".الجيد"على التصنيف   
 

 الــــوصــــــف
 

المصنفة في مجموعة  على الكتل ٢٠٠٠يحتوي النايتوفلور إس إل 
. وهو نظام مكون من أربع مكونات.  مصبوغة من اإليبوآسي راتنج

.و موزن مسبقًا للخلط في موقع العمل  
 

و متوفر في . عندما يطبق، فهو يزود بأسطح متقنة و عاآسة قليًال
.تشكيلة واسعة من األلوان القياسية  

 
 الــدعــم التـقـنـي

 
منتجات البناء العالـــــــية ذات يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من 

فوسروك يوفر المساعدة التــــــقنيـة . النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مواقــع . للمصممون و المقاولون

العمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب الخبرة العالية  الالنظير 
.لها في مجال صناعة البناء  

 
 
 

  
 ميلمتر و ٢يا المستندة على راتنج اإليبوآسي بسماآة الطبقة العل

.ذاتية التسوية  
 

 األسـتخـدام
 

مصمم لإلستعمال في تشكيلة واسعة ، ٢٠٠٠النايتوفلور إس إل 
من البيئات الصناعية الخفيفة و حين الحاجة لمحلول يقلل مـــــن 

يزود بأرضيات آثيفة وغير نافذة و . مشــــــاآل صيانة األرضيات
لونـــة و مقاومة للمواد الكيمياوية، و تتميز بالصحية و سهولة م

تتضمن التطبيـقات المثالية الغرف النظيفة، المختبرات، . التنظيف
.و الوحدات الزراعية و المنشآت الصناعية الخفيفة  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
. يقلل من الوقت الضائع-  التطبيق السريع -  
اومة جيدة لتشكيلة واسعة من المواد  مق-  مقاوم آيمياويًا -

.الكيمياوية  
. مقاومة جيدة ضد التأآل-  المتانة -  
 يزود بأرضيات آثيفة وغير نافذة و ملونة و سهلة -  صحي -

.التنظيف  
 متوفر في تشكيلة واسعة من األلوان لتحسين مناطق -  جذاب -

.العمل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 المـــواصفــاتبــــنــــود 
 

 طبقة االيبوآسي العليا لطالء اإلرضيات المتدفقة
 

طبقـة ، ٢٠٠٠يجب تغطية األرضيات المحددة بالنايتوفلور إس إل 
.  ميلمتر٢االيبوآسي العليا لطالء اإلرضيات المتدفـــــقة و بسماآة 

 و ٢مم/  نيوتن٥٠ستكتسب الطبقة على مقاومة للضغظ بنســـــــبة 
 إيــــــام عند إخـــتبارها ٧ في ٢مم/  نيوتن٤٣ني بنسبة مقاومة للث

 مئــــــوية، يمكـــن ٢٤و في درجة حرارة . ٦٣١٩بمقياس بي إس 
 ســــــاعة و حرآة ٢٤لألرضيات أن تتقبل حرآة مرور المشاة في 

. ساعة٤٨مرور العربيات في   
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 تجـــهـــيز األسـطـح
 

 يجب أن يطبق من قبل المقــــــــاولين ٢٠٠٠لور إس إل النايتوف
اإلختصاصيين مع إتباع اإلجراءات الموضوعة في دليل تطــــبيق 

يقوم فوسورك بالعمل مع شبكة من مثل هوالء المقاولين . المنتج
يجب إتبـاع . الذين تم تدريبهم للقيام بإجراءات التطبيق الصحيحة

. ايام٣ إلى ٢ إنجازها في مدة الخطوات التالية و ألتي يمكن  
 

يساعد التحضير الســــــطحي .   قم بتحضير أسطح األرضيات آليا-
الصحيح على الحصول على نسبة اإللتصاق الضرورية بين الرآائز 

.واألرضيات الجديدة  
 

  يجب أن تتبع جميع الفواصل المتمددة و المتحــــرآة المتواجدة -
.يجب تنظيف و تحضير الفواصل. التطبيق على األسطح الجديدة  

 
 و من ثم ترآها للمعالجة ٣١ و ٣٠ و ٢٥  قم بتطبيق النايتوبرايم -

. مـــئوية٣٥ ساعة في ١٦-٤ مئوية و من ٢٠ ساعة في ٢٤لمدة   
 

 بالصـــــب إلى األسطح و ٢٠٠٠  قم بتطبيق النايتوفلور إس إل -
. ميلمتر٢ة توزيعه بمالج فوالذي للحصول على طبقة متقنة بسماآ  

 
  إستعمال دحروجة ذات نهايات مدببة، قم بإزالة الفراغــــــات و -

.الهواء المحصور و من ثم ترآها إلآتمال المعالجة  
 
  قم بعزل التسرب للفواصل بإستعمال عازل التسرب من فوسروك - 

تحديد العازل سيعتمد على عامل التكييف مع الحرآة . األآثر مالئمة
للمزيد من . إلستعــــــــــمال النهائي لألرضيات الجديدةالمتوقعة و ا

.التعليمات، الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي  
 

يمكن تطبيق المنتج إلى الرآائز الفوالذية المـــعتدلة بشرط أن تكون 
فيجب أوًال إزالة التجمعات و التلوثات المسببة للتأآل ، األسطح نظيفة

.٢٠٣بقة واحدة من النايتوبرايم إي بي و من ثم تحضير األسطح بط
 

 .أوقات التطبيق ستتفاوت حسب شروط الموقع وحجم المنطقة

  
 معــايـيــر الـتـصمــيـم

 
 ميلمتر آحد ٢ مصمم للتطبيق بسماآة ٢٠٠٠النايتوفلور إس إل 

 .أدنى
 

او يحتمل أن تتضرر ، يجب أن تكون الرآائز جافة و غير متضررة
، يمكن إستعمال أغشية عازلة للحــمـاية. لزائدةبسبب الرطــــوبة ا

فـــي  % ٧٥و يجب أن أل تمتلك الرآائز رطوبة نسبية أعظم من 
 .وقت التطبيـق

 
 الخــــصـــائــص

 
. هي نتائج مقتبسة من تجــــارب مختبـــريــــة، القيم المعطاه أدناه

إختالفات القيم الفعلية المحصل عليها في موقع العمل قد تـــبــيـن 
.بسيطة من تلك المقتبسة  

 
:صـــالحية الخليط   مئوية١٠  مئوية٢٥  مئوية٣٥  
٢٠٠٠النايتوفلور إس إل   ساعة٢  ساعة١  دقيقة٢٠  
٢٥النايتوبرايم   ساعة٨-٧  ساعة٤-٣  س١٫٥-١  
٣٠النايتوبرايم   ساعة٤-٣  س١٫٥-١  د٣٠-١٠  
٣١النايتوبرايم   ساعة٦-٥  س٢-١٫٥  د٦٠-٣٠  

 
 :الخصائص الطبيعية   مئوية٢٠  مئوية٣٥
٢مم/ نيوتن ٥٠ ٢مم/ نيوتن٥٠  )٦٣١٩بي إس (مقاومة الضغط 
٢مم/ نيوتن ٣٤ ٢مم/ نيوتن ٣٤  )٦٣١٩بي إس (مقاومة الثني 

 :زمن المعالجة   
 لحرآة المشاة  ساعة٢٤  ساعة١٦
 لحرآة العربيات  ساعة٤٨  ساعة٣٦
 ئيةللمقاومة الكيميا  ايام٧  ايام٤

 
 الخواص الكيمياوية

 
 الــمقاومة الممتازة لتشكيلة واسعة٢٠٠٠يزود النايتوفلور إس إل 
للمــــــزيد من المعلومات، الرجاء اإلتــــصال. من المواد الكيمياوية

 .بمكتب فوسروك المحلي
 

التنظيف الجيد ضروري في المناطق المحتملة أن تـــتـــــــــــعرض 
و من المهم جدًا عدم ترك اإلنسكابات للتبخر . يائيةلإلنسكابات الكيم

 .و تجف بسبب إماآنية زيادة الترآيزات الكيميائية عند حدوث ذلك
 

 الصــــيـــانــة
 

صالحية الخدمة لألرضيات يمكن أن تمدد إلى حد آبير بالتــــــدبير 
التنظيف المنتظم للنايتوفلور إس . المنزلي الجيد والتنظيف المنتظم

 قد ينفذ استعمال ماآنة حك دوارة مع مادة تنظيف قابلـة ٢٠٠٠ إل
 . مئوية٥٠للخلط مع الماء  بدرجة حرارة بحدود 

 
 
 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 تعليمات التغليف من األمم المتحدة
 

. لإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكل المنتجات الخطرة في طبيعـتها
متحدة للشحن البحري عند شحن ويشترط إتباع مواصفات األمم ال

.المنتج عبر طريق البحر  
  

عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجهز المنتج في تغليـف 
و في حالة توجب فوسروك فقط للتـسليم . األمم المتحدة المشترط 

فعلى ، على األرض، لكن إذا آان المشتري ينوى الشحن في البحر
 من األمم المتحدة عند تقديم المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق

و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع .  طلب الشراء
استعمال تغليف األمم المتحدة قد يؤثر على سعــر . عــلى المشتري
الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوســـــــروك . بيــع المنتجات

 المحلي
 

 التــــخـــزيـن
 

 أشــهر اذا تم تخزينها في ١٢لمدة اقصاها يمكن تخزين المنتجات  
األجواء الجافة و في الحاويات األصلــية الغير مفتوحة و في درجة 

. مئوية٣٥ و ٥حرارة بين   
 

 شـــروط التــخزيـن
 

 و ٥قم بتخزين المنتجات في األجواء الجافة في درجة حرارة بـيـن 
و في ، ــــــــال مئوية، و بعيدًا عن مصادر الحرارة و اإلشتعــــ٣٠

قد تخفض مدة صــــــــــــالحية . الحاويات األصلية و الغير مفتوحة
 .التخزين إذا تــــــم تخزين المنتج في درجات الحرارة العالــــــــــية

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
 ٢٥ و النايتوبــرايم ٢٠٠٠يجب عـــــــدم إتصال النايتوفلور إس إل 

 أو أن ١٠٢  و مــــذيب فوسـروك ٢٨  و النايتوبرايم ٣١و و  ٣٠و
تفاد إستنشاق األبـخرة و تــــــأآـد من توفير . يتصلوا بالجلد والعيون

يجب لبس القفازات الوقائية المـناســبة والنظارات . التهوية الكـــافية
.تلبعض الناس حساسية مفطة لمادة الـــراتنـــج و المــذيبا. الوقـاية

إستعـــمال الــــــدهون العـــــازلة مثل الكوديكس المضاد للمذيبات أو 
.روزاليـكس المضاد للطالءات ســــوف تزود حمـاية إضافية لــــلجلد

فيجب إزالته فورًا بإستعمال دهن الراتـــنج . حين تعرض الجلد للمادة
 بالصـــابون المزيل مثل الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم الغــــــسل

في حالة اإلتصال بالعـــيون،.  و يجب عدم إستعمال المذيبات، والماء
فتشــــطف فورا بالكــــثــيـر من الماء النظيف و من ثم البحــــث عن 

المنتج فيجب مراجعة الطــبيـــب إذا تم إبتالع. الـــــــمشورة الطـــبية
 فورًا وال يجـــــــــب محــاولة التقيأ

 

  
 الــــتــــنـــــظـــيـف

 
 و ٣٠ و٢٥ و النايتوبرايم ٢٠٠٠يجب إزالــة النايتوفلور إس إل 

  مـــــــن األدوات واألجــهـــزة فورا بعد ٢٨  و النايتوبرايم ٣١و 
المادة المـتصلبة يمكن . ١٠٢اإلستعمال بإستخدام مذيب فوسروك 

.فقط أن تزال ميكانيكيًا  
 

 التــــقــــــيـــــدات
 

 إلى األسطح المتضرر ٢٠٠٠يجب عدم تطبيق الناتيوفلور إس إل 
أو المحتمل تتضررها بسبب الرطوبة المتصاعدة أو عندما يــكون 

عندما التجربة بمـوجب  % ٧٥مستوى الرطوبة النسبية أآثر من 
 ملحق أي أو  بمقياس الرطوبة فازليا نوع إتش إم ٨٢٠٣بي إس 

.٣١آي   
 

تب فوسروك المحلى عن التعليمات للتطبيق في الرجاء إستشارة مك
 .المناطق المتعرضة للصدمات الحرارية

 
 على اإلسفلت و ٢٠٠٠يجب عدم تطـــــــبيق النايتوفلور إس إل 

للخرسانة الضعيفة أو الهشة، و لمؤونة اإلسمنت مع الرمل الغير 
معدلة، و للسطحيات المكسية بالبي في سي أو للرآائز المتحرآة 

للمزيد .  ممرات المشاة الفوالذية-: ة عالية ومثال على ذلكبدرج
من المعلومات عــــــــن الرآائز األخرى، الرجاء إستشارة مكتب 

 .فوسروك المحلي
 

 في درجات الحـــــرارة ٢٠٠٠يجب عدم تطبيق الناتيوفلور إس إل 
 . مئوية٣٥ مئوية و األعلى من ١٠األدنى من 

 
 لعبـــواتالتــــقـــديــرات  و ا

 

 
 مجهز في ٢٠٠٠النايتوفلور إس إل 

و يشتمل ،  آيلوغرام تقريبا١٧عبوة 
:على مكونات موزونة مسبقًا  

 مادة االساس  آج٣٫٨٥عبوة 
 ماد التصلب  آج٢٫٨عبوة 
 الكتل  آج١٠عبوة 
 الصبغة  آج٠٫٥عبوة 
 المجموع  آج١٧٫٥
٢٥نايتوبرايم   آج١ و ٥عبوة   
٣٠برايم نايتو  آج١ و ٥عبوة   
٣١نايتوبرايم   آج١ و ٥عبوة   
٢٨نايتوبرايم   آج٥عبوة   
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥عبوة   

 التغـــطية 

٢٠٠٠النايتوفلور إس إل   مم٢ بسماآة ٢متر/  آج ٣٫٢  
آج / ٢ متر٥ ٢٥نايتوبرايم    
آج / ٢ متر٥ ٣٠نايتوبرايم    
آج / ٢ متر٥ ٣١نايتوبرايم    
آج / ٢ متر٦ ٢٨يم نايتوبرا   

تعتبر القييم المدرجة أعاله مثالية و نظرية، بسبب عــــــوامل التلف و إحتمال 
 نموذجيا، يوصي بإضافة  .إختالف طبيعة الرآائز، األرقام العملية قد تكون أقل

للتسامح مع المخالفات والخسارة و تلك النسبة إيضًا ستتفاوت بشروط  % ١٠
  .الموقع

 



 
 

  

 

  
 

 ــلــــومــات إضــــافـــيـةمعــــ
 

يصنع فوسروك تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة بشكل محدد 
و هذه تتضمن التطبيقيات السائلة، و . إلعداد األرضيات اإلختصاصية

الطالءات المقاومة للكيمياويات، و طبقة اإليبوآسي المتمــــــــــــيزة 
المنتجات المناسبــــة ، همو من بين. باإلستواء الذاتي و تطبق بالملج

لإلستعمال في مناطق صناعة الطعام والشراب، و الصناعات الدوائية
و حيث تكون السيطرة اليكتروستاتـك . وفي مناطق الصناعات الثقيلة

ضــــــــــــرورية، و قد طور فوسروك أنظمة لتوصيل و أخرى لتبديد 
 .الشحنــــــــات من و إلى األرض

 
تتضمن تلك،. وفير تشكيلة واسعة من المنتجـات المكملة باإلضافة، ت

و أغشـــــــية عزل الماء، عوازل التسرب للمفاصل، و عائقات الماء 
 .و المنتجات الخاصة لترميم وتجديد اإلسمنت المسلح المتضرر

 
 

للمزيد من المعلومات عـــن المنتجات و تعليمات اإلستعمال، الرجاء 
.ك المحلياإلتصال بمكتب فورسرو  

 
 

  
 األشـــتــعال

 
 مواد ١٠٢  و مذيب فوسـروك ٢٨ و النايتوبرايم ٢٥النايتوبــرايم 

قابلة لإلشتعال، أحفظ بعيد عن مصادر اإلشــتعال عند حدوث حريق 
 .ال تستعمل الماء المضخوخ.  أو رغوة٢قم بإستخدام السي أو 

 
  ٣١ و و ٣٠م  و النايـــــتوبــراي٢٠٠٠يعتبر النايتوفلور إس إل 
 .مواد غير قابلة لإلشتعال

 
 :نقطة اإلشتعال 

 
  مئوية٥٩                                   : ٢٥النايتوبريام 

  مئوية٤٧              : ٢٨المادة االساسية النايتوبرايم 
  مئوية٢٥             : ٢٨المادة المـــصلبة النايتوبرايم 

  مئوية٣٣                 :            ١٠٢مذيب فوسروك 
 

 التـــخلص من النفايات
 

يجب إمتــصاص اإلنسكابات في الرمل، أو األرض و من ثم نقله إلى
التخلص من الزيـــادات أو الفضالت يجب . الحـــــــــاويات المناسبة

أن ينفذ بــــموجب التشــــــــــريعات المحلية و تحت توجيه السلطة 
للمزيد من المعلومــــات الرجاء الرجوع للنشرة . ليةالتنظيمية المح

 .الفنية الخاصة بالسالمة للمنتج المعين
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة : مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
مل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتح

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*٣٠٠٠نايتوفلور إس إل   
 

 

 

  
 

 معــايـيــر الـتـصمــيـم
 

 جزء ٤٢٤٧ بموجب بي إس  ٣٠٠٠تم إختبار النايتوفلور إس إل 
في آلتا الحاالت حصــــــل .  إلزالة التلوث النووي جزء إي و بي ١

".الجيد"على التصنيف   
 

 الــــوصــــــف
 

 المصنفة في مجموعة  على الكتل٣٠٠٠يحتوي النايتوفلور إس إل 
. وهو نظام مكون من أربع مكونات.  مصبوغة من اإليبوآسي راتنج

.و موزن مسبقًا للخلط في موقع العمل  
 

و متوفر في . عندما يطبق، فهو يزود بأسطح متقنة و عاآسة قليًال
.تشكيلة واسعة من األلوان القياسية  

 
 الــدعــم التـقـنـي

 
 منتجات البناء العالـــــــية ذات يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من

فوسروك يوفر المساعدة التــــــقنيـة . النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مواقــع . للمصممون و المقاولون

العمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب الخبرة العالية  الالنظير 
.لها في مجال صناعة البناء  

 
 
 

  
 ميلمتر و ٣ليا المستندة على راتنج اإليبوآسي بسماآة الطبقة الع

.ذاتية التسوية  
 

 األسـتخـدام
 

مصمم لإلستعمال في تشكيلة واسعة ، ٣٠٠٠النايتوفلور إس إل 
من البيئات الصناعية الخفيفة و حين الحاجة لمحلول يقلل مـــــن 

يزود بأرضيات آثيفة وغير نافذة و . مشــــــاآل صيانة األرضيات
ملونـــة و مقاومة للمواد الكيمياوية، و تتميز بالصحية و سهولة 

تتضمن التطبيـقات المثالية الغرف النظيفة، المختبرات، . التنظيف
.و الوحدات الزراعية و المنشآت الصناعية الخفيفة  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
. يقلل من الوقت الضائع-  التطبيق السريع -  
قاومة جيدة لتشكيلة واسعة من المواد  م-  مقاوم آيمياويًا -

.الكيمياوية  
. مقاومة جيدة ضد التأآل-  المتانة -  
 يزود بأرضيات آثيفة وغير نافذة و ملونة و سهلة -  صحي -

.التنظيف  
 متوفر في تشكيلة واسعة من األلوان لتحسين مناطق -  جذاب -

.العمل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

  المـــواصفــاتبــــنــــود
 

 طبقة االيبوآسي العليا لطالء اإلرضيات المتدفقة
 

طبقـة ، ٣٠٠٠يجب تغطية األرضيات المحددة بالنايتوفلور إس إل 
.  ميلمتر٣االيبوآسي العليا لطالء اإلرضيات المتدفـــــقة و بسماآة 

 و ٢مم/  نيوتن٥٥ستكتسب الطبقة على مقاومة للضغــــــط بنسبة 
 إيام عند إخـــتبارها ٧ فـــــي ٢مم/  نيوتن٣٢ني بنسبة مقاومة للث

 مئوية، يمكـــن ٢٤و في درجة حـــــرارة . ٦٣١٩بمقياس بي إس 
 ساعة و حرآة ٢٤لألرضيات أن تتقبل حرآة مرور المشاة فـــــي 

. ساعة٤٨مرور العربيات في   
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 تجـــهـــيز األسـطـح
 

 يجب أن يطبق من قبل المقــــــــاولين ٣٠٠٠ إس إل النايتوفلور
اإلختصاصيين مع إتباع اإلجراءات الموضوعة في دليل تطــــبيق 

يقوم فوسورك بالعمل مع شبكة من مثل هوالء المقاولين . المنتج
يجب إتبـاع . الذين تم تدريبهم للقيام بإجراءات التطبيق الصحيحة

. ايام٣ إلى ٢جازها في مدة الخطوات التالية و ألتي يمكن إن  
 

يساعد التحضير الســــــطحي .   قم بتحضير أسطح األرضيات آليا-
الصحيح على الحصول على نسبة اإللتصاق الضرورية بين الرآائز 

.واألرضيات الجديدة  
 

  يجب أن تتبع جميع الفواصل المتــــمددة و المتحرآة المتواجدة -
.جب تنظيف و تحضير الفواصلي. التطبيق على األسطح الجديدة  

 
 و من ثم ترآها للمعالجة ٣١ و ٣٠ و ٢٥  قم بتطبيق النايتوبرايم -

 ٣٥ ســـــــــاعة في ١٦-٤ مئوية و من ٢٠ ساعة في ٢٤-٨لمدة 
.مـــئوية  

 
 بالصـــــب إلى األسطح و ٣٠٠٠  قم بتطبيق النايتوفلور إس إل -

. ميلمتر٣نة بسماآة توزيعه بمالج فوالذي للحصول على طبقة متق  
 

  إستعمال دحروجة ذات نهايات مدببة، قم بإزالة الفراغــــــات و -
.الهواء المحصور و من ثم ترآها إلآتمال المعالجة  

 
  قم بعزل التسرب للفواصل بإستعمال عازل التسرب من فوسروك - 

تحديد العازل سيعتمد على عامل التكييف مع الحـرآة . األآثر مالئمة
للمزيد مـن . توقعة و اإلستعــــــــــمال النهائي لألرضيات الجديدةالم

.التعليمات، الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي  
 

يمكن تطبيق المنتج إلى الرآائز الفوالذية المـــعتدلة بشرط أن تكـون 
فيجب أوًال إزالة التجمعات و التلوثات المسببة للتأآل ، األسطح نظيفة
 .٢٨ر األسطح بطبقة واحدة من النايتوبرايم و من ثم تحضي

 
 .أوقات التطبيق ستتفاوت حسب شروط الموقع وحجم المنطقة

  
 معــايـيــر الـتـصمــيـم

 
 ميلمتر آحد ٣ مصمم للتطبيق بسماآة ٣٠٠٠النايتوفلور إس إل 

 .أدنى
 

او يحتمل أن تتضرر ، يجب أن تكون الرآائز جافة و غير متضررة
، يمكن إستعمال أغشية عازلة للحــمـاية. بة الزائدةبسبب الرطــــو

فـــي  % ٧٥و يجب أن أل تمتلك الرآائز رطوبة نسبية أعظم من 
 .وقت التطبيـق

 
 الخــــصـــائــص

 
. هي نتائج مقتبسة من تجــــارب مختبـــريــــة، القيم المعطاه أدناه

يـن إختالفات القيم الفعلية المحصل عليها في موقع العمل قد تـــبــ
.بسيطة من تلك المقتبسة  

 
:صـــالحية الخليط   مئوية١٠  مئوية٢٥  مئوية٣٥  
٣٠٠٠النايتوفلور إس إل   ساعة٢  ساعة١  دقيقة٢٠  
٢٥النايتوبرايم   ساعة٨-٧  ساعة٤-٣  س١٫٥-١  
٣٠النايتوبرايم   ساعة٤-٣  س١٫٥-١  د٣٠-١٠  
٣١النايتوبرايم   ساعة٦-٥  س٢-١٫٥  د٦٠-٣٠  

 
 :الخصائص الطبيعية   مئوية٢٠  مئوية٣٥
٢مم/ نيوتن ٥٥ ٢مم/ نيوتن٥٥  )٦٣١٩بي إس (مقاومة الضغط 
٢مم/ نيوتن ٣٢ ٢مم/ نيوتن ٣٢  )٦٣١٩بي إس (مقاومة الثني 

 :زمن المعالجة   
 لحرآة المشاة  ساعة٢٤  ساعة١٦
 لحرآة العربيات  ساعة٤٨  ساعة٣٦
 يميائيةللمقاومة الك  ايام٧  ايام٤

 
 الخواص الكيمياوية

 
 الــمقاومة الممتازة لتشكيلة واسعة٣٠٠٠يزود النايتوفلور إس إل 
للمــــــزيد من المعلومات، الرجاء اإلتــــصال. من المواد الكيمياوية

 .بمكتب فوسروك المحلي
 

التنظيف الجيد ضروري في المناطق المحتملة أن تـــتـــــــــــعرض 
و من المهم جدًا عدم ترك اإلنسكابات للتبخر . لكيميائيةلإلنسكابات ا

 .و تجف بسبب إماآنية زيادة الترآيزات الكيميائية عند حدوث ذلك
 

 الصــــيـــانــة
 

صالحية الخدمة لألرضيات يمكن أن تمدد إلى حد آبير بالتــــــدبير 
س التنظيف المنتظم للنايتوفلور إ. المنزلي الجيد والتنظيف المنتظم

 قد ينفذ إستعمال ماآنة حك دوارة مع مادة تنظيف قابلـة ٣٠٠٠إل 
 . مئوية٥٠للخلط مع الماء  بدرجة حرارة بحدود 

 
 
 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 التــــخـــزيـن
 

 أشــهر اذا تم تخزينها في ١٢يمكن تخزين المنتجات  لمدة اقصاها 
.األجواء الجافة و في الحاويات األصلــية  

 
 روط التــخزيـنشـــ

 
 و ٥قم بتخزين المنتجات في األجواء الجافة في درجة حرارة بـيـن 

و في ،  مئوية، و بعيدًا عن مصادر الحرارة و اإلشتعــــــــــــال٣٠
قد تخفض مدة صــــــــــــالحية . الحاويات األصلية و الغير مفتوحة

 . العالــــــــــيةالتخزين إذا تــــــم تخزين المنتج في درجات الحرارة
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 ٢٥ و النايتوبــرايم ٣٠٠٠يجب عـــــــدم إتصال النايتوفلور إس إل 
 أو أن ١٠٢  و مذيب فوســــروك ٢٨  و النايتوبرايم ٣١ و و ٣٠و

تفاد إستنشاق األبـخرة و تــــــأآـد من توفير . يتصلوا بالجلد والعيون
يجب لبس القفازات الوقائية المـناسبة والنظارات . الكـــافيةالتهوية 
. لبعض الناس حساسية مفطة لمادة الـــراتنـــج و المذيبات. الوقـاية

إستعـــمال الدهون العازلة مثل الكوديكس المضــــــــــاد للمذيبات أو 
. روزاليـكس المضاد للطالءات سوف تزود حمـاية إضافـــية لــــلجلد

فيجب إزالته فورًا بإستعمال دهن الراتـــنج . ن تعرض الجلد للمادةحي
المزيل مثل الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم الغــــــسل بالصـــابون 

في حالة اإلتصال بالعـــيون،.  و يجب عدم إستعمال المذيبات، والماء
ــث عن فتشــــطف فورا بالكــــثــيـر من الماء النظيف و من ثم البحــ

المنتج فيجب مراجعة الطــبيـــب إذا تم إبتالع. الـــــــمشورة الطـــبية
 فورًا وال يجـــــــــب محــاولة التقيأ

 

  
 الــــتــــنـــــظـــيـف

 
 و ٣٠ و٢٥ و النايتوبرايم ٣٠٠٠يجب إزالــة النايتوفلور إس إل 

ــزة فورا بعد   من األدوات واألجــهـــــــ٢٨  و النايتوبرايم ٣١و 
المادة الـــــمـــتصلبة . ١٠٢اإلستعمال بإستخدام مذيب فوسروك 

.يمكن فقط أن تزال ميكانيكيًا  
 

 التــــقــــــيـــــدات
 

 إلى األسطح المتضرر ٣٠٠٠يجب عدم تطبيق الناتيوفلور إس إل 
أو المحتمل تتضررها بسبب الرطوبة المتصاعدة أو عندما يــكون 

عندما التجربة بمـوجب  % ٧٥ النسبية أآثر من مستوى الرطوبة
 ملحق أي أو  بمقياس الرطوبة فازليا نوع إتش إم ٨٢٠٣بي إس 

.٣١آي   
 

الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلى عن التعليمات للتطبيق في 
 .المناطق المتعرضة للصدمات الحرارية

 
 و  على اإلسفلت٣٠٠٠يجب عدم تطـــــــبيق النايتوفلور إس إل 

للخرسانة الضعيفة أو الهشة، و لمؤونة اإلسمنت مع الرمل الغير 
معدلة، و للسطحيات المكسية بالبي في سي أو للرآائز المتحرآة 

للمزيد .  ممرات المشاة الفوالذية-: بدرجة عالية ومثال على ذلك
من المعلومات عــــــــن الرآائز األخرى، الرجاء إستشارة مكتب 

 .فوسروك المحلي
 

 في درجات الحـــــرارة ٣٠٠٠يجب عدم تطبيق الناتيوفلور إس إل 
 . مئوية٣٥ مئوية و األعلى من ١٠األدنى من 

 
 التــــقـــديــرات  و العبـــوات

 
 مجهز في ٣٠٠٠النايتوفلور إس إل  

:عبوات موزونة مسبقًا  
 مادة راتنج او األساسية  آج٣٫٨٥عبوة 
 ماد التصلب  آج٢٫٨عبوة 
 الكتل  آج١٦عبوة 
 الصبغة  آج٠٫٥عبوة 
 المجموع  آج٢٣٫١٥

٢٥نايتوبرايم   آج١ و ٥عبوة   
٣٠نايتوبرايم   آج١ و ٥عبوة   
٣١نايتوبرايم   آج١ و ٥عبوة   
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥عبوة   

 التغـــطية 

٣٠٠٠النايتوفلور إس إل   مم٢ بسماآة ٢متر/  آج ٣٫٢  
آج / ٢ متر٥ ٢٥نايتوبرايم    
آج / ٢ متر٥ ٣٠نايتوبرايم    
آج / ٢ متر٥ ٣١نايتوبرايم    
آج / ٢ متر٥ ٢٨نايتوبرايم    

تعتبر القييم المدرجة أعاله مثالية و نظرية، بسبب عــــــوامل التلف و إحتمال 
 نموذجيا، يوصي بإضافة  .إختالف طبيعة الرآائز، األرقام العملية قد تكون أقل

لخسارة و تلك النسبة إيضًا ستتفاوت بشروط للتسامح مع المخالفات وا % ١٠
 .الموقع

  

 



 
 

  

 

  
 

 معــــــلــــومــات إضــــافـــيـة
 

يصنع فوسروك تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة بشكل محدد 
و هذه تتضمن التطبيقيات السائلة، و . إلعداد األرضيات اإلختصاصية

قة اإليبوآسي المتمــــــــــــيزة الطالءات المقاومة للكيمياويات، و طب
المنتجات المناسبــــة ، و من بينهم. باإلستواء الذاتي و تطبق بالملج

لإلستعمال في مناطق صناعة الطعام والشراب، و الصناعات الدوائية
و حيث تكون السيطرة اليكتروستاتـك . وفي مناطق الصناعات الثقيلة

ك أنظمة لتوصيل و أخرى لتبديد ضــــــــــــرورية، و قد طور فوسرو
 .الشحنــــــــات من و إلى األرض

 
تتضمن تلك،.  باإلضافة، توفير تشكيلة واسعة من المنتجـات المكملة

و أغشـــــــية عزل الماء، عوازل التسرب للمفاصل، و عائقات الماء 
 .و المنتجات الخاصة لترميم وتجديد اإلسمنت المسلح المتضرر

 
 

 المعلومات عن المنتجات و تعليمات اإلستعمال، الرجاء للمزيد من
.اإلتصال بمكتب فورسروك المحلي  

 
 

  
 األشـــتــعال

 
 مواد ١٠٢  و مذيب فوسـروك ٢٨ و النايتوبرايم ٢٥النايتوبــرايم 

قابلة لإلشتعال، أحفظ بعيد عن مصادر اإلشــتعال عند حدوث حريق 
 .ستعمل الماء المضخوخال ت.  أو رغوة٢قم بإستخدام السي أو 

 
  ٣١ و و ٣٠ و النايـــــتوبــرايم ٣٠٠٠يعتبر النايتوفلور إس إل 
 .مواد غير قابلة لإلشتعال

 
 :نقطة اإلشتعال 

 
  مئوية٥٩                                   : ٢٥النايتوبريام 
  مئوية ٢٧                                   : ٢٨النايتوبريام 
  مئوية٣٣                            : ١٠٢وسروك مذيب ف

 
 التـــخلص من النفايات

 
يجب إمتــصاص اإلنسكابات في الرمل، أو األرض و من ثم نقله إلى

التخلص من الزيـــادات أو الفضالت يجب . الحـــــــــاويات المناسبة
لسلطة أن ينفذ بــــموجب التشــــــــــريعات المحلية و تحت توجيه ا

للمزيد من المعلومــــات الرجاء الرجوع للنشرة . التنظيمية المحلية
 .الفنية الخاصة بالسالمة للمنتج المعين

  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. اد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضد المو: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
يق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطب

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*٤٠٠٠نايتوفلور إس إل   

 

 

  
 

 معــايـيــر الـتـصمــيـم
 

 جزء ٤٢٤٧ بموجب بي إس  ٤٠٠٠تم إختبار النايتوفلور إس إل 
فــــــي آلتا الحاالت حصل .  إلزالة التلوث النووي جزء إي و بي ١

".الجيد"على التصنيف   
 

 الــــوصــــــف
 

المصنفة في مجموعة  على الكتل ٤٠٠٠يحتوي النايتوفلور إس إل 
. وهو نظام مكون من أربع مكونات.  مصبوغة من اإليبوآسي راتنج

.و موزن مسبقًا للخلط في موقع العمل  
 

و متوفر في . عندما يطبق، فهو يزود بأسطح متقنة و عاآسة قليًال
.تشكيلة واسعة من األلوان القياسية  

 
 الــدعــم التـقـنـي

 
منتجات البناء العالـــــــية ذات يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من 

فوسروك يوفر المساعدة التــــــقنيـة . النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مواقــع . للمصممون و المقاولون

العمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب الخبرة العالية  الالنظير 
.لها في مجال صناعة البناء  

 
 
 

  
 ميلمتر و ٥يا المستندة على راتنج اإليبوآسي بسماآة الطبقة العل

.الذاتية التسوية و المميزة بالمتانة العالية  
 

 األسـتخـدام
 

مصمم لإلستعمال في تشكيلة واسعة ، ٤٠٠٠النايتوفلور إس إل 
من البيئات الصناعية الخفيفة و حين الحاجة لمحلول يقلل مـــــن 

 بأرضيات آثيفة وغير نافذة و يزود. مشــــــاآل صيانة األرضيات
ملونـــة و مقاومة للمواد الكيمياوية، و تتميز بالصحية و سهولة 

تتضمن التطبيـقات المثالية الغرف النظيفة و وحـــــدات . التنظيف
تحضير األغذية الجافة، ممرات مرور في المصانع أو المخازن و 

.الوحدات الصناعية و مصانع األدوية  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.يزود الحماية الجيدة لألرضيات المناطق الصناعية،   المتانة -  
. يقلل من الوقت الضائع-  التطبيق السريع -  
 مقاومة جيدة لتشكيلة واسعة من المواد -  مقاوم آيمياويًا -

.الكيمياوية  
 يزود بأرضيات آثيفة وغير نافذة و ملونة و سهلة -  صحي -

.التنظيف  
فر في تشكيلة واسعة من األلوان لتحسين مناطق  متو-  جذاب -

.العمل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 بــــنــــود المـــواصفــات
 

 .طبقة االيبوآسي العليا لطالء اإلرضيات المميزة بالمتانة
 

طبقـة ، ٤٠٠٠يجب تغطية األرضيات المحددة بالنايتوفلور إس إل 
.  ميلمتر٥ت المتدفـــــقة و بسماآة االيبوآسي العليا لطالء اإلرضيا

 و ٢مم/  نيوتن٦٠ستكتسب الطبقة على مقاومة للضغـــــــظ بنسبة 
 إيام عند إخـــتبـــــارها ٧ في ٢مم/  نيوتن ٣٠مقاومة للثني بنسبة 

 مئــوية، يمكـــــــن ٢٤و في درجة حرارة . ٦٣١٩بمقياس بي إس 
 ساعة و حرآــــة ٢٤ة في لألرضيات أن تتقبل حرآة مرور المشــــا

. ساعة٤٨مرور العربيات في   
 

 تعــليـمات اإلستعـــمـال
 

 تجـــهـــيز األسـطـح
 

 يجب أن يطبق من قبل المقــــــــاوليـــن ٤٠٠٠النايتوفلور إس إل 
اإلختصاصيين مع إتباع اإلجراءات الموضوعة في دليل تطــــبيـــق 

ة من مثل هوالء المقاوليـــن يقوم فوسورك بالعمل مع شبك. المنتج
يجب إتبــــاع . الذين تم تدريبهم للقيام بإجراءات التطبيق الصحيحة

. ايام٣ إلى ٢الخطوات التالية و ألتي يمكن إنجازها في مدة   
 

يساعد التحضير الســــــطحي .   قم بتحضير أسطح األرضيات آليا-
ين الرآائز الصحيح على الحصول على نسبة اإللتصاق الضرورية ب

.واألرضيات الجديدة  
 

  يجب أن تتبع جميع الفواصل المتمددة و المتحـــــرآة المتواجدة -
.يجب تنظيف و تحضـــــير الفواصل. التطبيق على األسطح الجديدة  

 
 و من ثم ترآها للمعالجة ٣١ و ٣٠ و ٢٥  قم بتطبيق النايتوبرايم -

 ٣٥ــــــــاعة في  سـ١٦-٤ مئوية و من ٢٠ ساعة في ٢٤-٨لمدة 
.مـــئوية  

 
 بالصـــــب إلى األسطح و ٤٠٠٠  قم بتطبيق النايتوفلور إس إل -

. ميلمتر٥توزيعه بمالج فوالذي للحصول على طبقة متقنة بسماآة   
 

  إستعمال دحروجة ذات نهايات مدببة، قم بإزالة الفراغــــــات و -
.ةالهواء المحصور و من ثم ترآها إلآتمال المعالج  

 
  قم بعزل التسرب للمفاصل بإستعمال عازل التسرب من فوسروك - 

تحديد العازل سيعتمد على عامل التكييف مع الحرآـة . األآثر مالئمة
للمزيد مـن . المتوقعة و اإلستعــــــــــمال النهائي لألرضيات الجديدة
.التعليمات، الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي  

 
ج إلى الرآائز الفوالذية المـــعتدلة بشرط أن تكون يمكن تطبيق المنت
فيجب أوًال إزالة التجمعات و التلوثات المسببة للتأآل ، األسطح نظيفة

.٢٠٣و من ثم تحضير األسطح بطبقة واحدة من النايتوبرايم إي بي 
 

 .أوقات التطبيق ستتفاوت حسب شروط الموقع وحجم المنطقة

  
 معــايـيــر الـتـصمــيـم

 
 ميلمتر آحد ٥ مصمم للتطبيق بسماآة ٤٠٠٠النايتوفلور إس إل 

 .أدنى
 

او يحتمل أن تتضرر ، يجب أن تكون الرآائز جافة و غير متضررة
، يمكن إستعمال أغشية عازلة للحــمـاية. بسبب الرطــــوبة الزائدة

فـــي  % ٧٥و يجب أن أل تمتلك الرآائز رطوبة نسبية أعظم من 
 .وقت التطبيـق

 
 الخــــصـــائــص

 
. هي نتائج مقتبسة من تجــــارب مختبـــريــــة، القيم المعطاه أدناه

القيم الفعلية المحصل عليها في موقع العمل قد تـــبــيـن إختالفات 
.بسيطة من تلك المقتبسة  

 
:صـــالحية الخليط   مئوية١٠  مئوية٢٥  مئوية٣٥  
٤٠٠٠إل النايتوفلور إس   ساعة٢  ساعة١  دقيقة٢٠  
٢٥النايتوبرايم   ساعة٨-٧  ساعة٤-٣  س١٫٥-١  
٣٠النايتوبرايم   ساعة٤-٣  س١٫٥-١  د٣٠-١٠  
٣١النايتوبرايم   ساعة٦-٥  س٢-١٫٥  د٦٠-٣٠  

 
 :الخصائص الطبيعية   مئوية٢٠  مئوية٣٥
٢مم/ نيوتن ٦٠ ٢مم/ نيوتن٦٠  )٦٣١٩بي إس (مقاومة الضغط 
٢مم/ نيوتن ٣٠ ٢مم/ نيوتن ٣٠  )٦٣١٩بي إس (مقاومة الثني 

 :زمن المعالجة   
 لحرآة المشاة  ساعة٢٤  ساعة١٦
 لحرآة العربيات  ساعة٤٨  ساعة٣٦
 للمقاومة الكيميائية  ايام٧  ايام٤

 
 الخواص الكيمياوية

 
 الــمقاومة الممتازة لتشكيلة واسعة٤٠٠٠يزود النايتوفلور إس إل 
زيد من المعلومات، الرجاء اإلتــــصالللمــــــ. من المواد الكيمياوية

 .بمكتب فوسروك المحلي
 

التنظيف الجيد ضروري في المناطق المحتملة أن تـــتـــــــــــعرض 
و من المهم جدًا عدم ترك اإلنسكابات للتبخر . لإلنسكابات الكيميائية

 .و تجف بسبب إماآنية زيادة الترآيزات الكيميائية عند حدوث ذلك
 

 ـــانــةالصــــي
 

صالحية الخدمة لألرضيات يمكن أن تمدد إلى حد آبير بالتــــــدبير 
التنظيف المنتظم للنايتوفلور إس . المنزلي الجيد والتنظيف المنتظم

 قد ينفذ إستعمال ماآنة حك دوارة مع مادة تنظيف قابلـة ٤٠٠٠إل 
 . مئوية٥٠للخلط مع الماء  بدرجة حرارة بحدود 

 
 
 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 تعليمات التغليف من األمم المتحدة
 

. لإلمتثال مع التعليمات الحالية، لكل المنتجات الخطرة في طبيعـتها
ويشترط إتباع مواصفات األمم المتحدة للشحن البحري عند شحن 

.المنتج عبر طريق البحر  
  

عند شحن المنتج عبر البحر، فوسروك سيجهز المنتج في تغليـف 
و في حالة توجب فوسروك فقط للتـسليم . حدة المشترط األمم المت

فعلى ، على األرض، لكن إذا آان المشتري ينوى الشحن في البحر
المشتري تحديد ذلك التغليف المصدق من األمم المتحدة عند تقديم 

و عند إستالم المشتري للبضاعة، فالمسوؤلية تقع .  طلب الشراء
مم المتحدة قد يؤثر على سعــر استعمال تغليف األ. عــلى المشتري
الرجاء الرجوع إلى المكتب أو ممثل فوســـــــروك . بيــع المنتجات

 .المحلي
 

 التــــخـــزيـن
 

 أشــهر اذا تم تخزينها في ١٢يمكن تخزين المنتجات  لمدة اقصاها 
.األجواء الجافة و في الحاويات األصلــية  

 
 شـــروط التــخزيـن

 
 و ٥ات في األجواء الجافة في درجة حرارة بـيـن قم بتخزين المنتج

و في ،  مئوية، و بعيدًا عن مصادر الحرارة و اإلشتعــــــــــــال٣٠
قد تخفض مدة صــــــــــــالحية . الحاويات األصلية و الغير مفتوحة

 .التخزين إذا تــــــم تخزين المنتج في درجات الحرارة العالــــــــــية
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 ٢٥ و النايتوبــرايم ٤٠٠٠يجب عـــــــدم إتصال النايتوفلور إس إل 
 أو أن ١٠٢  و مـــذيب فوسـروك ٢٨  و النايتوبرايم ٣١ و و ٣٠و

تفاد إستنشاق األبـخرة و تــــــأآـد من توفير . يتصلوا بالجلد والعيون
قائية المناســبة والنظارات يجب لبس القفازات الو. التهوية الكـــافية

.لبعض الناس حساسية مفطة لمادة الـــراتنـــج و المذيــبات. الوقـاية
إستعـــمال الدهون العازلة مثل الكوديكس المضاد للمذيبــــــــــــات أو
.روزاليـكس المضاد للطالءات سوف تزود حمـاية إضافية لــــلجلـــــد

 إزالته فورًا بإستعمال دهن الراتـــنج فيجب. حين تعرض الجلد للمادة
المزيل مثل الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم الغــــــسل بالصـــابون 

في حالة اإلتصال بالعـــيون،.  و يجب عدم إستعمال المذيبات، والماء
فتشــــطف فورا بالكــــثــيـر من الماء النظيف و من ثم البحــــث عن 

المنتج فيجب مراجعة الطــبيـــب إذا تم إبتالع. ـــبيةالـــــــمشورة الط
 .فورًا وال يجـــــــــب محــاولة التقيأ

 

  
 الــــتــــنـــــظـــيـف

 
 و ٣٠ و٢٥ و النايتوبرايم ٤٠٠٠يجب إزالــة النايتوفلور إس إل 

 من األدوات واألجــهـــزة فــــورا بعـــــد ٢٨  و النايتوبرايم ٣١و 
المادة المتصلبة يمكن . ١٠٢ل بإستخدام مذيب فوسروك اإلستعما

.فقط أن تزال ميكانيكيًا  
 

 التــــقــــــيـــــدات
 

 إلى األسطح المتضرر ٤٠٠٠يجب عدم تطبيق الناتيوفلور إس إل 
أو المحتمل تتضررها بسبب الرطوبة المتصاعدة أو عندما يــكون 

تجربة بمـوجب عندما ال % ٧٥مستوى الرطوبة النسبية أآثر من 
 ملحق أي أو  بمقياس الرطوبة فازليا نوع إتش إم ٨٢٠٣بي إس 

.٣١آي   
 

الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلى عن التعليمات للتطبيق في 
 .المناطق المتعرضة للصدمات الحرارية

 
 على اإلسفلت و ٤٠٠٠يجب عدم تطـــــــبيق النايتوفلور إس إل 

و لمؤونة اإلسمنت مع الرمل الغير للخرسانة الضعيفة أو الهشة، 
معدلة، و للسطحيات المكسية بالبي في سي أو للرآائز المتحرآة 

للمزيد .  ممرات المشاة الفوالذية-: بدرجة عالية ومثال على ذلك
من المعلومات عــــــــن الرآائز األخرى، الرجاء إستشارة مكتب 

 .فوسروك المحلي
 

 في درجات الحـــــرارة ٤٠٠٠ل يجب عدم تطبيق الناتيوفلور إس إ
 . مئوية٣٥ مئوية و األعلى من ١٠األدنى من 

 
 التــــقـــديــرات  و العبـــوات

 

 
 مجهز في ٤٠٠٠النايتوفلور إس إل 

و يشتمل ،  آيلوغرام تقريبا٣٢عبوة 
:على مكونات موزونة مسبقًا  

 إيبوآسي  آج٦٫٦٥عبوة 
 الكتل  آج٢٥عبوة 
 الصبغة  آج٠٫٥عبوة 
 المجموع  آج٣٢

٢٥نايتوبرايم   آج١ و ٥عبوة   
٣٠نايتوبرايم   آج١ و ٥عبوة   
٣١نايتوبرايم   آج١ و ٥عبوة   
٢٨نايتوبرايم   آج٥عبوة   
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٥عبوة   

 التغـــطية 

٤٠٠٠النايتوفلور إس إل   مم٢ بسماآة ٢متر/  آج ٣٫٢  
آج / ٢ متر٥ ٢٥نايتوبرايم    
جآ / ٢ متر٥ ٣٠نايتوبرايم    
آج / ٢ متر٥ ٣١نايتوبرايم    
آج / ٢ متر٦ ٢٨نايتوبرايم    

تعتبر القييم المدرجة أعاله مثالية و نظرية، بسبب عــــــوامل التلف و إحتمال 
 نموذجيا، يوصي بإضافة  .إختالف طبيعة الرآائز، األرقام العملية قد تكون أقل

تلك النسبة إيضًا ستتفاوت بشروط للتسامح مع المخالفات والخسارة و  % ١٠
 .الموقع

  

 



 
 

  

 

  
 

 معــــــلــــومــات إضــــافـــيـة
 

يصنع فوسروك تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة بشكل محدد 
و هذه تتضمن التطبيقيات السائلة، و . إلعداد األرضيات اإلختصاصية

آسي المتمــــــــــــيزة الطالءات المقاومة للكيمياويات، و طبقة اإليبو
المنتجات المناسبــــة ، و من بينهم. باإلستواء الذاتي و تطبق بالملج

لإلستعمال في مناطق صناعة الطعام والشراب، و الصناعات الدوائية
و حيث تكون السيطرة اليكتروستاتـك . وفي مناطق الصناعات الثقيلة

توصيل و أخرى لتبديد ضــــــــــــرورية، و قد طور فوسروك أنظمة ل
 .الشحنــــــــات من و إلى األرض

 
تتضمن تلك،.  باإلضافة، توفير تشكيلة واسعة من المنتجـات المكملة

و أغشـــــــية عزل الماء، عوازل التسرب للمفاصل، و عائقات الماء 
 .و المنتجات الخاصة لترميم وتجديد اإلسمنت المسلح المتضرر

 
 

ت عن المنتجات و تعليمات اإلستعمال، الرجاء للمزيد من المعلوما
.اإلتصال بمكتب فورسروك المحلي  

 
 

  
 األشـــتــعال

 
 مواد ١٠٢  و مذيب فوسـروك ٢٨ و النايتوبرايم ٢٥النايتوبــرايم 

قابلة لإلشتعال، أحفظ بعيد عن مصادر اإلشــتعال عند حدوث حريق 
 .اء المضخوخال تستعمل الم.  أو رغوة٢قم بإستخدام السي أو 

 
  ٣١ و و ٣٠ و النايـــــتوبــرايم ٤٠٠٠يعتبر النايتوفلور إس إل 
 .مواد غير قابلة لإلشتعال

 
 :نقطة اإلشتعال 

 
  مئوية٥٩                                  : ٢٥النايتوبريام 

  مئوية٤٧              : ٢٨المادة االساسية النايتوبرايم 
  مئوية٢٥             : ٢٨يتوبرايم المادة المـــصلبة النا

  مئوية٣٣                            : ١٠٢مذيب فوسروك 
 

 التـــخلص من النفايات
 

يجب إمتــصاص اإلنسكابات في الرمل، أو األرض و من ثم نقله إلى
التخلص من الزيـــادات أو الفضالت يجب . الحـــــــــاويات المناسبة

التشــــــــــريعات المحلية و تحت توجيه السلطة أن ينفذ بــــموجب 
للمزيد من المعلومــــات الرجاء الرجوع للنشرة . التنظيمية المحلية

 .الفنية الخاصة بالسالمة للمنتج المعين
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 0999 608(02)  :فاآس  : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: حظات هامةمال

 مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

١٠٠٠٠نايتوفلور تي إف   
 

 

 

  
 

.منتج مشكل من إندماج إيكسباندايت و فوسروك  
 

 ٣٠ باإلرتباط مع النايـتوبرايم ١٠٠٠٠يستعمل النايتوفلور تي إف 
آلتا . برايمر راتنج اإليبوآسي المكون من جزئين، ٣١النايتوبرايم / 

زة للخلط و المنتجات مجهزة في العبوات الموزونة مسبقًا و جــــــاه
.اإلستعمال في موقع العمل  

 
 طبقة مميزة بمتانة عالية ١٠٠٠٠تزود مؤونة النايتوفلور تي إف 

األرضــــــيات المنتهية مميزة بسطحية . و مقاومة للمواد الكيميائية
.متقنة و مانعة لإلنزالق  

 
 الخـــــصــــائـــص المـثـاليـة

 
:خصائص المعالجة   

 
  :١٠٠٠٠النايتوفلور تي إف 

 
   مئوية١٠  مئوية٢٠  مئوية٣٠
 صالحية الخليط  دقيقة١٨٠  دقيقة٩٠  دقيقة٣٥
 التصلب المبدئي  ساعة٨  ساعة٥  ساعة٢
 المعالجة المتكاملة  ايام١٠  ايام٧  أيام٣

 
.الرجوع للنشرة الفنية الخاصة بالمنتج : ٣٠/٣١طالء النايتوبرايم   

 
 الخـــــصــــائـــص الـطـبـيـعيـة

 

 الخاصية األختبار المعايير المثالية

٢مم/ نيوتن ٧٠  ٦٣١٩بي إس  
  ١٩٨٥، ٢جزء 

)٢مم/نيوتن(مقاومة الضغط   

٢مم/ نيوتن ١٦  ٦٣١٩بي إس  
  ١٩٨٥، ٣جزء 

)٢مم/نيوتن (مقاومة الثني   

اقوى من قوة 
اإللتصاق المثالية 
 للخرسانة

إختبار الشد 
 إليكوميتر

 قوة اإللتصاق مع الخرسانة

٢مم/ نيوتن ١١  ٦٣١٩بي إس  
  ١٩٨٥، ٧جزء 

)٢مم/نيوتن (مقاومة الشد   

٠٫١%  تشـرب المـاء في موقع العمل 
٣م/آج٢٣٠٠   الكثافة 
 أللـون رمادي 

يوصي بتطبيق المنتج في درجة حرارة بين 
الرجاء إستـــــشارة مكتب .  مئوية٣٠-١٠

فوسروك المحلي للتطبـــيق فـــــي درجات 
. مئـــوية٤٠ و ٥ج حدود الـ الحرارة خار  

 تقييدات درجة الحرارة

 
 
 

  
مؤونة راتنج اإليبوآسي للياسة االرضيات و المميزة بقوة التحمل 

.العالية  
 

 األسـتخـدام
 

 يزود األرضـــــــيات بقوة عالية من ١٠٠٠٠النايتوفلور تي إف 
.المتانة و المقاومة ضد المواد الكيمياوية و ضد التأآل  

 
 مناسب مثاليا لإلستعمال في الوحدات ١٠٠٠٠توفلور تي إف الناي

الهندسيـــــة الثقيلة و مناطق العمل و مصافي النفط و الورشات و 
المنشآت الــصناعية أخرى، و حيث الحاجة ألرضيات تزيد سماآة 

. مليمتر١٠عن   
 

آثير اإلستعمال أيضا للمناطق األقل عمًال و ألتي تحتاج إلى متانة 
.معدل و في نفس الوقت لتكاليف صيانة منخفضةفوق ال  

 
في المناطق ألتي تتطلب مقاومة عالية للمـــواد الكيمـــيائية و  أن 

يمكن عـــــــزل النايتوفلور تي إف . تكون نظيفة بدرجة عالية جدًا
طالء راتنج ،  بإستخدام احد منتجات النايتوفلور إف سي ١٠٠٠٠

.اإليبوآسي لألرضيات  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

قدرة تحمل عالية  للحموالت الثقيلة  و مقاومة عالية ،   المتانة -
.ضد التأآل   

مقاوم لتشكيلة واسعة من المنتجات ،  المقاومة الكيميائية -
.الكيميائية  

إرضية متماسكة جيدًا و مناسبة للمشاة و ،   مانع لإلنزالق -
.العربيات  

هل و للحصول على أسطح مصمم للوضع الس،   سهل التطبيق -
.متقنة  

.  مانع للضرر و الفشل-  متالحم -  
.ال يصدر أي تبخراات ضارة،   قليل الرائحة -  
.أقوى من الخرسانة الموضوع عليها،   قوة عالية -  
.مصنع لإلستعمال في أجواء الشرق االوسط،   مصنع محليًا -  
 

 الــــوصــــــف
 

، تكون مــــــــن ثالثة أجزاءخليط  ي، ١٠٠٠٠النايتوفلور تي إف 
 خليط من راتنج اإليبوآسي الخالي من المذيبات و مـــن مــــــادة 
التصلـب  بالبوليمير المعدل  و بكتل السيلكا المـــــختارة خصيصًا 

. و المميز بقوة التحمل   
 

 ميلمتر للمناطق الخاضعة للصناعات ٥يتم الوضع بالملج بسماآة 
 ميلمتر للمناطق الصناعـية ١٠و بسماآة .  طةالخفيفة أو المتوس

.الثقيلة  
 
 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 
االرضيات الجديدة :  يجب أن يكون عمرها ١٤ يوما على األقل (في 

يفضل إزالة إيداعات بقايا الخرسانة من على األرضيات )  مئوية٣٥
. الخرسانية الجديدة بالكشط الخفيف او النحت أو الطحن الميكانيكي
. و من الممكن إستخام فوسروك أسيد إتش على المساحات الصغيرة

بعد عملية النمش، يجب غسل األسطح بالماء النظيف و ترآـــــــــها 
.لتجف بعد ذلك  

 
األرضيات القديمة : و يوصـــــــــــى أيضُا بإتباع طرق التــــــنظيف 

يمة خصوصا الميكانيكية ثانية بشدة على الطوابــــق الخرسانية القد
حيث التلوث الثقيل بالزيوت و الشحـــــــــوم أو حين وجود طالءات 

و من الممكن أن تكون التلوثات قد تعمقت إلى عد ميلمترات . سابقة
و يجب إزالة ، و لضمان الحصول على اإللتصاق الجيد، من األسطح

 يمكن إستخدام مزيل الــــــــــزيوت من فوسروك. تلك التلوثات جيدًا
.للتلوثات في المساحات الصغيرة  

 
.١٠٠٠٠يجب إزالة الغبار والحطام قبل وضع النايتوفلور تي إف   

.و يفضل إستعمال أجهزة التنظيف الشافطة  
 

يـجب آشط الرآائز الفوالذية فورُا قبــــــــل : األســطـح الفـوالذية  
بي إس  (٢٫٥التطبيق  للحصـول على أسطح متماثلة مع  إس أي 

) ٢نوعية : ٤٢٣٢  
 

 )البرايمر(الطبقة األساسية 
 

 ١٠٠٠٠يجب طالء جميع المناطق المعالـــــجة بالنايتوفلور تي إف 
، طالء راتنج اإليــبوآسي الخالي من المذيبات ٣٠/٣١بالنايتوبرايم 

 . و المصمم للتشرب و اإللتصاق االقصى مع رآائز الخرسانة
 

المادة األساسية إلى حاوية قم بإضافة آامل محتويات عبوة ، للخلط
إآتمال الخلط، قم بوضــــــــــع  بعد. مادة التصلب و قم بخلطها جيدًا

قم بدهـــــن . البرايمر على األسطح النظيفة بسماآة رقيقة و متصلة
البرايمر على األسطح جيدًا بإستعمال فرشاة متصلبة و لكن تفـــادي 

يتم تشرب النايتوبرايم برايمـــر س. التطـــــــــبيق المفرط و التبرآات
بسرعة فــــــــى األسطح المسامية و سيترك رقع جافة بلون خفيف، 

هذا ال . عند حــــــدوث ذلك، يوصى بوضع طبقة أخرى من البرايمر
يساعد فقــــط لضمان اإللتصاق لكن يمنع تسرب الهواء من الرآائز 

 . ي اللياسة النهائيةالمسامية و الذي قد يــــــــسبب الفقاعات ف
 

يعتمد هذا الوقت على الشروط . يجب ترك البرايمر حتي يصبح لزج
 .لتحديد الزمن المثالي" الرجوع للخصائص"المناخية 

 
في األجواء الحارة و السريعة للتجفيف، فمن المهم توفير العمالة 

 .الكافية إلآمال آل خطوات التطبيق بسهولة

  
 يةالمقاومة للمواد الكيمياو

 
 مقاوم بالكامل للمواد الكيمياوية التالية١٠٠٠٠النايتوفلور تي إف 

 . مئوية٣٠في درجة 
 
 

في المناطق " جيد"يمكن إستعمال المواد الحاصلة على تصنيف 
 .الخاضة لإلنسكبات العرضية مع توفر التنظيف الجيد

 
)صوديوم الهيابوآلوريد(مبياضات   

 محاليل التنظيف
 البنزين
)المحلول المشبع(الصوديوم آلوريد   

%)٥٠المحلول (هيدروآسيدالصوديوم   
  %)٢٥محلول (حامض الكبريتي 

  %)١٠محلول (الحامض النتريكي 
  %)٥٠محلول (الحامض الفوسفوري 

 إيكسلين
 االيستون

  %)٣٣محلول (حامض الهايدرآلوري 
 مخفف األصباغ
 زيوت السيارات

)مشبع(محلول ملحي   
 الديزل

 
 سيقاوم إنسكاب المواد ١٠٠٠٠و باإلضافة، النايتوفلور تي إف 

 مئوية بشرط أن تنظف فورا بإتباع أساليب النظافة ٣٠التالية في 
.العالية و الجيدة  

 
  %)٥٠محلول (حامض آبريتيك 

  %)٢٥محلول (الحامض النتريكي 
  %)١٠محلول (حامض خليك 
 سـكايي درول

 
: إلى ١٠٠٠٠ر تي إف يجب  عدم تعرض النايتوفلو  

 
 الحامض النتريكي الصافي
 حامض الكبريتيك الصافي

 
في حاالت التعرض الحاد للمواد الكيميائية، فيوصي : مالحظة 

 بطالء النايتوفلور إف سي ١٠٠٠٠بتغطية النايتوفلور تي إف 
.المناسب المقاوم للكيميائيات  

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 تجـــهـــيز األسـطـح

 
. يمكن الحصول على طبقة أرضية جيدة فقط مع التحضير الجــــيد

 للرآائز ١٠٠٠٠من الضروري تطبـــــــــــيق النايتوفلور تي إف 
الصحيحة و النـــظيـــفة و الجافة للحصول على إلتصاق قوي بين 

.الطـــالء و نظام األرضيات  
 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 
 

 الطبـــقـة العـــــازلة
 

  في المنـــــاطق المتتطلبة ١٠٠٠٠يمكن عزل النايتوفلور تي إف 
لدرجة عالية من النظافة أو للون خاص أو لمقاومة محسنة للمواد 

 .الكيميائية
 

، ١٣٠تتضمن منتجات فوسروك و الموصى بها النايتوفلور إف سي 
لتفاصيل . ١٥٠ و النايتــــــوفلور إف سي ١٤٠النايتوفلور إف سي 

 والمعلومات األخرى الرجاء الرجوع لنشرة البيانات التقنية التطبيق
 .ذات العالقة

 
يمكن الشروع في طالء الطبقات العازلة بعد أن يتعالج النـــــايتوفلور

 . مئوية٣٥ ساعة في ٢٤ لمدة ١٠٠٠٠تي إف 
 

 التــــنـــظيـــف
 

يجب تنظيف آل األدوات و األجهزة فورا بعد اإلستعمال بإستخدام 
 .١٠٢يب فوسروك مذ
 

 التــــقـــديــرات  و العبـــوات
 

   ١٠٠٠٠النايتوفلور تي إف   آج٣٥عبوة 
٣٠نايتوبرايم   آج١ و ٥عبوة   
٣١نايتوبرايم   آج١ و ٥عبوة   
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٤عبوة   

 التغـــطية 

مم١٠ بسماآة٢متر/  آج ٢٣    ١٠٠٠٠النايتوفلور تي إف  
آج/  متر ٧-٥ ٣٠برايم نايتو   
آج/  متر ٧-٥ ٣١نايتوبرايم    

 
تعتبر القييم .  مليــــمتر١٠ متر مربع بسماآة ١٫٥ آيلو جرام ستغطي ٣٥عبوة 

المدرجة أعاله مثالية و نظرية، بسبب عوامل التلف و إحتمال إخـــــتالف طبيعة 
 أو األرضيات المحدبة. الرآائز، األرقام العملية ستتفاوت بشروط و طبيعة الموقع
 .الغير مستوية بشكل جيد ستزيد من الكميات المستهلكة

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
، و ٣١الـنايتوبرايم ، ٣٠النياتوبرايم ، ١٠٠٠٠النايتوفلور تي إف 

 يجب أن ال يتصال بالجلد و العيون، أو أن يتم ١٠٢مذيب فوسروك 
 .تجة من المذيباتتفاد اإلستنشاق المطول لألبخرة النا. إبتالعهم

 
و . ١٠٢تأآد من توفر التهوية الكافية عند إستعمال مذيب فوسروك

عند العمل في المناطق المحصورة، يجب إســــــــتخدام جهاز تنفس 
 .مناسب

 
إستعــــمال . لبعض الناس حساسية مفطة لمادة الراتنج و المذيبات
ت أو روزاليـكس الدهون العازلة مثل الكوديكس المضاد للـــــــمذيبا

تأآـــــد من  . .المضاد للطالءات سوف تزود حمـاية إضافية لــــلجلد
و عنـــــــد . ١٠٢توفر التهوية الكافية عند إستعمال مذيب فوسروك

 .العمل في المناطق المحصورة، يجب إستخدام جهاز تنفس مناسب
 

  
 الـــــــخــــــلــط

 
م أجهزة الخلط الميكانيكية من الضروري إستخدا:   األجـهـزة -١

آالخالطات القوية مثل الميكـسل أو . ١٠٠٠٠للنايتوفلور تي إف 
إستعمال خالطة الهاون الساقــــــطة . جريتانجل أو خالطة مماثلة

.تعتبر غير مناسبة  
 
يجـــب صب آامل .   يجب عدم محاولة تقسيم محتويات العبوة-٢

. دقائق٣-٢ جافة لمدة محتويات آيس الكتل إلى الخالط و خلطها  
 

و من ثم صب آامل محتويات المادة المصلبة إلى حاوية المادة 
األساسية و خلطها آليا بشكل متجانس لمدة دقيقة أو دقيقتين، 

.حتى يتم إآتساب سائل موحد و متسق  
 

قم بإضافة خليط المادة األساســــــية و المادة المصلبة إلى مزيج 
حتي ،  دقائق٣-٢لخلط الميــكانيكي لمدة يجب األستمرار با. الكتل

بعد إآتمال اـــلخلط، يجب إستعمال المادة . تخلط آل المكونات آليًا
). الرجوع للــخصائص المدرجة أعاله(ضمن مدة صالحية الخليط 

بعد الزمن المحدد لصالحية الخليط، فسوف تتصلب المادة و يجب 
.عدم إستعمالها  

 
 البديلة وهي أن تضيف الكتل إلى و من الممكت إتباع الطريقة

.مزيج المادة األساسية و مادة التصلب  
 

 الـــــتــــطـــبـــيـق
 

 في عمــــــــلية واحدة و ١٠٠٠٠يجب وضع النايتوفلور تي إف 
فقط قم .  في حين ما يزال طالء البرايم لزجــــًا١٠ إلى ٥بسماآة 

بالنايتوفلور تي إف بطالء البرايم على المنطقة ألتي ستكـــــــسى 
المنــاطق المعبئ بالبرايم و .  قبل أن يتم جفاف البرايمر١٠٠٠٠

يجب إعــــادة التطبيق لها ثانية ، ألتي قد تكون قد جفت لسبب ما
.٣١ أو ٣٠بالنايتوبرايم   

 
 للسماآة المطلوبة ١٠٠٠٠يجب تسوية لياسة النايتوفلور تي إف 
مناسبة لضمـــــــــان الكبس بإستعمال طافة خشبية أو أداة لياسة 

و لضمان الحصول على أرضية متقنة بشكل جيد قم بإنهاء . الكامل
.التطبيق بإستعمال أداة ملج فوالذية منظفة بإنتظام  

 
 الفواصل المتــمددة

 
يجب تحديد فواصـــــــل التمدد المتواجدة على أسطح األرضيات 

 و تعبئتها ١٠٠٠٠إف المتداخلة مع طبقـــــــــة النايتوفلور تي 
.إلى المستوى المطلوب لمانع التسرب المناسب  

 
.قم بإستشارة مكتب فوسروك المحلي، لتحديد العازل المناسب  

 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 
يزود فوسروك الخدمة اإلستشارية التقنية العالمية و المدعومة من 

.قبل فريق من اإلختصاصيين في حقل البناء  
 

 معــــــلــــومــات إضــــافـــيـة
 

 هو منتج واحد من منتجـات النايتوفلور ١٠٠٠٠النايتوفلور تي إف 
من فوسروك لألرضيات الصناعية و الشاملة على العوازل و طبقات 
الطالء و مواد التصلب و طبقات الراتنج األخرى المصممة لتشكيلة 

 .المواقع والبيئات الصناعية واسعة من
 
تتضمن تلك،. اإلضافة، توفير تشكيلة واسعة من المنتجـات المكملة ب

و أغشـــــــية عزل الماء، عوازل التسرب للمفاصل، و عائقات الماء 
 .و المنتجات الخاصة لترميم وتجديد اإلسمنت المسلح المتضرر

 
 .الرجوع لنشرة فنية أخرى *

  
يتصلب بإستعمال عند إتصال الراتنج بالجلد، فيجب أن يزال قبل أن 

دهان مزيل للراتنج، مثل مطهر الجلد آيروآلينز القياسي أو مطهر 
و ، الجلد روزاآلينز الصناعي، و من ثم بالغسيل بالصابون والماء

 .إستعمال المذيبات غير مسموح
 

 و مزيل الزيوت من فوســـــروك ١٠٢يجب إزالة مذيب فوسروك 
بالعــــيون، فتشـــــــــطف و  في حالة اإلتصال . بالماء و الصابون

فورا بالكثيـر من الماء النظيف و من ثم البحـث عن الـــــــمشورة 
المنتج فيجب مراجعة الطــبيب فورًا وال يجب  إذا تم إبتالع. الطبية

 .محــاولة التقيأ
 

 األشـــتــعال
 

 و النــايتوبرايم بريامر مواد قابلة لإلشتعال، ١٠٢مذيب فوسـروك 
عيد عن مصادر اإلشــتعال و تأآد من توفر التهوية الكافية و أحفظ ب

و آما يجب إغالق الحاويات باحكام عــــندما . اإلمتناع عن التدخين
عند حدوث حريق فيجب أن تطفئ . تــــــــكون ليست قيد اإلستعمال

 . أو الرغوة الخامدة للحريق٠٢بإستعمال الـ سي 
 

 :نقطة اإلشتعال 
 

  مئوية٧٥                             : ٣٠/٣١النايتوبريام 
  مئوية٣٣                            : ١٠٢مذيب فوسروك 

 
 التــــخـــزيـن

 
 و ٣٠ و النــايتوبرايم ١٠٠٠٠يمكن تخزين النايتوفلور تي إف 

 . أشــهر اذا تم التخزين في األجواء الجافة١٢ لمـدة اقصاها ٣١
 

 الــــتــــمـــويـن
 

 .الرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي للمزيد من المعلومات
 
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، : مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة 

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

٥٠٠٠نايتوفلور تي إف   
 

 

 

  
 

.منتج مشكل من إندماج إيكسباندايت و فوسروك  
 

 األلـــــوان
 

.الطبيعي و األحمر الطابوقي و الـفـحـمـي  
 

 الخـــــصــــائـــص
 

٥٠٠٠النايتوفلور تي إف   
 

   مئوية١٠  مئوية٢٠  مئوية٣٠
 صالحية الخليط  دقيقة٩٠  دقيقة٣٠  دقيقة١٥
 التصلب المبدئي  ساعة٢٤  ساعة١٨  ساعة١٦
 المعالجة المتكاملة  ايام١٠  ايام٧  أيام٦

 
.الرجوع للنشرة الفنية الخاصة بالمنتج: طالء النايتوبرايم   

 
يوصي بتطبيق المنتج في درجة حرارة بين : تقيدات درجة الحرارة 

الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المحلي للتطبـــيق .  مئوية٣٠-١٠
. مئوية٤٠ و ٥ات الحرارة خارج حدود الـ في درج  

 

 
 

 
، مؤونة األيبوآسي ذات المتانة العالية:  المقاومة الكيمياوية 

المناسب لإلستخدام في وحدات المعالجة الكيميائية، أو في المناطق 
الخاضعة ألضرار المواد آيمياوية المستعملة، مثل معمل التقطير في 

.)في الصورة أعاله( أسكوتلندا   
 
 
 
 

  
مؤونة راتنج اإليبوآسي للياسة االرضيات و المقاومة ضد التأآل 
و المواد الكيميائية و المميزة بقوة التحمل العالية و الموضوعة 

. ميلمتر٥بسماآة   
 

 األسـتخـدام
 

 بطبقة عليا لألرضيات ممـــــيزة ٥٠٠٠يزود النايتوفلور تي إف 
ضد التأآل الميكانيـــــــكي بقوة عالية جدا و المقاومة اإلستثنائية 

وفي نفس الوقت، ينتج أرضـــية . واإلنسكاب الكيميائي الغير نافذ
.مانعة لإلنزالق و آمنة للموظفين و مرور العربات  

 
مناسب مثـــــــــــاليا للوحدات الهندسية الثقيلة و مصانع معالجة 

أللبان و الكيميائيات ومناطـــــق العمل و مصانع الفوالذ و معامل ا
مصانع البيرة و مصافي النفط و ورشات الطالء و غرف البطارية 

.و مصانع الصفيح  
 

آثير اإلستعمال أيضا للمناطق األقل عمًال و ألتي تحتاج إلى متانة 
.فوق المعدل و في نفس الوقت لتكاليف صيانة منخفضة  

 
يمكن . في المناطق ألتي تتوجب أن تكون نظيفة بدرجة عالية جدًا

 بإستخدام النايتوفلور إف سي ٥٠٠٠ــــزل النايتوفلور تي إف عـ
. طالء راتنج اإليبوآسي لألرضيات١٤٠  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
متانة و مقاومة عالية ضد التأآل و لتشكيلة واسعة ،   المتانة -

.من المواد الكيميائية  
إرضية متماسكة جيدًا و مناسبة للمشاة و ،   مانع لإلنزالق -
.عربياتال  
.ال تداخل مع المستويات الحالية،  مم على األقل ٥  سماآة -  
.  مانع للضرر و الفشل-  متالحم -  
أثبت اإلستعمال الناجح في مواقع معرضة ،   أداء مصدق -

.لألضرار المختلفة  
.مصنع لإلستعمال في أجواء الشرق االوسط،   مصنع محليًا -  
 

 الــــوصــــــف
 

خليط ،  خليط  يتكون من ثالثة أجزاء، ٥٠٠٠إف النايتوفلور تي 
من راتنج اإليبوآسي الخالي من المذيبات و مادة التصلب المعدلة 

.باألماين و المعبئة بالكتل القوية التحمل و المعالجة آيميائيًا  
 

يتم الوضع بالملج آمؤونة ذات متانة عالية و مقاومة للــــــمواد 
و توفر تلك السماآة طبقة عليا غير .  ميلمتر٥الكيميائية بسماآة 

نافذة و مقاومة للمواد الكيميائية بإلتفاعل و المعالجة بإختــــــــيار 
يشتمل النظام على الطالء األساســــــي . األماين المحددة خصيصًا
برايمر راتنج اإليبوآسي المكون مــــــــــن ، بإستخدام النايتوبرايم

 و إثنانهم مجهزان ٥٠٠٠لور تي إف و يتوفر مع النايتوف. جزئين
بكميات موزونة و محددة مسبقًا و جاهزة للخلط و اإلستعمال فــي 

لها قوام حبيبي خفيف ، األرضيات المنتهية المكتسبة. مواقع العمل  
و تكتسب لونها من أختــــالف الوان . ذات لون متجانس و طبيعي

.الكتل في هذة النوعية من المـــــادة  
  

 



 
 

  

 

  
 

تم تحديد جميع الخصائص المدرجة بالتجارب المختبـــــرية و هي 
 .مثالية للتطبيق المتوقع عمليا

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 تجـــهـــيز األسـطـح

 
 للرآائز الصحيحة ٥٠٠٠من الضروري تطبيق النايتوفلور تي إف 

 الطـــالء و و النـــظيـــفة و الجافة للحصول على إلتصاق قوي بين
.أسطح األرضيات  

 
في ( يوما على األقل ٢١يجب أن يكون عمرها : االرضيات الجديدة 

يفضل إزالة إيداعات بقايا الخرسانة من على األرضيات )  مئوية٢٠
. الخرسانية الجديدة بالكشط الخفيف او النحت أو الطحن الميكانيكي

. ت الصغيرةو من الممكن إستخام فوسروك أسيد إتش على المساحا
بعد عملية النمش، يجب غسل األسطح بالماء النظيف و ترآـــــــــها 

.لتجف بعد ذلك  
 

و يوصـــــــــــى أيضُا بإتباع طرق التــــــنظيف : األرضيات القديمة 
الميكانيكية ثانية بشدة على الطوابــــق الخرسانية القديمة خصوصا 

ـــــوم أو حين وجود طالءات حيث التلوث الثقيل بالزيوت و الشحــــ
و من الممكن أن تكون التلوثات قد تعمقت إلى عد ميلمترات . سابقة

و يجب إزالة ، و لضمان الحصول على اإللتصاق الجيد، من األسطح
يمكن إستخدام مزيل الــــــــــزيوت من فوسروك . تلك التلوثات جيدًا

.للتلوثات في المساحات الصغيرة  
 

.٥٠٠٠لغبار والحطام قبل وضع النايتوفلور تي إف يجب إزالة آل ا  
 

يـجب إزالة الزيوت بكشط الرآائز الفوالذية : األســطـح الفـوالذية  
 ٢٫٥فورُا قبل التطبيق  للحصـول على أسطح متماثلة مع  إس أي 

) ٢نوعية : ٤٢٣٢بي إس (  
 

 )البرايمر(الطبقة األساسية 
 

 ٥٠٠٠ـجة بالنايتوفلور تي إف يجب طالء جميع المناطق المعالــــــ
بالنايتوبرايم برايمر، طالء راتنج اإليــبوآسي الخالي من المذيبات و 

أضـــــف . المصمم للتشرب و اإللتصاق االقصى مع رآائز الخرسانة
آامل محتويات عبوة المادة األساسية إلى حاوية مادة التصلب و قم 

ــع البرايمر على األسطح إآتمال الخلط، قم بوضـــ بعد. بخلطها جيدًا
قم بدهـــــن البرايمر على األسطح . النظيفة بسماآة رقيقة و متصلة

جيدًا بإستعمال فرشاة متصلبة و لكن تفادي التطـــــــــبيق المفرط و 
سيتم تشرب النايتوبرايم برايمر بسرعة فــــــــى األسطح . التبرآات

د حدوث ذلك، يوصى المسامية و سيترك رقع جافة بلون خفيف، عن
هذا ال يساعد فقط لضمان اإللتصاق . بوضع طبقة أخرى من البرايمر

لكن يمنع تسرب الهواء من الرآائز المسامية و الذي قد يــــــــسبب 
 . الفقاعات في اللياسة النهائية

 
يعتمد هذا الوقت على الشروط . يجب ترك البرايمر حتي يصبح لزج

 . لتحديد الزمن المثالي"الرجوع للخصائص"المناخية 

  
 الخواص الكيمياوية

 
معدل 
 الخرسانة

نايتوفلور 
تي إف
٥٠٠٠ 

 الخاصية األختبار

 ١٨٨١بي إس  ٦٨ ٢٠
  ٢بند٤جزء 

)٢مم/نيوتن(مقاومة الضغط   

 ٤٥٥١بي إس  ١٥ ٧
 ١٩٧٠ ١جزء 

١٠٫٣ 

)٢مم/نيوتن (مقاومة الثني   

 ١٢بي إس  ٧٫٥ ٣٫٥
 أيب ١٩٥٨
 إتش

)٢مم/ن نيوت(مقاومة الشد   

إختبار التأآل و  ٢٫٧ ٤٫١٩
خسارة الوزن 
حمعية الطالء 
 البريطانية

)للدورة/مج(مقاومة التأآل   

اقوى من 
قوة 

اإللتصاق 
المثالية 
 للخرسانة

إختبار الشد  ٣٫٠
 إليكوميتر

قو اإللتصاق مع الخرسانة 
)٢مم/نيوتن (  

 
 المقاومة للمواد الكيمياوية

 
 ٥٠٠٠ـــــجة بالكامل للنايتوفلور تي إف تم إختبار الكتلة المعالــــ

لتشكيلة واسعة من المواد الـكيمياوية الضارة و المتواجدة عموما 
 ٢٠تمت اإلختبارات بالغمر الثابت في درجة . في البيئات الصناعية

تم التحقق الـبصري للكتل وإختبرت لتصلب شور دي .  مئوية٣٥و
 .٢٢٤٠دي  بموجب الـ أي إس تي إم 

 
ومةالمقا  الحوامض 
  %٥٠هايدروآلور  ممتاز
  %٥٠الكبريتات  ممتاز
  %٥٠الفسفورات  ممتاز
  %٢٥النتريك  ممتاز
  %١٠اللبنيات  ممتاز
  %١٠الحمضيات  ممتاز

 القلويات 
  %٥٠هيدروآسيد صوديوم  ممتاز
  %١٠) ٨٨٠(أمونيا  ممتاز

العضويات/ المذيبات    
 البوتان جيد
صباغمخفف األ ممتاز  
البنزين/ الشحوم / الزيت  ممتاز  
 إيكسلين ممتاز

 االيستون غير مقاوم
 سكاي درول جيد

 المحاليل المائية 
 المبياضات المرآزة ممتاز
 اليورا المشبعة ممتاز
 السكريات المشبعة ممتاز

 
في المناطق " جيد"يمكن إستعمال المواد الحاصلة على تصنيف 

 .ية مع توفر التنظيف الجيدالخاضة لإلنسكبات العرض
  

 



 
 

  

 

  
 

 التــــنـــظيـــف
 

يجب تنظيف آل األدوات و األجهزة فورا بعد اإلستعمال بإستخدام 
 .١٠٢مذيب فوسروك 

 
 التــــقـــديــرات  و العبـــوات

 
 المنتج العبوة التغطية

 النايتوبرايم  آج١  متر مربع٣٫٥-٣
 ايمربر  آج٥  متر مربع١٨-١٥
 مم ٥ بسماآة ٢ متر١٫٥

 ) ميكرون٥٠٠٠(
٥٠٠٠النايتوفلور تي إف   آج١٦٫٥

 مم ٥ بسماآة ٢ مـــــتر٣
 ) ميكرون٥٠٠٠(

   آج٣٣٫٠

 
تعتبر القييم المدرجة أعاله مثالية و نظرية، بسبب عــــــوامل التلف و إحتمال 

 .عة الموقعإختالف طبيعة الرآائز، األرقام العملية ستتفاوت بشروط و طبي
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

إستعــــمال . لبعض الناس حساسية مفطة لمادة الراتنج و المذيبات
الدهون العازلة مثل الكوديكس المضاد للـــــــمذيبات أو روزاليـكس 

حين تـعرض . المضاد للطالءات سوف تزود حمـاية إضافية لــــلجلد
ته فورًا بإستعمال دهن الراتـــنج المزيل مثل فيجب إزال. الجلد للمادة

و ، الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم الغــــــسل بالصـــابون والماء
في حالة اإلتصال بالعيون، فتشــــطف .  يجب عدم إستعمال المذيبات

فورا بالكثيـر من الماء النظيف و من ثم البحــــث عن الـــــــمشورة 
المنتج فيجب مراجعة الطــبيب فورًا وال يجـــب  تالعإذا تم إب. الطبية

 .محــاولة التقيأ
 

 األشـــتــعال
 

 و النــايتوبرايم بريامر مواد قابلة لإلشتعال، ١٠٢مذيب فوسـروك 
أحفظ بعيد عن مصادر اإلشــتعال و تأآد من توفر التهوية الكافية و 

 .اإلمتناع عن التدخين
 

 :نقطة اإلشتعال 
 

  مئوية٧٥                             : ٣٠/٣١يام النايتوبر
  مئوية٣٣                            : ١٠٢مذيب فوسروك 

 
 التــــخـــزيـن

 
 و النــايتوبرايم بريامر لمـدة ٥٠٠٠يمكن تخزين النايتوفلور تي إف 

 أشــهر اذا تم التخزين في األجواء الجافة و في الحاويات١٢اقصاها 
 . مئوية٣٥ية و في درجة حرارة أقل من األصلــ

 
 الــــتــــمـــويـن

 
 .الرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي للمزيد من المعلومات

 

  
 الـــــــخــــــلــط

 
.   جيدًا قبل اإلستعمال٥٠٠٠يوصى بخلط النايتوفلور تي إف   

 
يجب إفراغ آامل المحتويات لكيس الكتل و تمزج جافة تمزج لمدة 

 دقائق في خالطة مناسبة مثــــــل الميكــسل آريتانجل أو شئ ٣-٢
.إستعمال خالطة الهاون الساقطة تعتبر غير مناسبة. مماثل  

 
و من ثم صب آامل محتويات المادة المصلبة إلى حاوية المادة 

.األساسية و خلطها آليا بشكل متجانس  
 

لبة إلى مزيج قم بإضافة خليط المادة األساســــــية و المادة المص
حتي ،  دقائق٣-٢يجب األستمرار بالخلط الميــكانيكي لمدة . الكتل

بعد إآتمال اـــلخلط، يجب إستعمال المادة . تخلط آل المكونات آليًا
). الرجوع للــخصائص المدرجة أعاله(ضمن مدة صالحية الخليط 

بعد الزمن المحدد لصالحية الخليط، فسوف تتصلب المادة و يجب 
.ستعمالهاعدم إ  

 
 الـــــتــــطـــبـــيـق

 
 المختلط بسماآة موحـدة ٥٠٠٠يجب تطبيق الناتيوفلور تي إف 

على األســـــــــــطح المعالجة و المجهزة بإستعمال أما أدة النبش 
يجب تسوية و آبس . المستخدمة في الحدائق أو أداة ملج فوالذية

ول على أسطح األسطح بإستعمـــــال طوافة خشبية لضمان الحص
و من المفيد إستخدام أداة لياسة .  مستوية و مضغوطـــة و متقنة

مناسبة لضمان الحصــــــــول على اسطح متساوية و متماســــكة 
). ميكرون٣٠٠٠(  مم ٣بسماآة   

 
الرجوع (يجب إستعمال المادة ضمن مدة صالحية الخلــــــــــيط 

حدد لصالحية الخليط، بعد الزمن الم). للخصائص المدرجة أعاله
.فسوف تتصلب المادة و يجب عدم إستعمالها  

 
 المفـــاصـل المتــمددة

 
يجب تحديد فواصل التمــــــــــدد المتواجدة على أسطح األرضيات 

 و تعبئتها إلى ٥٠٠٠متداخلة مع طبقــــــــــــة النايتوفلور تي إف 
.المستوى المطلوب لمانع التسرب المناسب  

 
 الحـــافـات

 
 لتشكيل حــافــــــة حتى ٥٠٠٠يمكن إستعمال النايتوفلور تي إف 

يمكن للعمالة الماهرة أن تشــــــكـل الدرجات .  مليمتر٢٢٥إرتفاع 
.أيضا و األرتفاعات بإستعمال المادة  

 
 الــــعــــزل

 
 ٥ غير نافذ في سماآة ٥٠٠٠بالرغم من أن النايتوفلور تي إف 

في الــــــــمناطق . عملية الرطبة بشكل ثابتمليمتر في المناطق ال
 ٥٠٠٠يمكن عزل الناتيوفلور تي إف ، المحتاجة للنظافة العالية

 أو النايتوفــلور إف سي ١٣٠أما بإستعمال النايتوفلور إف سي 
 ٣  بعمر ٥٠٠٠و لكن يجب أن يكون النايتوفلور تي إف . ١٤٠

.يدًاأيام على األقل و أن يكون قد تم ملج األسطح ج  

 



  

 
 

  

 

  
 

 على نطاق واسع في آافة أنحاء ٥٠٠٠ُإستعمل النايتوفلور تي إف 
و ندرج أدناه قائمة لبعض . العالم و في العديد من البــيئات المختلفة

من الزبائن الرفيعين المســتوى و الذين تمكن فوسروك من خدماته 
 .لهم
 

 العميل البـلد اإلستعمال
حرآاتأرضية تجميع الم  شرآة فورد للسيارات انجلترا، ديجنهام 

أرضية تجميع المحرآات  شرآة فورد للسيارات انجلترا، ليفربول 
 شرآة فورد للسيارات انجلترا، سوانسي  إرضيات قسم األنتاج
 شرآة فورد للسيارات انجلترا، بريدجإيند  أرضيات المخرطة

أرضية تجميع المحرآات   فورد للسياراتشرآة انجلترا، هيلوود 
 بريتش ليالند انجلترا، شورلي  أرضيات صناعية 
 بريتش ليالند انجلترا، لونج بيرد  أرضيات صناعية

 سيتروين فرنسا، ريمس  قسم األنتاج
 يونايتد بسكت انجلترا، جالسجو  أرضيات المخابز

أرضيات غرف البطاريات  ميناء جدة السعودية، جدة 
البرازيل، يو ديجانيرو ر أرضيات قسم األسالك  مصنع آوسينا للحديد

 مصنع سكول للبيرة انجلترا، الوا  لياسة األرضيات
 شرآة قطر للبترول قطر، الدوحة  أرضيات المخازن
 جالآسو انجلترا، ايفرستون  لياسة األرضيات

أرضيات مقاومة 
 للكيميائيات

 هيئة الكهرباء انجلترا، وبيرن 

إرضيات غرف 
 الحوامض

 تيندسلي لألسالك انجلترا، يفيلد ش

 
 .الرجوع لنشرة فنية أخرى *

  
 الــدعــم التـقـنـي

 
يزود فوسروك الخدمة اإلستشارية التقنية العالمية و المدعومة 

.من قبل فريق من اإلختصاصيين في حقل البناء  
 

 معــــــلــــومــات إضــــافـــيـة
 

 من منتجــات النايتوفلور فقط منتج واحد٥٠٠٠النايتوفلور تي إف 
من فوسروك لألرضيات الصناعية و الشاملة على العوازل و طبقات
الطالء و مواد التصلب و طبقات الراتنج األخرى المصممة لتشكيلة 

 .المواقع والبيئات الصناعية واسعة من
 

تتضمن .  باإلضافة، توفير تشكيلة واسعة من المنتجـات المكملة
و أغشـــــــية ، للمفاصل، و عائقات الماء تلك، عوازل التسرب 

عزل الماء و المنتجات الخاصة لترميم وتجديد اإلسمنت المسلح 
 .المتضرر

 

 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف   الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
.  والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضد المواد: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق

.بموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*٥١٢نايتوفلور يو أر   

 

 

  
 

) :٢٦٧-أي إس تي إم سي (المقاومة الكيميائية   
 

%) :٥٠(حامض الهايدروآلوريك  إتصال عادي  
%):٢٥(الحامض النتريكي  إتصال عادي  
%):١٠(الحامض الكبريتي  إتصال عادي  
  %):١٠(حامض الستريك  إتصال عرضي
  %):٥٠(هيدروآسيد صوديوم  إتصال عرضي
%):١٠(أمــونيا  إتصال عرضي  
:المبيضات المرآزة  إتصال عرضي  
%) :٥(المبيضات  إتصال عرضي  
) :مشبع(يورا  إتصال عادي  
) :مشبع(سـكـر  إتصال عادي  
) :مشبع(آلوريد صوديوم  إتصال عادي  
:ميثنول  إتصال عرضي  
:القــار  إتصال عرضي  
:الكحول الغازية  إتصال عادي  
رضيإتصال ع :إآسلين    

:زيوت التشحيم  إتصال عادي  
:الجازلوين  إتصال عرضي  

 
في درجات الحرارة المرتفعة أو حين تواجد خلطات مواد آيمياوية، 
. فقد تكون التأثيرات مختلفة عن نتائج المختبرات المحصلة أعــــاله

.الرجاء إستشارة مكتب فوسروك التقني، في حين عدم التأآد  
 

 تعـلــيمات التــطبـيق
 

:تحضـــير األسطح   
 

مع األخذ باإلعتبار أن األسطح نظيفة و متقنة و مميزة بمتانة عالية 
يجب تحضير األسطـــح الخرسانــية ، و خالية من أي عيوب رئيسية

 أآثر فعـــالية ١طريقة . القديمة و الحديثة بأحد الطرق الثالث التالية
.٣ية من الطريقة  أآثر فعال٢ و الطريقة ٢من الطريقة   

 
  قم بتحضير األسطح بالكشط و آما هـــو محــــدد حسب الطبقة - ١

و من ثم قم بــــــإزالة الغبار بالكنس . األولى و حسب تقييم المقاول
.آهربائيًا  

 
و قـــم بإزالة الغبار ،   قم بالصنفرة الرملية على جميع األسطح- ٢

.بعد ذلك بالمكنسة الكهربائية  
 
قم بتبلـــــــــــيل . النقش آيمياويا بحامض النقش من فوسروك  - ٣

األسطح و أشباعها بالماء و من ثم تجفيفها قبل وضع حامـــــــــض 
 دقائق و آنسها بمكنسة ١٠-٥و من ثم ترآها للتماسك لمدة . النقش
قم بشطف األسطح بالماء النظيف و من ثم الشطف بمحلــول . قاسية
يجب أن تكون . م الشطف األخير بالماء النظيفامونيا و من ث% ١

فيجـــــــــب ، و إذا لم يتم ذلك. األسطح اآلن تمتلك شكل رملي أبيض
و بغض النظر عن طريقــــة التحضــير . إعادة تطبيق الطريقة أعاله

، المستعملة، يجب أن تكون األسطح نظيفة قبل القيام بعملية الطالء
 الزيوت و الشحوم و الطالءات األخرى و جافة بالكامل و خالية من

.وأي تلوث آخر  

  
.طالء بوليثرين البوليستر المعد من  جزئين لألرضيات الخرسانية  

 
 األسـتخـدام

 
 بأرضية ذات متانة عالية و سهـــــلة ٥١٢يزود النايتوفلور يو أر

و يمــكن . التنظيف للمناطق الخاضعة لألضرار الكيميائية و التأآل
ل آطالء منفرد أو آــــــــطالء على أي مــــن مـنـتجـــات أن يستعم

اإليبوآسي من فوسروك للحصول على أسطح مميزة بمتانة أعلى 
.و غير قابلة للخدش و غير مصفرة اللون  

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.  يقلل من تكاليف الصيانة-  
.  مقاوم للتأآل و الخدش و التقشر-  
.ة و يحافظ على لونه و لمعانه  مقاوم لألشعة البنفسجي-  
.  مقاومة ممتازة مع أآثر المواد الكيمياوية الصناعية-  
.  يساعد على الحصول على أسطح صحية و سهلة التنظيف-  
.  متوفر بلون شفاف و العديد من األلوان الجذابة-  
 

 الــــوصــــــف
 

من  هو طالء بلويثرين البلويستر المعـــد ٥١٢الناتيوفلور يو أر 
جزئين و المميز بالمقاومة العالية للتأآل و عوامل الغمر بالماء و 

و يمتلك القدرة على االحتفاظ بلـونه . األدخنة و الكيميائية الضارة
.و لمعانه تحت تأثير االجواء المناخية المختلفة لمدة طويلـــــــــة  

 
 الــدعــم التقـني

 
سون و المقاولون يوفر فوسروك خدمة المساعدة التقنية للمهند  

باإلضافة إلى تقديم المساعدة في موقع العمل في جميع انحــــاء 
.العالم  

 
 ملكيات المنتج و خصائص األداء

 
   مئوية٢٥  مئوية٣٥
*صالحية الخليط  ساعات٥  ساعات٣  
 الزمن للتخلص من اللزوجة  ساعة٦-٤  ساعة٤-٢
*الزمن إلعادة التطبيق  ساعة١٢  ساعات٨  
*التصلب المبدئي  ٢٤ ١٨  
*زمن المعالجة المتكاملة  أيام٧  أيام٥  

أي إس تي إم دي (التصلب   ساعات٤ 
٣٣٦٣(  

 مج آحد ٥ي٦ 
 أقصى

إي إس تي إم (المقاومة للتأآل 
)٤٠٦٠دي   
ار إتش% ٥٠  

 
 

 
 

 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 التــــقـــديــرات و الـــعـــبــوات
 

٥١٢النايتوفلور يو أر   آج٥عبوة   
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٤علبة عبوة   

١٤٠النايتوفلور إف سي   آج٥عبوة   

 التــــغــــطيــة 

 البرايمر  لكل عبوة لكل طبقة٢ م٤٠
 الطبقة العليا  لكل عبوة لكل طبقة٢ م٢٣

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
ور إف سي  و النايتوفل٥١٢يــجب عـــــــدم إتصال النايتوفلور يو أر 

تفاد إستنشــــــــــاق .  بالجــلد والعيون١٠٢ و مذيب فوسروك ١٤٠
يــجب لبس القفازات . األبـخــــرة و تأآـد من توفــــير التهوية الكافية

لبعض الناس حساسية مفرطة. الوقائية المـناسبة والنظارات الوقـاية
زلة مثل الكوديكسإستعـمال الدهون العا. لمادة الـــراتنــج و المذيبات

المضــاد للمذيـــــبات أو روزاليـــــكس المضاد للطالءات سوف تزود
فيجب إزالته فورًا. حين تعـــــرض الجلد للمادة. حمـاية إضافية للجلد

بإستعمال دهن الراتـنج المزيل مثل الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم
في حـالة.  ال المذيباتو يجب عدم إستعم، الغـــسل بالصابون والماء

اإلتصال بالعـــيون، فتشـطف فورا بالكـــثــيـر من الماء النظيف و من
المنتج فيجب مراجعة إذا تم إبتالع. ثم البحــث عن الـمشورة الطـــبية

 .الطــــبــيـب فورًا وال يجـــــــــب محــاولة التقيأ
 

 األشـــتــعال
 

 مـــــــــــــــادة فوسروك أسيد إتش و١٣٠يعتبر النايتوفلور إف سي 
 . مواد غير قابلة لإلشتعال٣٠و النايتوبرايم 

 
 و مذيب١٤٠ و النايتوفلور إف سي ٥١٢يعتبر النايتــــوفلور يو أر 

مـــــواد قــــابلة لإلشتعال، أحفــــظ بعيد عن مصادر، ١٠٢فوسروك 
ال .  أو الرغوة٢اإلشتـــعال عند حدوث حريق قـم بإستخدام السي أو 

 .تستعمل الماء المضخوخ
 

 التخلص من النفايات
 

يجب إمتــصـــــاص جميع اإلنسكابات لمكونات المنتج في األرض او 
الرمل أو بإستعــــــمال أي مـــــادة خامدة أخرى و من ثم وضعها في 

يجب إتباع ، عند التخلص مــن هـــــــــــذا النفايات. الحاوية المناسبة
للمزيد من . تعليمات المحلية للتخلص من هذا النوع للنفــــــــــاياتال

 .الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة باألمن و السالمة، التعليمات
 
 

 
 
 

  
 الطـالء األسـاسي (البرايم)

 
. ١٤٠يجب تأسيس األسطح الخرسانية بطالء النايتوفلور إف سي 

.الرجاء الرجوع لنشرة فنية أخرى  
 

 الخــــــلـــــــــط
 

 آــج ٥ في علب معدة سابقًا بكميات ٥١٢يتوفر النايتوفلور يو أر 
قـــم . يجب تحريك المكونات جيدًا قبل خلطهــــــما ســـويًا. للحاوية

بإضافة آامل محتويات مادة التصلب إلى حاوية المادة األساسية و 
ـل بإستعـــمــال  دقائق على األق٣من ثم خلط االثنان ميكانيكيا لمدة 

أو مثقاب ) آر بي إم ٦٠٠ - ٤٠٠) مثقــاب هـوائي بطئ السرعة
و مـــــن المستحسن خلط آامل . مجهز بمجذاف غير قابل لإلنفجار

.الكيمة  
 

 التــــطبـــيق
 

 طـــالء البرايمر حــــــتى ١٤٠قم بترك طبقة النايتوفلور إف سي 
 ساعة قبل تطبيق ٢٤ن تتخلص من اللزوجة و لكن ليس أآــثــر م

قم بالدهن بــفــرشاة أو بدحروجة قصيرة . ٥١٢النايتوفلور يو أر 
.مقاس ربع بوصة  

 
 عدد الطبقــات

 
يوصى وضع طبقتين من الطالء النهائي مالم تستعمل آطبقة عالية 

.لطبقة إيبوآسي حديثة حيث ال تحتاج ألآثر من طبقة واحدة  
 

 الــــتــــنـــــظـــيـف
 

ـب تنــــــظيف جميع  األدوات واألجهزة بعد اإلستعمال فورًا يــجـ
قم بغسل اليد و الجلد بالصابون ، ١٠٢بإستخدام مذيب فوسروك 

.أو بمنظف يدوي صناعي أو آحول طبيعة  
 

 التقــيــدات
 

 يوما آحـــد أدنى و ٢٨قم بالتطبيق فقط على الخرسانة التي بعمر 
يمـــكـــــــن وضــع  %. ٥ن ألتي تحتوي على نسبة رطوبة أقل م

فقط على الرآائز "  البرايم"الطبقات األخيرة و الطبقات األساسية 
آما يجب أن تكون درجة الحرارة المناخية سبــع مئوية أو . الجافة
و في حين تكون درجة الحرارة أآثر من أربعين مئوية فيجب . اآثر

.إستشارة مكتب فوسروك المحلي  
 

 التـخـــزيــن
 
 شهر إذا تم ١٢ صالحية تخزين حتى ٥١٢تلك النايتوفلور يو أريم

 مئوية  في مخزن جــــــــاف و في ٣٠ و ٥تخزينها في درجة بين 
.العلب الغير مفتوحة األصلية  

 
 
 
 
 

  

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : ف هات   المصنع و اإلدارة العامة 
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ميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تت
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.ة الشرآةبموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسط  



 

 

*ترافك جارد يو أر  

 

 

  
 

 طبقة التأسيس "البرايمر"
 

قم بتطبيق الترافك جارد يو أر البرايمر على األسطح المجهــــــزة 
. ميكرون٢٠٠بسمك فلم رطب من   

 
قم بنشر ، و خالل ما تزال طبقة الترافك جارد يو أر البرايمر رطبة

آيلــــوغرام  ٠٫٤ بنسبة ٣حبيبات فوسروك المضادة لإلنزالق رقم 
. ساعة٢٤ و من ثم ترآها للمعالجة لمدة ٢لكل م  

 
 

 التـــطبيـــق
 

:الطبقة األساسية   
 

قــــــــــم بوضع الطبقة األساسية للترافك جارد يو أر على األسطح 
و ألفضل .  ميكرون٧٥٠المطليـــــــة بالبرايمر الرطبة بسمك رطب 
فك جارد يو أر بالملـج أو النتائج، يجب وضع الطبقة األساسية للترا

 بممسحة
 

و بينما مــــا تــــــــزال الطبقة األساسية رطبة قم حبيبات فوسروك 
 و مـن ٢ آيلوغرام لكل م٠٫٤ بنسبة ١٢٠٠المضادة لإلنزالق رقم 

 ساعة قبل تطبيق المادة المقاومـــــــــة ١٢ثم ترآها للمعالجة لمدة 
.للتآآل  

 
 المادة المقاومة للتآآل

 
قـــــــم بتطبيق المادة المقاومة للتآآل من الترافك جارد يو أر على 

 ميكرون و من ثم ترآها ١٤٠الطبقــــــــة األساسية الرطبة بسمك 
. ساعة قبل تعرضها للحرآة المرورية٢٤للمعالجة لمدة   

 
 الــتــنـظـيـف

 
يجب تنظيف جميع  األدوات واألجهزة بعد اإلستعمال فورًا بإستخدام 

.١٠٢مذيب فوسروك   
 

 التــــقـــديــرات و الـــعـــبــوات
 

"البرايمر"ترافك جارد يو أر   لتر٤عبوة   
"األساسية"ترافك جارد يو أر   لتر٨عبوة   
"المقاومة للتأآل"ترافك جارد يو أر   لتر٢٠عبوة   

٣ و ١٢٠٠الحبيبات المقاومة لإلنزالق   لتر٢٠آيس عبوة   

 التــــغــــطيــة 

"البرايمر"ترافك جارد يو أر   لكل لتر٢ م٥  
"األساسية"ترافك جارد يو أر   لكل لتر٢ م١٫٣  
"المقاومة للتأآل"ترافك جارد يو أر   لكل لتر٢ م٧٫٠  
٣ و ١٢٠٠الحبيبات المقاومة لإلنزالق   لكل لتر٢ م٠٫٤  

 
ستعملة نسب التغطية أعاله معطاة للتوجيه فقط و الكميات الفعلية الم: مالحظة

 .ستتغير باإلعتماد على طبيعة الرآائز و الشروط في موقع العمل
 
 

  
.نظام حماية مرن و مقاوم لإلنزالق لطوابق مواقف السيارات  

 
 األسـتخـدام

 
نظام إلرضيات طوابق مواقــــــــف السيارات ، ترافك جارد يو أر

المعتمد على البوليريثين و المصمم للتزويد بمستوى إضافي من 
الحماية لإلرضيات الحديثة أو القديمة في مواقف السيـــــارات و 
المناطق الخاضعة لحرآة مرور عالية آمزلقنات و المنعطـفـات و 

.مناطق الدخول و الخروج في المواقف  
 

 الــمـزايـــــا
 

.  مقاومة عالية و مرنة-  
.  متعدد األغراض-  
.  متواصل و غير نافذ للماء-  
. و آمن للتطبيق  موثوق و سريع-  
 

 الــــوصــــــف
 

تكون نظام الترافك جارد يو أر لحماية األرضيات من عدة طبقــات 
و الشاملة على طبقة أساسية من البرايمر و طبقة مرنة أساسية و 

يتم تطببيق جميــع . طبقة مقاومة لألشعة الفوق بنفسجية و للتأآل
 أسطح مرنـــــــة و الطبقات بشكل سائل و تتفاعل آيمياويا لتشكيل

.واقية  
 

 أخضر و -يتوفر الترافك جارد يو أر  أور في ثالثة ألوان قياسية 
.رمادي فضي أو أحمر طابوقي  

 
 الخـصـائــص

 
):٤١٢أي إس تي إم  دي (التمدد الطولي   %١٠٠أآثر من   
٢مم/ نيوتن ٦٫٠ ):٤١٢أي إس تي إم  دي (مقاومة الشـد    
٢مم/ نيوتن ٢٦ ):٦٢٤أي إس تي إم  دي (كسرات مقاوم للت   

٨٠أآثر من  ):٢٢٤٠أي إس تي إم  دي (تصلب شور أي    
 

 تعـلــيمات التــطبـيق
 

:تحضـــير األسطح   
 

 % ٨٠يجب أن تكون األسطح الخرسانية الجديدة حاصـــلة على 
 يومًا بعد ٢٨ و ألتي تنجز عموما بعد -ملكياتها الطبيعية المحددة 

يجب تحضير األسطح الخرسانــــية القديمة و . المعالجة آحد أدنى
.ذلك للحصول على رآائز صحيحة و نظيفة  

 
يجـــب أن تكــــون األسطـــــــح نظيفة و جافة و خالية من البقايا 
الخرسانية و الزيوت و الشحــــــوم و المواد المعالجة و التلوثات 

ــــاق الكامل و و التي قد تمنع الحصـــــول على اإللتصـــ، األخرى
يجب معالجـــــــــة و ترميم ". البرايمر"الصحيح لطبقة التأسيس 

 مم بإستعمــال ١الفراغات و التموجــــــــــــات األآــــثر عمقا من 
و يجب أن تكون درجة حرارة الرآائز ). آر(النايتومورتر إف سي 

. مئوية٤٠ مئوية و٥أثناء التطبيق بين   
  

 



 
 

  

 

  
 

في حـــــالة اإلتصال بالعـــيون، فتشـطــف فورا بالكـــثــيـر من الماء 
 إذا تم إبتالع. النظيف و مــــن ثم البحــث عن الـمشـــــــورة الطـــبية

.المنتج فيجب مراجعة الطـــبــيـب فورًا وال يجـــــــــب محــاولة التقيأ
 

 
 

 األشـــتــعال
 

مـــــواد قــــابلــة ، ١٠٢ر و مذيب فوسروك يعتبر الترافك جارد يو أ
 .لإلشتعال، أحفــــظ بعيد عن مصادر اإلشتـــعال

 
 نقطـة اإلشتعــال

 
   مئوية٣٣ :  ١٠٢مذيب فوسـروك 

 
  مئوية٥٩:   الترافك جارد يو أر     

 

  
 التـخـــزيــن

 
 شهـــر إذا تم ١٢يمتلك الترافك جارد يو أر  صالحية تخزين حتى 

 مئوية  في مـــخزن جــــــــاف و في ٢٥ينه في درجة أقل من تخز
.العلب الغير مفتوحة األصلية  

 
 الــدعــم التقـني

 
 يوفر فوسروك خدمة المساعدة التقنية للمهندسون و المقاولون 
باإلضافة إلى تقديم المساعدة في موقع العمل في جميع انحــــاء 

.العالم  
 

 التـقـيـيدات
 

وع في التطبيق في حالة توقع هطول األمطار أو حين ال يجب الشر
 ساعة من ٢٤ مئوية في خــــالل ٧توقه هبوط درجة الحرارة عن 

.التطبيق  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

يــجب عـــــــدم إتصال مكونات عبوات الترافك جارد يو أر المواد 
 تفاد إستنشــاق . بالجــلد والعيون١٠٢المعالجة و مذيب فوسروك 

يــجب لبس القفازات . األبـخـرة و تأآـد من توفـــير التهوية الكافية
لبعض الناس حساسية . الوقائية المناسبة والنظـــــــــارات الوقـاية

إستعـمال الدهون العازلة مثل . مفرطة لمادة الـــراتنــج و المذيبات
س المضاد للطالءات الكوديكس المضــاد للمذيــبات أو روزاليـــــك

، حين تعـــــرض الجلد للمادة. سوف تزود حمـاية إضافيـــــة للجلد
فيجب إزالته فورًا بإستعمـال دهن الراتـنج المزيل مثل الكيروآلينز 

و يجب عدم ، المحدد للجلد و من ثم الغـــسل بالصابـــــون والماء
 .إستعمال المذيبات

 
  

 

 
فوظة لفوسروك الدوليةجميع الحقوق مح   

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

صفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و الموا
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.ة أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصي  



 

 

 يورا جارد تي إف
 

 

 

  
 

 الخــصائـص
 

القيم المعطاه أدناه تعتبر أرقام مثالية و محصلــــــة في إختبارات 
 المعامل

 
ميلمتر مربع/  نيوتن ١٠٠ ) ٦٣١٩بي إس (مقاومة اإلنضغاط    

١٩٨٣ ٢جزء   
ميلمتر مربع/  نيوتن ٢٥ )٦٣١٩بي إس ( مقاومة الثني    

١٩٩٠ ٣جزء   
لمتر مربعمي/  نيوتن ١٥ بي إس (مقاومة قابلية الـشد  

١٩٨٥ ٧جزء ) ٦٣١٩  
)٨٢٠٤يي إس ( مقاومة اإلصتدام  ال ضرر أو تأآل  

أي إس (المقاومة إلى النمو الفطري  جيدة
:٣١٣٤ميل دي ) ٢١تي إم  جي   

ال تكسرات او تموجات و أو إنخفاض في 
 المتانة

المقاومة إلى درجات الحرارة 
) مئوية١١٥(المرتفعة   

أي إس تي إم  دي (مقاومة للتأآل   جرام٠٫٠٥خسارة 
): دورة١٠٠٠ في ٤٠٦٠  

   مئوية٢٠  مئوية٣٥
 صالحية الخليط  دقيقة١٢٥  دقيقة٦٠
 المعالجة المبدئية  ساعة٢٤  ساعة١٢
 المعالجة النهائية  أيام٧  أيام٥

 
 المقاومة الكيميائية

 
كابات المواد الكيمياوية يورا جارد تي إف يتــــــميز بمقاومة لإلنس

. مئوية٢٥التالية في درجة   
 

 المواد اال عضوية
ماء الكلور) مشبع(، آلوريد الصوديوم  %٤٠هيدروآسيد الصوديوم   

 المواد العضوية
 ١٠(، حامض طرطريك  %)١٠(حامض الستريك ). مشبع(سائل الجلوآوز 

%)١٠٠(، حامض النيكتونك %)  
 المشروبات الغازية

، آوآا آوال، الميرندا، الفانتا، سفن أب، تيمالبيبسي  

 عصير الفاآاهة

عصير العنب، عصير برتقال، خليط فاآهة، عصير تفاح، عصير مانجة، 
 عصير أناناس، عصير ليمون

 المواد الدهنية
 الزيت النباتي، الجبن، الزبد

 
 

  
لى مؤونة اللياسة لإلرضيات العالية التحمــــــــــــــل المستندة ع

و المقاومة للبخار و ،  ميلمتر١٢ إلى ٥البوليرثين، بسماآة من 
.الماء الحار و المواد الكيمياوية  

 
 األسـتخـدام

 
يورا جارد تي إف مصمم لإلستعمال آمؤونة لياسة لألرضيـــــــات 
عالية التحمل في البيئات المتطلبة لمقاومة عالية ضد التأثيــــرات 

و آما يساعد تميزهـــــــــا . اد الكيمياويةالحرارية و الكشط و المو
باإلستقرار الحراري والمقاومة الكيميائية أن يجعل منها مناسبـــة 
لإلستعمال في مناطق تحضير األطعمة و المشروبات و المخــازن 

آمـــا . الباردة و الثالجات المجمدة و المطابخ و المطاعم التجارية
تحتاج للبخار أو الماء الحــــــــار هي مفيدة جدا في المناطق التي 

.للتنظيف  
 

 الــمـزايــــــــــا
 

.  يتميز بالملكيات الميكانيكية الممتازة-  
.  مقاومة عالية ضد الصدمات و الكشط-  
.  مقاوم ضد العوامل الحرارية-  
.  مقاوم للتنظيف بالبخار و الماء الحار-  
. مئوية١١٥ إلى  ٥٤-  مناسب لإلستخدام في درجة حرارة  من -  
.  مقاوم لدورة التجمد و الذوبان-  
.  مقاومة جيدة لتشكيلة واسعة من المواد الكيمياوية-  
  يتميز بأسطح أمنة و مقاومة لإلنزالق لحرآة المرور للعربات و -

.المشاة  
 

 الــــوصــــــف
 

مـــــــــــــؤونة لياسة األرضيات المستندة على ، يورا جارد تي إف
و .  مليمتر١٢ و ٥يرثين و المصممة لإلستعمـــال بسمك بين البول

يعتبر المنتج معد بشكل محدد لمقاومة الصدمات الحرارية و دروة 
آمـــــــا إن المنتج مجهز . التجمد و الذوبان و األضرار الكيميائــية

، و الموزونة )شاملة على علبة اللـــون(آنظام من أربعة مكونات 
و يتوفر المنتج باأللوان الرمادي المظلم .  الموقعمسبقًا للخلط في

و الرمادي الفاتح و الفضي و األصفر الداآن و األبيض المصفر و 
.األخضر الداآن و األحمر الطابوقي  

 
 الــدعــم التـقـنـي

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البناء العالـــــــية ذات 

وك يوفر المساعدة التــــــقنيـة فوسر. النوعــــية و األداء العالي
مع توفير النصيحة التقنية في مواقــع . للمصممون و المقاولون

العمل من قبل موظفين فوسروك اصحاب الخبرة العالية  الالنظير 
لها في مجال صناعة البناء و تقديم الخدمة في مواقع العمل في 

.جميع أنحاء العالم  
 
 
 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

:الفوالذيةاألسطح   
 

يجب تنظيف األسطح الفوالذية بإزالة الزيوت و الكشط إلى حد إس 
يجب تأسيس األسطـــــــــح الفوالذية .  فورا قبل التطبيق٢/٢١أي 

 و ذلك قبل تطبيـــق اليورا جارد ٢٨النظيفة بإستعمال النايتوبرايم 
.تي إف  

 
 الطالء األساسي "البرايم"

 
فيجب معالجة األسطــــــــح بالبرايم عند وضع اليوراجارد تي أف 

و هي طالءات مستندة على ، ٣١ أو النايتوبرايك ٢٥النايتوبرايم 
مذيبات الخالية من اإليبوآسي و المصممة للتشرب العـــــــــالي و 

قم بإضافة آامل محتويات المــــــــادة . اإللتصاق الجيد مع الرآائز
.و قم بالخلط جيدًاالمصلبة إلي علبة المادة األساسية   

 
قم بوضع البرايم بشكل مستمر على األسطح المحضرة ، بعد الخلط
قم بفرك البرايم جيدًا على األسطح و تفادي األفــــراط في . النظيفة

و في الطوابق المساميـــــــة، . التطبيق و الحصول على التجمعات
قــــع بشكل سريع تارآة ب" البرايم"سيتم تشرب المادة األساسية 

و يوصى بوضع طبقة ثانية من البرايم في هـــــــــذه . بلون خفيف
.المناطق  

 
 الـــــــخــــــلــط

 
.من المهم أن يتم خلط اليورا جاد تي إف الذي بشكل صحيح  

 
قم بصب آامل عبوة مادة التلوين في حاوية المادة االساسية و من 

جداف خلـــــــــط ثم الخلط بمثقاب آهربائي بطئ السرعة مجهز بم
 ثانية أو حتى يصبح المزيـج ٢٠ - ١٥مناسب من فوسروك لمدة 

و من ثم صب آامــــــــــل محتويات المادة المصلبة إلى . متجانس
.حـــــاوية المادة األساسية و خلطها آليا بشكل متجانس  

 
قم بإضافة خليط المادة األساســــــية و المادة المصلبة و مــــــادة 

لتلوين بشكل بطئ إلى خالط مناسب مثل الميكسل أو الكريتنجــال ا
قـــــــم . و ال يوصي بإستعمال خالط مؤونة ساقط. أو خالط مماثل
 دقائق، و ٣ - ٢و إستمر بالخلط الميكانيكي لمدة . بإضافة الفيلير

.حتى يتم خلط آل المكونات آليا  
 

 الـــــتــــطـــبـــيـق
 

ارد تي أف المختـــــلط بسماآة موحـدة على يجب تطبيق اليورا ج
األســـــــــــطح المعالجة و المجهزة بإستعـــــــــمال أما أدة النبش 

يجب تسوية و آبس . المستخدمة في الحدائق أو أداة ملج فوالذية
األسطح بإستعمـــــال طوافة خشبية لضمان الحصول على أسطح 

 المفيد إستخدام أداة لياسة و من.  مستوية و مضغوطـــة و متقنة
مناسبة لضمان الحصــــــــول على اسطح متساوية و متماســــكة 

 ). ميكرون٥٠٠٠(  مم ٥بسماآة 
 

الرجوع (يجب إستعمال المادة ضمن مدة صالحية الخلــــــــــيط 
بعد الزمن المحدد لصالحية الخليط، ). للخصائص المدرجة أعاله

 .دم إستعمالهافسوف تتصلب المادة و يجب ع

  
 المؤآالت البحرية

، الجمبري، سائل السمك، دم السمك، زيت السمك )بإنواعها(األسماك 
 المعالج
 الطيور

)الصفار و البياض(الدجاج البيض   

 اللحوم

 البقري و دم األغنام

 الوقود
البنزين، ديزل، زيت المحرآات، الزيت الهيدروليكي، زيوت المكابح، و 

.داتسوائل المبر  

 المنظفات
.سائل غسل الصحون و الكلورآسو جيف و المنظفات التجارية  

 المحاليل الكيميائية
 الكبريتات النحاسية و آبريتات السولفات

 
يجب إستشارة مكتب فوسروك المحلي عن التأثيرات ضد : مالحظة

المواد الكيمياوية اإلضافية، أو التشغيــل دفي رجات حرارة األعظم 
 .ئؤية م٢٥من 

 
تم التحصــــــل على القيم أعاله من التجارب المعملية و يتم تحديد 
 .نجاحها العملي قيد اإلستعمال المحددة بالتطبيق الجيد و العملي

 
 تعــليـمات اإلستعـــمـال

 
 :تجـــهـــيز األسـطـح

 
من الضروري تطبيق اليوراجارد تي إف على األسطح الصحيحة و 

سطوح و ذلل للحصول على إلتصاق و تمـــاسك النظيفة و الجافة ال
يجب إزالة آل الغبار والحطـــام . جيد بين الرآائز و نظام األرضيات

 ".البرايم"قبل تطبيق المنتج أو مواد التأسيس 
 

 :الطوابق الخرسانية الجديدة
 

و بنسبة )  مئوية٢٠في ( يوما على األقل ١٤يجب أن تكون بعمر 
 يجب إزالة البقايا الخرسانيـــة بالكشط و %. ٥رطوبة ال تتجاوز 

 .الخفيف أو بالنحت أو الطحن الميكانيكي
 

 :الطوابق الخرسانية القديمة
 

و هنا أيضًا، يوصى بالتنظيف الميكانيكي بقـــــــــوة على الطوابق 
الخرسانية القديمة خصوصا حين تكون ملوثة بالزيوت و الدهون 

ون قد تشربت في الخرسانة لعدة و حيث تك. أو بالطالءات الحالية
و يمكن . و لضمان اإللتصاق، يجب إزالة آل التلـــوثات. مليمترات

إستعمال المواد الكيمياوية إلزالة الزيوت على المناطق الصغيرة و 
 .من التلوث الخفيف فقط

 
يجب تصليح و ترميم المناطق المتضررة و ذلك بإستعمال أحد 

 .منتجات الترميم من فوسروك
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 التــــقـــديــرات  و العبـــوات
 

 اليورا جارد تي أف  لتر١٢عبوة 
 ٣١ / ٢٥النايتوبرايم   آج٥ و ١عبوة 

 ١٠٢مذيب فوسروك   لتر٤علبة عبوة 
 التغطية 

 اليورا جارد تي أف مم١٠ لكل عبوة بسماآة ٢ م١٫٢
 ٣١ / ٢٥النايتوبرايم   لكل آج٢ م٥ إلى ٤

 
تبر القييم المدرجة أعاله مثالية و نظرية، بسبب عــــــوامل التلف و إحتمال تع

و ذلك لنسبة % ١٠إختالف طبيعة الرآائز، األرقام العملية ستكون أقل بنسبة 
 .العادم و ستتفاوت بشروط و طبيعة الموقع

 
 التــــخـــزيـن

 
 التخزين أشــهر اذا تـــم١٢يمكن تخزين جميع المواد  لمـدة اقصاها 

 في األجواء الجافة و في الحاويات األصلــية 
 

 :شروط التخزين
 

 مئوية و بعيدا عن مصادر ٣٥ و ٥قم بتخزين في درجة حرارة بين 
إذا . الحرارة والنيران المكشوفة، و في العلب الغير مفتوحة األصلية

خزن في درجات الحرارة العالية، فقد يخفض ذلك من صالحية مـــدة 
 نالتخزي

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
يــجب عـــــــدم إتصال اليورا جارد تي أف و النايتوبرايم و مـــذيب 

تفاد إستنشــاق األبـخـرة و تأآــــد .  بالجــلد والعيون١٠٢فوسروك 
يــجب لبس القفازات الوقائية المناسبة . من توفـــير التهوية الكافية

 لوقـايةوالنظـــــــــارات ا
 

إستعــــمال . لبعض الناس حساسية مفطة لمادة الراتنج و المذيبات
الدهون العازلة مثل الكوديكس المضاد للـــــــمذيبات أو روزاليـكس 

حين تـعرض . المضاد للطالءات سوف تزود حمـاية إضافية لــــلجلد
 مثل فيجب إزالته فورًا بإستعمال دهن الراتـــنج المزيل. الجلد للمادة

و ، الكيروآلينز المحدد للجلد و من ثم الغــــــسل بالصـــابون والماء
في حالة اإلتصال بالعيون، فتشــــطف .  يجب عدم إستعمال المذيبات

فورا بالكثيـر من الماء النظيف و من ثم البحــــث عن الـــــــمشورة 
وال يجـــب المنتج فيجب مراجعة الطــبيب فورًا  إذا تم إبتالع. الطبية

 .محــاولة التقيأ
 
 

 الــــتــــمـــويـن
 

 .الرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك المحلي للمزيد من المعلومات
 

  
 فواصل التمدد

 
يجب تطبيق اليورا جاد تي إف على فواصل التمدد بشكل مستمر و 
تعبئتها إلى المستوى المطلوب بمانع التسرب المناســــب من مدى 

).إم أي إف(يل لدمج عامل إسكان الحرآة المالئم منتجات الناتيوس  
 

 الــــعــــزل
 

 مليمتر ٥بالرغم من أن اليورا جارد تي أف غير نافذ في سماآة 
في الــمناطق المحتاجة . في المناطق العملية الرطبة بشكل ثابت

فيمكن العزل بمرآب ملزم مخـــتلط لليورا جارد ، للنظافة العالية
ة تشمل المادة األساسية و مادة التصــــــــــــلب هذا الماد. تي إف

و يجب أن تكون الطبقة األولى ). بإستثناء الفلير(و مادة التلوين 
مـــن اليورا جارد تي إف معالجة بشكل أولي و أن تكون البقع قد 
تعالجـــت و ذلك قبل تطبيق مرآب اإللتصاق من اليورا جارد تي 

.إف  
 

 التــــنـــظيـــف
 
ـــب إزالة النايتوبرايم و اليورا جارد تي إف من على األدوات و يجـ

المادة .  فورًا بعد اإلستعمال١٠٢الجهزة بإستعمال مذيب فوسروك 
 .المتصلبة يمكن فقط أن تزال ميكانيكيا

 
 الصيــانــة

 
يمكن إطالة مدة حياة الخدمة لألرضيـــــات إلى حد آبير باتباع 

التنظيف المنتظم بإستعمال ماآنة حك دوارةالتدبير المنزلي الجيد و 
 .مع مادة تنظيف قابلة للخلط بالماء

 
 التقيـــيدات

 
يجب عدم تطبيق اليورا جارد تي إف في درجات الحرارة األقل من 

 . مئوية٥
 

يجب عدم تطبيق اليورا جارد تي إف على األسطح المحتمل أن 
ة نسبية أعظم تعاني من تصاعد في نسبة الرطوبة، أو تمتكل رطوب

أو ،  ملحق أي٨٢٠٣و المقاسة بموجب بي إس  % ٧٥من 
 .بمقياس هاموند نوع آوآو لقياس الخرسانة و مؤونات اللياسة

 
يجب عدم تطبيق اليورا جارد تي إف عـلى القار و مؤونة اللياسة 
. من الرمل و االسمنت الغير معدلة أو على رقائق البي في سي

لرآائز األخرى، قـــــــــــم بإسستشارة للمزيد من التعليمات عن ا
 .مكتب فوسروك المحلي

 
يؤدي اليـــورا جارد تي إف إلى تغير باللون عند اإلتصال 

 .بالحوامض المأآسدة
 
 
 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 معــــــلــــومــات إضــــافـــيـة
 

: يصنع فوسروك تشكيلة واسعة من المنتجات المكملة، التي تتضمن
 
 عوازل الماء و مواد مانعة لتسرب الماء  -
   عوازل للفواصل و الفيلير-
   مواد إسمنتية و حشوة الجراوات-
 ..   مواد خاصة لألرضيات-
 

 آما يوفر فوسروك تشكيلة شاملة من المنتجات المصممة بشكل 
و تشمل إنظمة ترميم . محدد لترميم و تجديد الخرسانة المتضررة

 : ى التاليالخرسانة من فوسروك عل
 
 .   مؤونة الترميم الموضوعة يدويًا أو بالرش-
 .  خرسانة دقيقة سائلة-
 .  اإليبوآسي المقاوم للمواد الكيميائية-
 .  مادة مضادة للكربنة و الكلوريد-
 .  مواد مقاومة للمواد الكيميائية و التأآل-
 

 الرجاء إستشارة، للمزيد من التعليمات عن المواد المحددة أعاله
 .مكتب فوسروك المحلي

 
 .الرجوع لنشرة فنية منفصلة* 
 

  
 األشـــتــعال

 
 .يعتبر اليورا جارد تي أف و النايتوبرايم مواد غير قابلة لإلشتعال

 
 مـــادة قابلة لإلشتعال، أحفظ بعيد عن ١٠٢يعتبر مذيب فوسـروك 

 في حالة الحريق ٢مصادر اإلشــتعال و يوصي بإستعمال السي أو 
  إستعمال الماء المضغوطو عدم

 
 :نقطة اإلشتعال 

 
  مئوية٣٣                            : ١٠٢مذيب فوسروك 

 
 التخلص من النفايات

 
يجـــب إمتــصـــــاص جميع اإلنسكابات لمكونات المنتج في األرض 
او الرمل أو بإستعــــــمال أي مـــــادة خامدة أخرى و من ثم وضعها

يجب، عند التخلص مــن هـــــــــــذا النفايات. لمناسبةفي الحــاوية ا
 . إتباع التعليمات المحلية للتخلص من هذا النوع للنفــــــــــايات

 
الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة باألمن ، للمزيد من التعليمات

 .و السالمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

ي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات الت
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحمل فوسروك أي مسؤولية أما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.واسطة الشرآةبموجب أي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا ب  



 

 

١٠٠سيبكس   

 

 

  
 

 خـصائـص
 

Nil to BS 5075  محتوي الكلوريد:  
 يسمح بتخفيض ١٠٠سيبكس عمل التلدين في 
اإلسمنت في مؤونة الحشو /نسبة الماء

هذا . اإلسمنتي بينما يبقي على خاصية التدفق
يعطي تحسينا في متانة و القوة على المدى 

.البعيد عند المعالجة المسيطرة  

:قوة الضغط   

 ال يؤّثر على زمن الشك للجص ١٠٠سيبكس 
.المستند على اإلسمنت بشكل ملحوظ  

:زمـن الشك   

التمدد اإليجابي المسيطر عليه في المؤونة قبل 
 يتغّلب على إستيطان ١٠٠سيبكس الشك يشمل 

البالستيك عند قياسه بمعايير أي إس تي إم  
و من الطبيعي أن يعطي  تمدد غير . ٨٢٧سي 

  %.٤ى إلى محدود حت

:خصائص التمدد   

و قد يمكن تقليل ،   دقيقة حتى ساعتين١٥من 
 درجة ٢٠الزمن اذا تم تعرضه لدرجة حرارة 
.مئوية و ما فوق  

:زمن التمدد   

 متوافق مع آّل أنواع إسمنت ١٠٠سيبكس 
 قد يستعمل مع المزيج ١٠٠سيبكس . بورتلند

. المحتوي على إضافات فوسروك األخرى
شارة فوسروك للمزيد من الرجاء إست

.المعلومات  

:التوافق   

 
 بنود المواصفات

 
 أداء المواصفات

 
يجب أن ) مع تحديـــد التفاصيل ومناطق التطبيق(آل عمليات الحقن 

تنّفذ بإستعمال المؤونة المستـــندة إسمنتيًا مع دمج الملدن و إضافة 
حديد و من يجب أن تكـــــــون اإلضافة خالية من ال. مسحوق التمدد

 ٥٠ جرام من اإلضافة لكّل ٢٢٥الكلوريد و تضاف للمؤونة بنسبـة 
في  % ٤اإلضافـــة ستنمح تمدد حتى نسبة . آيلوغرام من اإلسمنت

يجب إتباع تعليمات . الجّص البالستيكي، بواسطة النظـــــــام الغازي
 .الشرآة المصنعة في عمليات الخلط و التخـــزين و اإلستعمال

 
 ات الموردمواصف

 
يجــــب أن ) مع تحدّيد التفاصيل ومناطق التطبيق(آل عمليات الحقن 

١٠٠تنّفذ بإستعمال المؤونة المستندة إسمنــتيًا مع إستخدام سيبكس 
المصنع من قبل فوسروك و اإللتزام بإتباع تعليمات الشرآة المصنعة 

 .و المحددة في النشرة الفنية
 
 
 

  
للمؤونة اإلسمنتيةإضافة التمدد و الملدنة   

 
 اإلستخـدمات

 
 هو إضافة لمادة الحشو اإلسمنتية التي تتطلب نسبة ١٠٠سيبكس 

حيث . إستعمال أقل من  الماء و اإلسمنت و تتطلب تمـــــدد إيجابي
تشمل التطيبقات حشو األساست و الـقـــــنوات و حشـــــو و مالء 

. الفراغات للفواصل  
 

 المــزايــا
 

م التمدد الغازي اإلنكماش اإلسمنتي و اإلستقرار في   يعوض نظا-
.مادة الحشو اإلسمنتية المصممة بطريقة جيدة  

  إنخفاض نسبة خليط الماء و اإلسمنت في خليط مؤونة الحشو -
.يضمن نفاذية منخفضة و متانة و قابلية تحمل لمدة أطول  

  تعطي سيولة عالية للمؤونة بإستخدام نسبة أقل من الماء و -
.اإلسمنت، مما يسهل  من عملية وضع أو حقن المؤونة  

  ال تحتوى المؤونة على محتويات حديدية معدنية لتتصّدأ -
.وتسّبب التلطيخ أو التدهور نظرًا إلنتفاخ الصداء  

  يسمح الترآيب لتطوير القّوة المبّكرة العالية للمؤونة، بدون -
.إستعمال الكلوريدات  

 
 مطابقة المعايـيـر

 
 هو إضافة منسابة لمؤونة الحشو المجهدة مسبقًا و ١٠٠ سيبكس

.٨٫٩٫٤٫٦، قّسم ١،١٩٨٥ جزء ٨١١٠تمتثل مع بي إس   
 

 الـوصف
 

و إّن الماّدة المصنع منها .  مجّهز آإضافة مسحوقة١٠٠سيبكس 
و يســـمح . هي مجموعة من الملدن المنتج للغاز المتمدد نوعًا ما

اإلسمنت مما يعطــــــي /لماءالتلدين إلستعمال نسبة مخفضة من ا
يصّد الوسط التوّسعي . زيادة في القوة و المتانة و قوة في التحمل

اإلستيطان الطبيعي واإلنكماش البالستيكي للموؤنة  ويساعد على 
.اإلستقرارا والتماسك  

 
ينتج إعاقة آافية للتمدد لضمان درجة عالية من اإلتصال بين 

.الواجهات  
 

 المساعدة التقنية
 

يزّود فوسروك خدمة إستشارية تقنية للمساعدة والنصيـــحة في 
. و تقييم التجارب و أجهزة الضـخ، موقع العمل و لتحديد اإلضافة

و باإلمكان تقديم البيانات التقنية و التعليمات لتشكيلة واسعة من 
.اإلضافات والمنتجات األخرى للخرسانة الجديدة والمتصّلبة  

 
 

 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

 آيلو ٥ جرام و عبوة ٢٢٧ متوفر في علب عبوة ١٠٠سيبكس 
 .غرام

 
 الجــرعات

 
 معدل سيبكس ماء رملة إسمنت عادي

 المحصول ١٠٠ . خرسانية .
50 kg - 20-22 ltr 227g 36 ltr 
50 kg 50 kg 22-24 ltr 227g 57 ltr 

ساني بنسبة البحصة الى إسمنت أآثر للجّص، أو المؤونة أو مزيج خر: مالحظة 
 ١٠٠ لكّل ١٠٠ جرام آم آونبكس ٢٢٧، أستعمل اربع صفائح من عبوة ١من 

 .آيلوغرام من اإلسمنت
 

 تأثير الجرعات الزائدة
 

 قد تزيد من التمدد و تسبب١٠٠إستخدام جرعة مفرطة من سيبكس 
 .اإلزباد

 
 التخزيـن

 
أبقت في مخزن جاف  شهر إذا ١٢ لمدة ١٠٠يمكن تخزين سيبكس 
درجة الحرارة العالية و التخزين في األمـــاآن . و في تغليفه األصلي

 .الرطبة قد تخّفضان هذه الفترة
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 . مادة غير خطرة١٠٠سيبكس 
 

إلبس لباس . يجب تفادي اإلّتصل بالجلد والعيون، أو إستنشاق الغبار
اذا أتـــــصل بالجلد،. ت، و حماية للوجه و العينوقائي مناسب، قفازا
و في حالة اإلتصال بالعيون، يشطـــــــف فورا . يغسل بالماء النظيف

 .بالكثير من الماء و مراجعة الطبيب فورًا
 

 .للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية للوقاية

  
 تعليمات اإلستعمال

 
 الخـلـط

 
النتائج يجب إستعمال خــــالطة موؤنة حشوللحصول على أفضل    

و يمكن إستعمال مثقاب بسرعة بطيـئة مجّهز بمجذاف . ميكانيكية
و الكميات األآــــبر ستتطلب .  آيلوغرام ٥٠للكميات التي بحدود 
من الضروري توفر الماآنة الخالطة و توفر . خالطة دوارة آبـيرة

صول على جص بشكل مناسب و المهارة للعـــــــــــمالة الفنية للح
هذا قد يتطلب اإلستيعان بصهريج  لرج و للمحافظة على . مستمر

محتوى الماء المحدد يجب أن .  فعالية و تدفق سيولة المـــــــنتج
و الرمل إذا (و يـــــضاف اإلسمنت ببطئ . يقاس بدّقة في الخالطة

ئق،  دقا٥إخلــــــط بشكل مستمر لمدة . ١٠٠و سيبكس ) مطلوب
.مع التأّآد من الحصول على نعومة و لزوجة متناسقة   

 
 التطـبـيق

 
يجب تعد المناطق اّلتي ستسعمل بها مؤونة الحشو لضمان رآائز 

اما المنــــــطقة . نظيفة،  و جـــــــاهزة، و يجب أن تبلل قبل البدء
يجب . السطحية الغير مقيدة للجص يجب أن تلتزم بحـــــــــد أدنى

 دقيقة بعد الخلط لكســب المنفعــة ٢٠م المؤونة في خالل إستخدا
إتباع الشك او إجراءات الضـــــــخ العادية . الكاملة لعملية التمدد

.ستضمن سهولة و جودة العمل  
 

 المعــالجـة
 

بعد إآمال عملية الحقن، يجب معالجة آل المناطق المكشوفة برش 
.آونكيور المعالجةالماء او الخيش المبلل او إستخدام أغشية   

 
 التنـظـيف

 
يجب إزالة و تنظيف األدوات و األجهزة المستخدمة في عـــملـــية 

.  بالماء النظيف فورا بعد اإلستعــمال١٠٠الحقن بإضافة سيبكس 
و إزالة المواد المعالجة ميكانيكُا أو بإستخدام الحامض الخاص من 

.فوسروك  
 

 التـقـيدات
 

ع اإلسمنت المأآسد باأللمنيوم  غير متوافق  م١٠٠سيبكس 
.بدرجة عالية   

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف  مشيطخميس    
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. ند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة ع: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 فوسروك آيمكال بريكر
 

 

  
 

 التــطبيــق
 

 ٢٥يوصي بأّن المسحوق والماء يجب أن يكونا تحـــت درجة حرارة 
٠٫٣٠و إّن نسبة مسحوق الماء الموّصى بها . مئوية في وقت الخلط

 . لكّل الدرجات٠٫٢٥إلى 
 

 فأن آمية المسحوق المطلوبة يمكن ١إستعمال المعلومات من جدول 
يجب. الطول والعدد الكلّي من الفتحات. ستندة على القطرأن تحسب م

الماء يجــــــب أن ال . وضع آمية مدروسة من الماء في برميل الخلط
 . آيلوغرام من فوسروك آيمكال بريكر١٠ ألتار لكّل ٣يتجاوز 

 
المسحوق يجب أن يضاف إلى الماء، و أن يحّرك بشـــــــــكل مستمر 

ف يدوي حتى الحصول على تحـــلل الكتل، وبخالطة أو مثقاب ومجذا
 .تبقى متجانسة

 
 دقيقة آحــــد أقصى بعد١٥الماّدة المخلطة ستصبح خفيفة في حدود 

لسهولة وضع المؤونة يجب أن تصّب في الفتحـــــــات قبل أن. الخلط
 .ينقضى هذا الوقت

 
ـــم غط فـ. يجب أخذ الحذر لضمان مستوى الحقن المتدّفق بفّم الفتحة
 .الفتحة بكيس أو شراشف مباشرة بعد الحشو، ثّم توقف فورًا

 
 ٢٤بعد الحشو، يجب ترك الكيمكال بريكر و ال يجب لمسه لمدة 

 .ساعة بعد الصّب
 

 .يوّصى بأن تطّوق منطقة العمل باإلشارات التحذيرية
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

و يتوجب لبس القفازات ، يعتبر فوسروك آيمكال بريكر مادة قلوية
 .عند اإلستعمال

 
يوّصى بأن ال تتجاوز حدود درجة الحرارة القصوى وأبعاد الفتحة 

 .القصوى آما هو محدد لكّل نوع من المنتج
 

 .ال تمأل المنتج في الفتحات التي لها الكهوف
 

 
 

 تجزؤ مسيطر عليه
 
 

  
 مسحوق تهديم غير متفّجر

 
 اإلستخـدمات

 
ال بريكر صّمم لتكسير الخرسانة والحــــــجارة و   فوسروك آيمك-

الصخور في المناطق الحّساسة بيئيًا وال تتحمل اإلهتزاز الــكثــير، 
هو مناسب أيضا للسيطرة على تشقق الخرسانة، و الحجـــــــــارة 
والصخور و عملية قلع الحجارة الطبيعية بطريقة تامة و يسيرة و 

.بمحصول متفوق في وقت أقصر  
 

 المــزايــا
 

يمكن إستعماله من قبل العمالة الغير مدربة على :    االمان -
.إستعمال المواد المتفجرة  

لتنشيط فهو يتتطلب فقط الخلط بالكمية الموّصى بها :    سهولة -
.من الماء  

.ال يصدر صوت عالي او إهتزازات:  هدوء   
.مقلل من آمية و خطورة الحجارة المتطايرة:  التحكم   

العديد من الدرجات متوفرة لتلبية آّل :  متعدد اإلستعماالت 
.متطلبات التطبيق  

 
 الـوصف

 
فوسروك آيمكال بريكر هو خليط خاّص من اإلسمنت و اإلضافات 

.و هذا التوّسع يخلق التجزؤ، يزود توّسع ثابت بعد الشك  
 

:ثالث درجات متوفرة لإلستعمال في درجات الحرارة التالية   
 

10-20oC - نوع أي 
20-35oC - نوع بي 
35-50oC - نوع إتش 

 
 خـصائـص

 
:التـوسـع   

مليمتر مربع  وهــــــذا ينــــجـز / نيوتن٣٠يجبر التوسـع أآثر من 
و هذا يعمل ضــــــد القــوة .   ساعة٢٤-١٨نموذجيا في فترة من 

.القابلة للشّد للماّدة اّلتي ستمّزق  
 

 تعليمات اإلستعمال
 

:د األعــدا  
يجب تحضير الفتحات،  مع األخذ في االعتبــار الحاجة لخلق وجه 

 مرات ١٠و نموذجيا، فأن مباعدة الفتحة ستكــــون حوالي . خالي
المباعدة التي تحدد يجــــــــب أن تعتمد على . بالنسبة لقطر الفتحة

و يجب من المفضل أن تكـــــون الفتحات . درجة التجزؤ المرغوبة
. مليمتر عمقًا٥٠٠ مليمتر قطرًا و٢٥أآبر من   

 
. مليمتر قطرًا٥٠ال تستعمل في الفتحات األآبر من   

 
.يجب إستشارة فوسام في حالة وجود فتحات أآبر   

 



 
 

  

 

  
 

بعد الحشو وأثناء معالجة عملية، يحذر اإلقتراب من موقع العمل و 
 .يحدد آموقع خطر

 
 التخزيـن

 
هر في العلبة الغير مفتوحة إذا خـزن في  ش١٢يمكن تخزين المنتج ل

يجب إعاد إغالق العلب المفتوحة ثانية باحكام، يجب إبقاء. بيئة جاّفة
المنتج في إجواء جافة واإلستعمل خالل فترة شهر واحد بعدة فتــــــح

 .العبوة
 

 العبـــوات
 

 . آيلو جرام١٠فوسروك آيمكال بريكر مجهز في أآياس عبوة 
 

 التمـوين
 
 .رجوع لفوسورك للمزيد من المعلوماتال
 

  
النظارات الواقية أو يجب أن يلبسا في جميع األوقات أثناء 

.إستعمال المنتج  
 

الماء يجب أن يبقى متوفر للغسيل السريع ألّي  بقع، خصوصا إلى 
.العيون  

 
 مئوية ٢٥يجب إستعمال الماء العذب في درجة حرارة تحت 

.للخلط  
 

. آيلو جرام من المسحوق في آل خليط٢٠ال يجب خلط أآثر من   
 

ال يجب النظر في الفتحات مباشرة بعد عملية الحشو حتى تكتمل 
.عملية اإلنشطاب  

 
أي تلوث للعين يجب أن يغسل بكميات وفيرة من الماء و اللجوء 

.للرعاية الطبية فورًا  
 

.ال تنظر الى الفتحات بعد الحشو   

 

.لكّل متر من الفتحات) آيلوغرام(آمية المسحوق المقترحة: ١جدول    
النسبة المئوية 

 قطر الفتحات في المتر المربع للمــاء و 
 
 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 المسحوق

25 1.259 1.432 1.617 1.813 2.020 2.238 2.467 2.708 2.960 3.223 
27 1.216 1.383 1.561 1.750 1.950 2.161 2.382 2.615 2.858 3.112 
30 1.156 1.315 1.485 1.664 1.855 2.055 2.266 2.486 2.718 2.959   

 

  
 يشير الرسم البياني التالي إلى مجموعة مثالية من األقواس التي تبين قوة التوّسع آوظيفة للوقت ودرجة الحرارة

 
 التوقيت بالساعة

٠٫٣ =مسحوق /ماء، التغّير في اإلجهاد التوّسعي لنوع أي و بي و إتش   

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : اآس ف  (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. لقياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات ا: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
اشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مب

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 آونبكسترا إي بي

 

 

  
 

 الـوصف
 

المستنــــدة على آونبكسترا إي بي من راتنج أيبوآسي المنتجات 
 ٠٫٢٥مصّممة للحقن المتدفق المساعد والحّر للفجوات من تقريبا 

 .مع توفر أربعة درجات للمنتج.  مليمتر٣٠٠مليمتر إلى 
 

تر  مليم٠٫٢٥ لحقن الفجوات من مقاس ١٠٠آونبكسترا إي بي 
 . مليمتر١٠حتى 

 
 مليمتر حتى ١٠ لحقن الفجوات من مقاس ١٠٠آونبكسترا إي بي 

 . مليمتر٤٠
 

 مليمتر حتى ٣٥ لحقن الفجوات من مقاس ٦٥آونبكسترا إي بي 
 . مليمتر٦٥

 
 ماّدة منخفضة اإلآسوثيرمي و المناسبة جدا٣٠٠آونبكسترا إي بي 

٣٠٠بحدود (لكبيرة في حين الحاجة للعمل لمدة طـــويلة؛ للفجوات ا
٥٥بحدود (أو الجص في درجات الــــــحرارة البيئية العالية ) مليمتر

 ).درجة مئوية
 

 آلها أنظمة مكونة٣٠٠ وإي بي ٦٥إي بي ، ٤٠آونبكسترا إي بي 
من مستند الراتنج األساسي، السائل المصلب صنع خصيصًا للحشــو

فض اللزوجــــة و هو نظام سائل منخ١٠آونبكسترا إي بي . الخامد
إّن مكونات آــــل المنتجات . يشمل الراتنج األساسي السائل المصلب

مجّهزة في أبعاد المزيج الصحيحة صّممت لعبوة جاهزة للــــخلط في
 .الموقع وال يتوجب إضافة مواد أخرى 

 
 المساعدة التقنية

 
ناء فوسروك يقدم للعمالء الكرام تشكيلة متكاملة من منتـــــجات الب

فوسروك يوفر خـدمة الدعم . المميزة بالجودة و صفة األداء العالية
الفني المتكامل للمقاولين و دور الهندسة و ايضُا توفير النـــــصائح 

 .الفنية من الفنيين أصحاب الخبرات العالية في مجال البناء
 

 
 

 األساسي مدعوم بشكل مرن المستخدم لمثبت سكة ٨٠بي إس  لوح
 ندرولمن صنف با

 

  
 مؤونة الحشو المتدفقة  من راتنج اإليبوآسي

 
 اإلستخـدمات

 
مدى من مؤونة الحشوالمتدفقة بحرية لإلستعمال في حاالت تواجد 

من الضروري  مأل . أحمـــــــال ثابتة  أو مصادفة أحمال دينامكية
الفجوة بــــيـــن مــــــرآز الصحن والرآيزة األساسية في مثل هذه 

ت آمكائن مبـــــادلة ، أجهزة إختبار، رافعة ثقيلة وقضبان التطبيقا
 .نقل، توربينات ذات سرعة عالية وطاردات مرآزية وطرق معادن

 
يمكن مقابلة مثل . أيضا لإلستعمال في حـــاالت اإلنسكاب الكيميائي

تلك الحاالت في مصانـــــــــــع الفوالذ، المصافي، معامل الطالء و 
.ئيةالمصانع الكيميا  

 
آونبكسترا إي بي مناسب خصوصا في حالة إزدياد وقت العمل أو 

: عند الحاجة لمستوى أقل من خاصة اآسوثرمي ومثال على ذلك 
لإلستعمال مع المسامات ذات الحجم الكبير و الفجوات العميقة أو 

.درجات حرارة بيئية عالية  
 

 المــزايــا
 

.ة التحميل المستقر  يمتلك خصائص مقاومة معامل الزمن في حال-  
.  مقاوم لحاالت التحميل الدينمايكي-  
.  غير قابل لإلنكماش مما يأآد من ايصاله لكامل األسطح-  
.  يتحمل قوة الضغط العالية و قابل للشد و التمدد-  
.  سريع التجهيز و التطبيق مع ميزة إآتساب القوة المبكرة-  
ن المواد الكيمياوية  قدرة تحمل عالية ضد تأثير تشكيلة واسعة م-  
 
 

 
 

 سكك دوآالند الحديدة الخفيفة
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 بنود المواصفات
 

 مواصفات الممون
 

آّل عمليات الحقن و الحشـــو المحددة في الرسم البياني يجب أن تنّفذ
بإستعمال المؤونــــــــة ويجب أن تنفذ بإستخدام الدرجة المناسبة من

 بي المصنع من قبل فوسروك و اإللتزام بإتباع تعليماتآونبكسترا إي
 .الشرآة المصنعة و المحددة في النشرة الفنية

 
 مـواصفات األداء

 
آّل عمليات الحقن المحددة في الرسم البياني يجب أن تنّفذ بإستعمــال

المؤونة المــــــــــتصلبة يجب أن . عبوة مغلفة و مجهزة من المصنع
 :تمتلك

 
 أيام في ما عـدا ٧ نيوتن للمليمتر المربع في ٩٠ط تزيد عن قوة ضغ

، أيام٧ نيوتن للمليمتر المكعب في ٧٥للجص المحقن الذي يزيد عن 
و قـــوة،  أيام٧ نيوتن للمليمتر المربع في ١٥و قوة الشدة تزيد عن 

  أيام٧ نيوتن للمليمتر المربع في ٢٤الثني تزيد عن 
 

 المصنعة في عمليات الخلط و التخزين و يجب إتباع تعليمات الشرآة
 .اإلستعمال

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 التجــهيز

 
 األسـطح األساسية

 
يجب تنظيف األسطح من الزيوت و المواد الدهنية و المياة الجارية و

السطوح الخرسانية يجـــب أن. الثابتة و أن تكون خالية من الشوائب
 الغبار يجب  و تنظيف و نفــخو إزالة آّل. تخّفض إلى قاعدة صحيحة

 .آل الحفر و الجيوب من أي وسخ أو حطام
 

 األسـطح الفوالذية
 

و. آــّل السطوح الفوالذية يجب أن تكون خالية من الصدأ والتقشرات
 .٢٨يمكن حماية األسطح المنّظفة بإستعمال المنتج نايتوبرايم 

 
 قـوالب صب األسمنت

 
مادة سائلة فيجب بناء قوالب الــصب و بما أن آونبكسترا إي بي هو 

و لن تـكون عــــملية . بطريقة جدية و التأآد من خلوها من أي ثقوب
.حشو الفجوات آاملة أذا تم تسرب أي آمية من الجص قبــــل تصلبه

 
و لتدفق المؤونة  بطريقة سلسة فيجــــــب توفير رأس هيدروستاتي 

عــــــــــمال صندوق قمعي  و للوصول لنتيجة جيدة فيجب إست. للحقن
 .للتغذية  في هذة العملية

 
للفجوات العميقة و الصعب الوصـــــــول لها يمكن إستعمال سالسل 
تعريض لتسهيل الحرآة الجانبية و إتــــــــــمام عملية الحشو بشكل 

للمزيد من . و بذلك يتم التخلص من الجيوب الهـــــــــوائية، متكامل
 .جاء اإلّتصال بفوسروك للنصيحة و اإلستعالمالمعلومات الر

 

  
 ٢٥التالي هو نتائج مثالية للمؤونة المتصلبة في درجة حرارة 

.مئوية  
 

 النتيجة المثالية طريقة التجربة
. EP10 EP40 EP65 Ep300 

 1060 1950 2050 1950 (kg/rn3) الكثافة
 ASTM (N/mm2) قــوة الضغـط 
C579  

    

 57 86 82 55 يوم واحد
 - 91 91 68  أيام٣
 91 99 97 77  أيام٧
 105 103 103 -  يوم٢٨

 (N/mm2)  قــوة الشـــد
ASTMC307,  16 15 17 30  أيام٧ 
 (N/mm2)  قــوة الثـني
ASTMC580, 29 25 34 55  إيام٧ 
 (KN/mm2)  معـاييـر المرونة
ASTM C580      14.0 15.0 14.5 16  أيام٧ 
اش قابلية األنكم  (%) ASTM 

C531, 0.101 0.080 0.094 -  أيام٧ 
 العامل الطولي للتيار الدافئ
expansion 10-6 
(mm/mmoC) ASTM C531  - 43 42 45 
 اإلنكماش الطولي للماّدة المعالجة
ASTM D2566  - 0.0002 0.0002 0.0002 
 at 38oC (minutes) زمن الجل
ASTM D2471  - 75 80 120 

آسوثيرمي في درجة درجة حرارة األ
 40 37 34 -  (ASTM D2471)  مئوية٣٢

 ASTMC413  - 0.20 0.14 0.17 (%) تـشرب المـاء

 
 المقاومة الكيميائية

 
آّل منتجات آونبكسترا إي بي مقاومة للزييت، و الدهون، و أآثر 

المواد الكيمياوية، و الحوامض و القلويات المعتدلة، و الماء 
شر قسم فوسروك التقني في حين توقع إست. العذب و المالح

.التعّرض للسولفات أو أي مواد آيمياوية مرّآزة  
 

 مدة صالحيةالتشغيل
 

تؤّثر درجة الحرارة البيئية على الوقت ألّي ماّدة معظم ستبقى 
:نرفق ادناه القيم المثالية آدقائق. سائلة  

 
. 20oC 30oC 40oC 

١٠إي بي   60 30 15 
٤٠إي بي   100 90 35 
٦٥إي بي   100 90 35 

٣٠٠إي بي   240 90 90 
 

الرجاء اإلتصال بمكتب فوسروك لخدمة الدعم الفني في حالة 
.اإلستعمال في خارج حدود درجات الحرارة المدرجة أعاله  

 
 طارد الحرارة

 
و . آــــل أنظمة أيبوآسي تمنح زيادة في درجة الحرارة عند الخلط

، ستعمال مقارنة بنسبة األسطحمـدى الزيادة تحدد آنسبة حجم  اإل
إلآـــساء نسبة السطح، باإلضافة لدرجة الحرارة البيئية و معامل 

ارجاء اإلتصال بفوسروك . التوصيل الحراري للــــــمواد المحيطة
.للبيانات الخاصة بكل منتج  

 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 التدفق رأس سمك الدرجة 
 األقصى هايدروستاتي الفجوة المئوية 
. . (mm) (mm) (mm) 
EP10 التدفق يعتمد على سمك الفجوة و نسبة الضغط المستخدمة 
EP40 35 10 100 900 
. 35 40 100 1600 
EP65 35 35 100 1200 
. 35 70 100 2000 
EP300 التدفق يعتمد على سمك الفجوة و نسبة الضغط المستخدمة 

 
تعـــمال بإستخدام يجب تنظيف آّل األدوات واألجهزة فورا بعد اإلس

اإلنسكاب يجب أن يمتّص بالرمل أو نشارة . ١٠٢مذيب فوسروك 
 .الخشب بجسب و بموجب التعليمات المحلّية

 
 التـقـيدات

 
 درجـة الحرارة

 
 أثناء الوضــع

 
 يمكن أن تتم بأمان ٣٠٠عملية الحقن لكل المنتجات ما عدا أي بي 

لى خمس و عشرون أذا تم إستعمالها في درجة حــرارة من خمس ا
 .مئوية

 
 فأن عملية الحقـــــن  تكون بطئية أذا ٣٠٠اما عند إستخدام اي بي 

آانت الحرارة دون العشرين مئوية و إلآمال العمــلية يجب أن تبقى 
 .الحرارة فوق الخمس درجات مئوية

 
يجب إتباع التخطيط الحذر لبناء هيكل مؤقت لدعم الخرسانة لخفض 

ضة إليبوآسي مؤونة الحشو  و حفظــــها للحد حجم السطوح المتعر
التعّرض إلى تغييرات في درجة الحرارة قد تــــسبـب . األدنى المطلق

الرجاء االتصال بـــفوسروك . التصّدع والتقشر في الجّص الغير مقّيد
 .للمزيد من التفاصيل

 
 في الخــدمة

 
ــات الحرارة المؤونة المعالجة و المميزة بمقاومة الصقيع و درجـــــ

 ٤٥المتدنية قد تكون مناسبة لإلستعمال حتي في درجة حــــــــــرارة 
 فهو مناسب لإلستعمل في درجة حـرارة من ٣٠٠اما أي بي . مئوية
 . مئوية٥٥ حتى ٢٠

 
 تقـديرات و عبـــــوات

 
 التحصيل العبوة المؤونة

EP10 1.5 kg 1.5 liters 
*EP40,65,300 16 kg 8 liters 

 .وات آبيرة الحجم متوفرة عند الطلبعب
 

 التخزيـن
 

 شهر إذا أبقت في مخزن ١٢يمكن تخزين آونبكسترا إي بي  لمدة 
 . درجة مئوية٢٥جاف و في حدود 

 

  
 الضخ بإستخدام قالب مؤقت

 
للفراغات الكبيرة فيمكن ضخ المؤونة او : صندوق قمعي مؤقت 

.وضعها في صندوق قمعي مؤقت للصب  
 

 
 

 الخــلط
 

ثم . قم بصّب آّل محتويات عبوة التصلب في الحــــــاوية األساسية
.خلطه بإستعمال خالطة آهربائية بسرعة بطيئة حتى تجانسة  

 
أضف آل .  لترًا٢٥-١٥صب آل السائل الناتج إلى حاوية آافية لـ 

ثم قم بخــــــــلطه . ١٠اإلضافات المزّودة لكّل منتج، ماعدا إي بي 
 آهربائية بسرعة بطيئة لمدة لدقيقتين أو حتـــــى بإستعمال خالطة

.يتم الحصول على لون موّحد للمؤونة  
 

 الــوضــع
 

يجب أن يصّب خليط المؤونة بثبات من جانب واحد فقط لتفادي 
.إآتساب أي جيوب او افخاخ هواء  

 
.تدفق المؤونة المستمر ضروري  

 
.ةتوفير الكمية الكافية من خليط المؤونة قبل البداي  

 
الزمن المستغرق في حقن المؤونة يجب أن يكون متساوي للزمن 

.المستغرق في خلط الكمية التالية  
 

 خـصائص التدفـق
 

إّن المسافة القصوى للتدفق محكومة بسمك الفجوة، و الـمؤونة 
يعطي الجــدول التالي بيانات . المستخدمة و درجة حرارة البيئية

.مثالية لتصميم التدفق  
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 . سائل قابل لإلشتعال١٠٢مذيب فوسروك 
 

 . درجة مئوية٣٣: نقطة اإلشتعال 
 

إلبس لبـــاس وقائي .  و أماآن التدخين-أبعد عن مصادر اإلشتعال 
إستعمل فقط في المناطق . مناسب وقفازات و حماية للعين و الوجه

 .ذات  التهّوية الجيدة
 

 .ع للنشرة الفنية للوقايةللمزيد من المعلومات الرجاء الرجو
 

 معلومات إضافية
 

. آان معروف سابقًا بـ آونبكسترا إي بي إل في١٠آونبكسترا إي بي 
 

 . آان معروف سابقًا بـ آونبكسترا إي بي إس٤٠آونبكسترا إي بي 
 

 . آان معروف سابقًا بـ آونبكسترا إي بي إل٦٥آونبكسترا إي بي 
 

ابقًا بـ آونبكسترا إي بي إل  آان معروف س٣٠٠آونبكسترا إي بي 
 .إي
 

 .لضخ آميات آبيرة يجب إستشارة فوسروك للمزيد من المعلومات
 

الرجاء الرجوع ، للمزيد من المعلومات عن تحديد الجص المناسب 
 .للنشرة الفنية الصادرة من فوسروك

  
 اإلجراءات الوقائية

 
  قابل لإلشتعال و في حالة حدوث حريق يجب١٠٢مذيب فوسروك 

. إلخماد الحريق٢إستخدم الرغوة او سي او   
 

 الصحة والسالمة
 

يحتوي على راتنج، الذي قد يسبب الحساسية : آونبكسترا إي بي 
تجّنب اإلّتصال بالجلد والعيون وإستنـــــــــشاق . عند إتصاله الجلد

. إلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعين للـوجه. البخار
و في حالة تعرض . ن العازلة حماية إضافية للجلدآما تزّود الدهو

ثم قم بغسله ، الجلد فيجب إزالته فورًا بإستخدام آريم إزالة الراتنج
و في حالة . بالماء و الصابون و ال يجب إستعمال اي محلول مذيب

اإلتصال بالعيون، فتشطف فورا بالكثير من الماء النظــــــــــيف و 
ا تم إبتالع المنتج فيجب عدم محــــــاولة إذ. مراجعة الطبيب فورًا

.التقياء و مراجعة الطبيب فورًا  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303  الرياض  : هاتف
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف  لدماما   
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. ع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاض: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 آونبكسترا جي بي

 

 

  
 

 الـوصف
 

مؤونة الحشو األسمنتي آونبكسترا جي بي متوفرة  آمسحوق جاف 
و بإضافة آمية الماء النظيف المحـــدودة ينتج . جــــــاهز لإلستعمال

 . مليمتر١٠٠جص متدفق غير قابل لإلنكماش لفجوات بسمك 
 

وة مصنفة آونبكسترا جي بي هو مزيج من إسمنت بورتلند، و حش
وإضافات آيميائية، الذين يمنحون التمدد المسيطر عليه في الحالة 

يضمن إحتيـاج . البالستيكية بينما يخفض من آمية الماء المطلوبة
إن الفيلير المصنف مصمــــم . الماء المنخفض قوة مبكرة و عالية

 .لمساعدة في الحصول على خليط موحد وينتج جصا ثابتا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صيل عمود صفيحة القاعدةرسم لتفا
 

 
 

 
 
 

 

  
مؤونة الحشو اإلسمنتية الغير قابلة لإلنكماش و المخصصة 

. لألغراض العامة  
 

 اإلستخـدمات
 

تستعمل مؤونة الحشو آونكبسترا جي بي لالغراض العامة و هي 
ضرورية للقضاء على اإلنكماش عند مأل الفــــــــراغ بالكامل بين 

مثل هذا التطبيق حقن دعـــامة صفيحة . صفيحة القاعدة والرآيزة
و يمكن أيضا أن يستعمل لتثببيت تشكيلة واسعـــــة من .  القاعدة
.و هذا يشمل صواري و مسامير تثبيت و رآيزة األسوار. المثبتات  

 
 المــزايــا

 
  يعوض نظام التمدد الغازي عن اإلنكماش و الهبوط في الوضع -

.البالستيكي  
.ي معدني لتسّبب التلطيخ  ال محتوى حديد-  
  المادة المجهزة و المغلفة مسبقًا توفر من خسائر التجهيز المحتملة -

.في الموقع  
.  تطور قوة مبكرة عالية بدون إستعمال الكلوريدات-  
  تضمن القّوة النهائية العالية والنفاذية المنخفضة متانة الجص -

.المتصلب  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 
 صفات الممونموا

 
آّل عمليات الحقن المحددة في الرسم البياني يجب أن تنّفذ بإستعمال 
المؤونة المستندة إسمنتيًا مع إستخدام آونبكسترا جي بي المصـــنع 

من قبل فوسروك و اإللتزام بإتباع تعليمات الشرآة المصنعة و 
 .المحددة في النشرة الفنية

 
 

 تعليمات اإلستعمال
 

 اسيةاألسـطح األس
 

يجب تنظيف األسطح من الزيوت و المواد الدهنية و المياة الجارية و
السطوح الخرسانية يجـــب أن. الثابتة و أن تكون خالية من الشوائب

و إزالة آل الغبار و يجب  تنظيف و نــفخ. تخّفض إلى قاعدة صحيحة
 .آل الحفر و الجيوب من أي وسخ أو حطام

 
 الترطيب المسبق

 
اعات قبل الحقن، يجب تنظيف و شطف المنطقة األساسية لعــدة س

و فورا قبل الحقن يجب إزالة الماء  و تنظيف و نفخ . بالماء العذب
 .آل الحفر و الجيوب

 
 صفيحة القاعدة

 
يجب توفير فتحات . يجب تنظيفها من الزيوت و الشوائب و القشور

 .هواء للتهوية و التنفيس ألّي مواقع عالية و معزولة
 
 فائد التسويةر
 

.فأذا آان يجب إزالتها بعد تصلب الجص فيجب تزيتها قبل اإلستعمال
 

 قـوالب الصب
 

يجب تصنيع القوالب مانعة للتسرب و يمكن إستعمال رغوة عازلة أو 
 .مصطكا مانع للتسرب تحت هيكل القالب وبين الفواصل

 
في بعض الحاالت فيمكن إستعمال قوالب رمل نصف جاف أو قوالب 

و يجب ان تتضمن القوالب مخارج لعمـــــــليات النقع . سمنت رمليإ
 .المسبقة

 
 المنطقة السطحية الغير مقيدة

 
و عـمــــــوما فالفجوة بين حافة  القالب . يجب أن تلتزم بالحد األدنى

 مليمتر على جانب ١٥٠وحافة الصحيفة  يجب أن ال تتجاوز مسافة 
و المستحسن أن ال يكون . عاآس مليمتر على الجانب الم٥٠الصّب و

 .هناك أي فجوة في جوانب الجناح
 

  
 المساعدة التقنية

 
فوسروك يقدم للعمالء الكرام تشكيلة متكاملة من منتجات البناء 

فوسروك يوفر خدمة الدعم. المميزة بالجودة و صفة األداء العالية
ائح الفني المتكامل للمقاولين و دور الهندسة و ايضُا توفير النص
 .الفنية من الفنيين أصحاب الخبرات العالية في مجال البناء

 
 للماء مقارنة ٠٫١٩النتائج التالية محصلة من إستعمال نسبة 

. مئوية٢٥للمسحوق في درجة حرارة   
 

 النتيجة النموذجية طريق اإلختبار
 BS 1881:part 116  قوة الضغط
1983:  

26 N/mm2 @ يوم١   
55 N/mm2 @ أيام٧  
64 N/mm2 @ يوم٢٨   

Flexural strength BS 
4551 1980:  

2.5 N/mm2 @ يوم١  
9.0 N/mm2 @ أيام٧   
10.0 N/mm2 @ يوم٢٨    

 زمن التمدد
 :البداية
  :النهاية

. 
  دقيقة١٥
   ساعة٢

  آيلو غرام للمتر٢١٧٠في حدود  :آثافة التبلل الجديد
 المكعب إعتمادًا على

متبعالتسنيق ال   
  معايير يونج
ASTM 469-83:  28 kN/mm2 
 مواصفات
  :التمدد

  في المئة١تمدد حتى نسبة 
 للتغلب على هبوط االبالستيك
  في المادة الغير متصلبة

 
 

 بنود المواصفات
 

 مـواصفات األداء
 

آل عمليات الحقن يجب أن تستخدم المواد الجاهزة مسبقًا  
.والخالية من الكولريد  

 
ال . يجب خلطه مع الماء النظيف للحصول على االتساق المطلوب

.يسمح اإلستنزاف و تشقق الجص البالستيكي  
 

 نيوتن في الملمتر ٤٠قوة الضغط في المؤونة يجب ان تزيد عن 
. يوم٢٨ نيوتن في ملم المربع في ٦٠ أيام و ٧المربع في   

 
 و التخزين يجب إتباع تعليمات الشرآة المصنعة في عمليات الخلط

 .و اإلستعمال
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 نظام القوالب النموذجية
 

للمسامات الكبيرة فيمكن ضخ المؤونة او : صندوق قمعي مؤقت 
 .وضعها في صندوق قمعي مؤقت للصب

 

 
 

يجب صّب الخليط من جانب واحد لتفادي حصر الهواء و الماء تحت 
لمؤونة عبر المــــــــــسافة و من المستحسن صّب ا. صفيحة القاعدة

و يجب الحفاظ على األرتفاع للممؤنة للحـــــــــصـــول على . األقصر
 .إتساق و ثبات في عملية الحقن

 
و عند الحاجة لوضع آميات آبيرة فمن الممكن ضخ الكونبكسترا جي

و أيضــــًا من. و يوصى بإستخدام مضخـــــــة قوية لهذا الغرض. بي
 .ستخدام مضخات ثاقبة و مضخات آبسالمناسب إ

 
 المعــالجـة

 
بعد إآمال عملية الحقن، يجب معالــــجة آل المناطق المكشوفة برش 

 .الماء او الخيش المبلل او إستخدام أغشية آونكيور المعالجة
 

 التنـظـيف
 

يجب إزالة و تنظيف األدوات و األجهزة المستخدمة في عملية الحقن 
و إزالة المواد المعالجة ميكــانيكُا .  بعد اإلستعمالبالماء النظيف فورا

 .أو بإستخدام الحامض الخاص من فوسروك
 
 
 
 

  
 الخـلط و الـوضـع

 
 الخــلط

 
و عند إستعمال . ألفضل النتائج يجب إستعمال خالطة ميــــــكانيكية

 آيلوغرام، فممــــــــــــكن إستعمال مثقاب بطيئ ٥٠آميات بحدود 
الكمـــيات األآبر . ز بخالطة قّص عالية مناسبـــــــــةالسرعة مجّه

. ستتطلب خالطة دوارة مروحية عالية  
 

لتنفيذ عملية الحقن بشكل سلس و مستمر، فمن الضروري 
و يمكن . الحصول على قدرات آافية من الخلط و العمالة الماهرة

.من الضروري اللجوء لصهاريج تخزين لتهيج مؤونة الحشو  
 

لـط الجـصإتساق خ  
 

 آيلو غرام ٢٥آمية الماء التي يجب إضافتها للكيس عبوة 
:فهي آالتالي ، للحصول على نسبة اإلتساق المرغوبة  

 
 لتر 3.6 - 3.4  : قابلية الملج
 لتر 4.5 - 4.0 : قابلية التدفق

 
و يجـــب إضافة . يجب قياس آمية محتوى الماء  بدقة في الخالط

 جي بي ببطء و اإلستمرار في عملية آامل عبوة آيس آونبكسترا
و ذلك لتأآيد عملية الخلط بشكل .  دقائق على األقل٥الخلط لمدة 

.متسق و سلس  
 

 الوضـع
 

 ١٥يجب إستخدام المؤونة في خالل ، لإلستفادة من عملية التمدد
.دقيقة بعد الخلط  

 
 ميلمتر في عملية ١٠٠يمكن وضع آونبكسترا جي بي لسماآة 

. لة إستخدامه آمؤونة أساسيةصب واحدة في حا  
 

و للمقاطع األسمـــــــــــك فمن الضروري ملئ آونبكسترا جي بي 
و نموذجيا . بحصمة مصنفة خالية من الغرين لتقليل تعزز الحرارة

. مليمتر١٠فيمكن إستعمال حصمة بحجم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  



  

  
  

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
تبر آونبكسترا جي بي مادة قلوية و ال يجب إتصاله بالجلد و العين يع

 .و يجب أن ال يستنشق غباره خالل الخلط
 

 .إلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعين للوجه
 

و في حالة اإلتصال بالعيون، . اذا أتصل بالجلد، يغسل بالماء النظيف
 .يب فورًايشطف فورا بالكثير من الماء و مراجعة الطب

 
 نقـطة اإلشتعال

 
 آونبكسترا جي بي غير قابل لإلشتعال

 
 معلومات إضافية

 
الرجاء الرجوع ، للمزيد من المعلومات عن تحديد المؤونة المناسبة 

إحتياطات مؤونة " للنشــــرة الفنية الصادرة من فوسروك بالمسمى 
 ".الحشو في مجال البناء

  
 التـقـيدات

 
 رارة المتدنيةالعمل في درجـة الح

 
عندما تكون درجة حرارة الهواء أو األسطح دون الخمس درجات 

 مئــــــوية   ٤٠- ٣٠مئوية فمن الممكن إستخدام ماء دافئ بدرجة 
 .لتعجيل تطوير القوة

 
 درجة مئوية فيجب أن يظـل ١٠و في درجات الحرارة البيئية تحت 

 . ساعة على األقل٣٦قالب الصب في مكانه ل
 

ل في موسم الشتاء فيجب إتباع اإلجراءات الوقائية الطبيعية و للعم
 .لمواد مؤونة الحشو 

 
 العمل في درجة الحرارة العالية

 
 درجة مئوية يــــجب إستخدام ٣٥في درجات الحرارة البيئية فوق 

 .لخلط المؤونة قبل الوضع)  درجة ٢٠تحت ( الماء البارد 
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

. آيلو غرام٢٥ بي متوفر في أآياس عبوة آونبكسترا جي  
 

 آميات التغطية
 

إن المحصول . يجب حساب آمية الفقد عند تقدير الكمية المطلوبة
: آيلوغرام لإلتساقات المختلفة هي ٢٥التقريبي لكل   

 
 إتساق قابلية الملج قابلية التدفق
)لتر(المحصول  ١٢ ١٣٫٢٥  

 
 التخزيـن

 
 شهر إذا أبقت في مخزن ١٢ي لمدة يمكن تخزين آونبكسترا جي ب
درجة الحرارة العالية و التخـــــزين في . جاف و في تغليفه األصلي

  .األماآن الرطبة قد تخفضان هذه الفترة

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. ّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ض: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 آونبكسترا إتش إف

 

 

  
 

عندما يكون آونبكسترا إتش إف محــــــــــدد لإلستعمال في المواقع 
أي إس إم / النووية، فهو مصنع و مختبر بموجب أي دبليو إس آي 

للتوافق مع متطلبات برنامج التأمين الممتازة للوسائل  " ٤٥إي  إن 
 ".النووية

 
. ـعمال مع الماء الصالح للشربآونبكسترا إتش إف مناسب لإلستـــ

رقم تسجيل المنتج المصّدق " (مخطط قوانين تحلية الماء"
٩١٠٦٥١١.( 

 
 الـوصف

 
مؤونة الحشو األسمنتي آونبكسترا إتش إف مــــوفر آمسحوق جاف

تنتج إضافة آمية الماء النظيف المحــــدودة مؤونة . جاهز لإلستعمال
باإلضافة.  مليمتر١٢٥ بسمك متدفقة و غير قابلة لإلنكماش لفجوات

لنسبة إحتياج الماء المنخفض فهو يضمن قّوة عالية مبكــــرة ومتانة
 .طويلة المدى

 
آونبكسترا إتش إف هو مزيج من إسمنت بورتلند، و حشوة مصنـفة 
وإضافات آيميائية، الذين يمنحون التمدد المـــسيطر عليه في الحالة 

تصنيف الفيليرالتشقق و اإلستــــنزاف يقّلل . البالستيكية و المتصلبة
 .لتشكيلة واسعة من التطيبقات المتسقة

 
 المساعدة التقنية

 
فوسروك يقدم للعمالء الكرام تشكيلة متكاملة من منتجـــــــات البناء

فوسروك يوفر خدمــة الدعم . المميزة بالجودة و صفة األداء العالية
سة و ايضُا توفير النصـــــائح الفني المتكامل للمقاولين و دور الهند

 .الفنية من الفنيين أصحاب الخبرات العالية في مجال البناء

  
 مؤونة الحشو اإلسمنتي العالي الجودة و المعوض لإلنكماش

 
 اإلستخـدمات

 
تعتبر آونبكسترا إتش إف مؤونة حشو عالي الجودة و يتدفق 

هـذه . قاتبحرية و يستعمل في تشكيلة واسعة من التطبيــــــــ
اإلستعماالت الحرجة تتضّمن لكن ليست محّدودة لدعم عالـي 
التحّمل تحت صفائح قواعد المكائن، دواعم الجسور، سكـــك 

.الرافعات و األساسات الدينماآية  
 

 المــزايــا
 

  يعّوض نظام التمدد الغير معدني الثنائي الفريد اإلنكماش في آـــلتا -
.متصّلبةالحاالت البالستيكية و ال  

.  يتميز بالتدفق األولي الممتاز واإلحتفاظ بالتدفق-  
  تسّهل القّوة المبّكرة العالية الترآيب السريع و بداية مبكرة إنتاجية -

.للموقع  
  تضمن القّوة النهائية العالية والنفاذية المنخفضة متانة المؤونة -

.التمصّلبة  
.  تمدد غازي خالي من هيدروجين-  
. الكلوريد  خـالي من-  
 مناسب للضّخ أو الصّب على مدى آبير من تطبيق متسق و في -

. درجات الحرارة مختلفة  
 

 مطابقة المعايـيـر
 

يتوافق آونبكسترا إتش إف بالكامل مع مواصفات الهيـــــــئة األمريكية 
 ٨٢- ٦٢١للمهندسين للمؤونة الغير قابلة لإلنكماش  سي آر دي  سي 

).نوع سي (٩١- ١١٠٧-وأي إس تي إم سي   
  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

 

  
 

مؤونة الحشو يجب أن تتوافق بالكامل مع متطـــــــــلبات مواصفات 
المهندسين بالهئية العسكرية األمريكية للمؤونة الغير قابلة لإلنكماش

 .٩١- ١١٠٧- أو أي إس تي إم سي ٨٢- ٦٢١سي آر دي  سي 
 

لمصنعة في عمليات الخلط و التخزين و يجب إتباع تعليمات الشرآة ا
 .اإلستعمال

 
 مواصفات الممون

 
آّل عمليات الحشو و المحددة في الرسـم البـــــــــــياني يجب أن تنّفذ 
بإستعمال المؤونة المستندة إسمــــــــــنتيًا مثل الكونبكسترا إتش إف 

مصنعة المصنع من قبل فوسروك و اإللتزام بإتباع تعليمات الشرآة ال
 .و المحددة في النشرة الفنية

 
 تعليمات اإلستعمال

 
 األسـطح األساسية

 
يجب تنظيف األسطح من الزيوت و المواد الدهنية و المياة الجارية و

السطوح الخرسانية يجـــب أن. الثابتة و أن تكون خالية من الشوائب
فــخو إزالة آّل الغبار و يجب  تنظيف و ن. تخّفض إلى قاعدة صحيحة

 .آل الحفر و الجيوب من أي وسخ أو حطام
 

 الترطيب المسبق
 

لعـــــدة ساعات قبل الحـــقن، منطقة األساس المنّظفة يجب أن تبلــل 
و فورا و قبل الجص يجب إزالة الماء  يجب  تنظيف و . بالماء العذب

 .نفخ آل الحفر و الجيوب
 

 صفيحة القاعدة
 

يجب توفير فتحات . ب و القشوريجب تنظيفها من الزيوت و الشوائ
 .هواء للتهوية و التنفيس ألّي مواقع عالية و معزولة

 
 رفائد التسوية

 
فأذا آان يجب إزالتها بعد تصلب المؤونة فيجب إضافة طبقة زيتية  

 .قبل اإلستعمال
 

 قـوالب الصب
 

يجب تصنيع قوالب مانعة للتسرب و يمكــن إستعمال رغوة عازلة أو 
 .لتسرب تحت هيكل القالب وبين الفواصلمصطكا مانع ل

 
في بعض الحاالت فيمكن إستعــمال قوالب رمل نصف جاف أو قوالب 

و يجب ان تتضمــــــــن القوالب مخارج لعمليات النقع . إسمنت رملي
 .المسبقة

 
و عمـــوما. المنطقة السطحّية الغير مقّيدة يجب أن تلتزم بالحّد األدنى

لقالب وحافة الصحيفة  يجب أن ال تتجاوز مسافةفالفجوة بين حافة  ا
. مليمتر على الجانب المعـــاآس٥٠ مليمتر على جانب الصّب و١٥٠

 .يجب إبقاء الفجوات في جوانب الجناح في الحد األدنى

  
 الخــصائـص

 للماء مقارنة ٠٫١٩النتائج التالية محصلة من إستعمال نسبة 
. مئوية٢٥للمسحوق في درجة حرارة   

 
 النتائج النموذجية طريقة إختبار الـ
 قوة الضغط

BS1881: Part 116 1983 
20 N/mm2 at يوم١  
44 N/mm2 at أيام٧  
56 N/mm2 at يوم١٤  
64 N/mm2 at يوم٢٨  
82 N/mm2 at يوم١٨٠   

 قوة الثني
BS4551 1980: 

2.5 N/mm2 at يوم١  
8.0 N/mm2 at أيام٧  
9.5 N/mm2 at يوم١٤  
10.0 N/mm2 at يوم٢٨  
11.0 N/mm2 at يوم١٨٠   

 خصائص التدفق
(Efflux time) CRD-C 

Cone: 

  ثانية 25 - 19

 زمن الشك
BS4550 Part 3 1978: 

 

 ساعة 5.5 :الشك المديئي
 ساعة 7.5 :الشك النهائي

 زمن التمدد
 :حالة البالستيك

البداية  :   دقيقة 15
  الشك المبدئي : النهاية

لة التصلبحا :الشك المبدئي  البداية :  
النهاية:  يوم ٢٨حتى       

،  آيلوغرام للمتر اللمكعب٢٢٠٠تقريبا  :آثافة التبلل الجديد
 إعتماد على اإلتساق الفعلي المستعمل

 معايير يونج
ASTM C-469-83: 

29 kN/mm2  

عندما قياسه طبقا  % ٢تمدد يزيد عن  :خصائص التمدد
  و يتغّلب ٨٢٧-ي ألي إس تي إم س

على الوضع البالستيكي في الماّدة الغير 
التمدد األطول أجال في الحالة . متصلبو

المتصّلبة مصّمم لإلمتثال مع متطلبات 
 ٩١- ١١٠٧-أي إس تي إم سي 

.للتعويض عن اإلنكماش الجاف  
 

 بنود المواصفات
 

 مـواصفات األداء
 

) ومناطق التطبيقبتحّديد التفاصيل (آل عمليات الحقن الدقيق 
يجب أن تنّفذ بإستعمال منتجات مجهزة مسبقًا و مستندة على 

.اإلسمنت الغير معدني و الخالي من الكلوريد  
 

ال . يجب خلطه مع الماء النظيف للحصول على االتساق المطلوب
.يجب تعرضه لإلستنزاف و التشقق  

 
سيحصل خالل تكوين المؤونة في الحالة  % ٢توّسع حجمي حتى 

المؤونة . لبالستيكية بواسطة نظام غــــازي خالي من الهدروجينا
.يجب أيضا أن يكون معّوض لإلنكماش في الحالة المتصّلبة  

 
 نيوتن في الميلمتر ٤٠قوة الضغط في المؤونة يجب ان تزيد عن 

. يوم٢٨ نيوتن في الميلمتر المربع في ٦٠ أيام و ٧المربع في    

 



 
 

  

 

  
 

 توضيح رقم ٢ : نظام الصندوق المؤقت النموذجي
 

للمسامات الكبيرة فيمكن ضخ مؤونة الحشو : صندوق قمعي مؤقت 
 .او وضعها في صندوق قمعي مؤقت للصب

 

 
 

يجب تصنيع المؤونة بكميات آافية فالزمن المستغرق في صب آمية 
المؤونة و يجب أن يكون متساوي للزمن المستغرق في خلط الكمية 

.التالية  
 

 صّب الخليط من جانب واحد لتفادي حصر الهواء و الماء تحت يجب
و من المستحسن صّب مؤونة الحشو عبر المسافة . صفيحة القاعدة

إستعمال األشرطة أو السالسل قد تساعدان على  تدفق . األقصر
 .المؤونة في آثير من التطبيقات

 
كستراو عند الحاجة لوضع آميات آبيرة فمن المـــــــمكن ضخ الكونب

و أيضًا من . و يوصى بإستخدام مضّخة قوية لهذا الغرض. إتش  إف
 .المناسب إستخدام مضخات ثاقبة و مضخات آبس

 
 مليمتر، فمن الضروري ملئ آونبكسترا ١٢٥و لإلجزاء االسمك من 

 مليمتر من الحصمة الخالية من الغـرين لتقليل إرتفاع ١٠إتش إف ب
ز وزن الكمية للحصمة عـــن وزن و اليجب أن تتجاو. درجة الحرارة

 .الكمية المستخدمة من آونبكسترا إتش إف
 

 المعــالجـة
 

بعد إآمال عملية الحقن، يجب معالجة آل المناطق المكشوفة برش 
 .الماء او الخيش المبلل او إستخدام أغشية آونكيور المعالجة

 
 
 
 

  
 الخـلط و الـوضـع

 
 الخــلط

 
و . خالطة مؤونة حشو ميكـــــانيكيةألفضل النتائج يجب إستعمال 
 آيلوغرام، فممكن إستعمال مثقاب ٥٠عند إستعمال آميات بحدود 

الكمـــيات األآبر . بطيئ السرعة مجّهز بخالطة قّص عالية مناسبة
. ستتطّلب خالطة دّوارة مروحية عالية  

 
لتنفيذ عملية الحقن بشكل سلس و مستــــــــــــمر، فمن الضروري 

و يمكن .  على قدرات آافية من الخلط و العمالـــة الماهرةالحصول
.من الضروري اللجوء لصهاريج تخزين مؤونة الجص  

 
و يـــجـب إضافة . يجب قياس آمية محتوى الماء  بدقة في الخالط

آامل عبوة آيس آونبكسترا إتش إف ببطء و اإلستمرار في عملية 
يد عملية الــخـلط بشكل و ذلك لتأآ.  دقائق على األقل٥الخلط لمدة 

.متسق و سلس  
 

 إتساق خلـط الجـص
 

، فأن ٨٢- ٦٢١-إلنجاز اإلتساق المعترف به في سي آر دي سي 
 آيلوغرام في ٢٥آمية الماء النظيف التي تضاف إلى آيس عبوة 

: مئوية هي ٢٥درجة حرارة   
:قابلية التدفق   لتر٤٫٥  
: ســائل   لتر٤٫٨  

 مسافة التدفق القصوى
نى مسافة التدفق بالميلمترأد  

 الرأس الرأس عمق الفجوة إتساق
 mm 100 mm 250mm الجـص
 1200 360 10 : قابلية التدفق
 20 950 2600 
 30 1500 3000 
 40 2200 3000+ 
. 50 3000 3000+ 
 2500 900 10 : سائـل
 20 1900 3000 
 30 3000 3000+ 
. 40 3000+ 3000+ 

 
 الوضـع

 
 ١٥يجب إستخدام المؤونة في خالل ، دة من عملية التمددلإلستفا

.دقيقة بعد الخلط  
 

 ميلمتر في عملية ١٢٥يمكن وضع آونبكسترا إتش إف  لسماآة 
.صب واحدة في حالة إستخدامه آجص أساسي  

 
يجب وضع المؤونة للجيوب قبل وضع المؤونة بين الرآيزة و 

.صفيحة القاعدة  
 

.مستمرمن الضروري تدفق المؤونة ال  
 
  

 

  



  

  
  

 
 التخزيـن

 
 شهر إذا أبقت في مخزن ١٢يمكن تخزين آونبكسترا إتش إف لمدة 

 درجة الحرارة العالية و التخزين في . جاف و في تغليفه األصلي
.األماآن الرطبة قد تخّفضان هذه الفترة  

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
ة قلوية و ال يجب إتصاله بالجلد و يعتبر آونبكسترا إتش إف ماد

 .العين و يجب أن ال يستنشق غباره خالل الخلط
 

 .إلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعين للوجه
 

و في حالة اإلتصال بالعيون، . اذا أتصل بالجلد، يغسل بالماء النظيف
 .يشطف فورا بالكثير من الماء و مراجعة الطبيب فورًا

 
 النقـطة اإلشتع

 
 آونبكسترا إتش إف غير قابل لإلشتعال

 
 معلومات إضافية

 
الرجاء الرجوع ، للمزيـد من المعلومات عن تحديد الجص المناسب 

إحتياطات مؤونة " للنشـــرة الفنية الصادرة من فوسروك بالمسمى 
 ".الحشو في مجال البناء

 
 

  
 التنـظـيف

 
مة في عــــــملية يجب إزالة و تنظيف األدوات و األجهزة المستخد

و إزالة المواد المعالجة . الحقن بالماء النظيف فورا بعد اإلستعمال
 .ميكانيكُا أو بإستخدام الحامض الخاص من فوسروك

 
 التـقـيدات

 
 العمل في درجـة الحرارة المتدنية

 
عندما تكون درجة حرارة الهواء أو األسطح دون الخمس درجات 

 مئوية   ٤٠- ٣٠ء دافئ بدرجة مئوية فمن الممكن إستخدام ما
 .لتعجيل تطوير القّوة

 
 درجة مئوية فيجب أن يظّل ١٠و في درجات الحرارة البيئية تحت 

 . ساعة على األقل٣٦قالب الصب في مكانه ل
 

و للعمل في موسم الشتاء فيجب إتباع اإلجراءات الوقائية الطبيعية 
 .لمواد مؤونة الحشو 

 
 اليةالعمل في درجة الحرارة الع

 
 درجة مئوية يجب إستخدام ٣٥في درجات الحرارة البيئية فوق 

 .لخلط الجّص قبل الوضع)  درجة ٢٠تحت ( الماء البارد 
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

. آيلو غرام٢٥آونبكسترا إتش إف متوفر في أآياس عبوة   
 

 آميات التغطية
 

إن . بةيجب حساب آميات الفقد في تقدير الكمية المطــــــــــلو
: آيلوغرام لإلتساقات المختلفة هي ٢٥المحصول التقريبي لكّل   

 
 إتساق قابلية التدفق سائل
)لتر(المحصول  ١٣٫٢٥ ١٣٫٥٠  

 
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. صناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد وال: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
جاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منت

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 آونبكسترا بي

 

 

  
 

 المعــاييـر
 

:آونبكسترا بي  مجّرب بإستعمال األقسام المالئمة للمواصفات التالية
 

BS 1881 
ASTM C-827-78 

BS 4551 
BS5O75 Part 2 

 
 قسم ١ ١٩٧٢ جزء ١١٠يلبي آونبكسترا بي متطلبات سي بي 

 . لحقن القنوات المشدودة  مسبقًا٦٫١٢
 

لعمل النووي و مصنع ومختبر بموجب أي إن آونبكسترا بي محدد ل
برنامج تأمين الجودة للمواقع . "٤٥٫٢أي إس إم إي  إن / إس آي 
 ".النووية

 
 

 
 

 يستعمل آجص لقنوات األسالك آونبكسترا بي
 
 
 
 
 
 
 
 

  
.مؤونة الحشو اإلسمنتي الغير قابل لإلنكماش و قابل للضخ  

 
 اإلستخـدمات

 
خوخ في الفجوات الضيـقة لـتزويد للحقن المتدفق بحرية أو المض

. الدعم العالي التحّمل تحت صفائح قواعد المكائن و قواعد الدعامة
.و يعمل  أيضا آحشو ممتاز للقنوات األفقية  

 
 الـوصف

 
آونبكسترا بي مجهز مسبقًا لإلستعمال آمسحوق جاف يتطّلب فقط 

ـوات إضافة الماء إلنتاج جص متدفق و غير قابل للتقلص لفجـــــــ
. مليمتر٤٠ - ١٠عرض   

 
إن المادة هي خليط مستند على إسمنت بورتلند  وإضافات أخرى، 
التي تمنح التمدد المسيطر عليه في الحالة البالستيكية بينما تقلـل 

يضمن متطلب الماء المنخفض قوة مبكرة عالــــية . الحاجة للماء
لموّحد وتقلل إّن الماّدة مصممة لمنح الخلط ا. ومتانة طويلة المدى

.من التشقق و اإلستنزاف  
 

 المــزايــا
 

يعوض نظام التمدد الغازي اإلنكماش و 
.الوضع في الحالة البالستيكية  

:تعويض التقلص   

  
تصميم مزيج آونبكسترا بي يسمح له لكي 
يضّخ لمسافات طويلة في الفجــــــــــــوات 

.الضيقة  

:قابلية الضخ   

  
 العالية الترآيب السريع و تسّهل القوة المبكرة

.بداية مبكرة إنتاجية للموقع  
:قوة عالية مبكرة   

  
تضمن القوة النهائية العالية والنفــــاذية 
.المنخفضة أداء طويل المدى في الخدمة  

:المتــانة   

  
ال محتوى حديدي معدني لليتصدأ ويتسبب 
في التلطيخ أو التدهور نظرًا للتصــــــداء 

.المتمدد  

:خالي من الحديد   

  
يسمح ترآيب المنتج بتطوير القوة المبكرة 

.العالية بدون إستعمال الكلوريدات  
:خالي من الكلوريد   

  
صمم خصيصًا لإلستعمال في منطقة 

.الشرق األوسط  
:إنتاج محلي   

 
 
 
 
 

  

 



 
 

  

 

  
 

 
 
 

 تعليمات اإلستعمال
 

 الحشو تحت الصفيحة
 

فأن عــــرض، نبكسترا بي  للحقن تحــــت الصفيحةعند إستعمال  آو
الفجوة و ذروة السائل  يجب أن يصّمما لضمان تـــدفق المؤونـــة في

٤٠ - ١٠فراغ الفجوة يجب أن يكون في مدى . الفجوة بشكل مستمر
 .مليمتر

 
عموما . سطح المنطقة الغير المقيد للحقن يجب أن يلتزم بالحد األدنى

 حافة قالب الصب وحافة القاعدة يجب أن ال تـــتجاوزفأن الفجوة بين
. مليمتر على الجانب المعــاآس٥٠ مليمتر على جانب الصّب و١٥٠

 
يجب تصنيع قوالب صب مانعة للتسرب ألن آونـــــبكسترا بي سائــل 

و يمكن إستعمال رغوة عازلة أو شريطا مانع للتسرب تحت، متــدفق
 .هيكل القالب وبين المفاصل

 
في بعض الحاالت يمكن إستعمال قوالب رمل نصف جاف أو قوالـــب 

 .إسمنت رملي
 

 و يجب ان تتضمن القوالب مخارج لعمليات النقع المسبقة
 

 األسـطح األساسية
 

يجب تنظيف األسطح من الزيوت و المواد الدهنية و المياة الجارية و
ية يجـــب أنالسطوح الخرسان. الثابتة و أن تكون خالية من الشوائب

و إزالة آّل الغبار و يجب  تنظيف و نفــخ. تخّفض إلى قاعدة صحيحة
 .آل الحفر و الجيوب من أي وسخ أو حطام

 
 صفيحة القاعدة

 
يجب توفير فتحـــات . يجب تنظيفها من الزيوت و الشوائب و القشور

 .هواء للتهوية و التنفيس ألّي مواقع عالية و معزولة
 

 رفائد التسوية
 

فأذا آان يجب إزالتها بعد تصلب المؤونة فيجب إضافة طبقة زيتــــية 
 .قبل اإلستعمال

  
 بنود المواصفات

 
 مـواصفات األداء

 
يجب أن تنفذ) بتحديد التفاصيل ومناطق التطبيق(آل عمليات الحقن 

بمنتجات مستندة على إسمنت مجهز مسبقًا، و يخلـــــــط بالماء في 
و ال يـجب ان يتشقـق او. ٠٫٤٤-٠٫٣٦سحوق م/الموقع بنسبة ماء

و. يستنزف و يــجب أن يكون خالي من الحديد وخالـي من الكلوريد
البالستيكي بواسطة النظام  في الجّص %  ١٫٤توقع تمــدد بنسبة 

 نيوتن للميلمتر المكعب في٢٥قّوة الضغط يجب أن تتجاوز . الغازي
و يـجـــب إتـــبـاع.  يوم٢٨ نيوتن للميلمتر المكعب في ٤٠ أيام و٧

.تعليمات الشرآة المنتجة في عمليات الخلط و التخزين و اإلستعمال
 

 مواصفات المـورد
 

يجب أن تنّفذ) بتحديد التفاصيل ومناطق التطبيق(آل عمليات الحقن 
بإستعمال الجص الــمســــتند إسمنــــتيًا مع إستخدام آونبكتسرا بي 

وك و اإللتزام بإتـــباع تعليمات الشـــــرآة المصنع من قبل فــــوسر
 .المصنعة و المحددة في النشرة الفنية

 
 الخــصائـص النموذجية

 
،  يوم٢٨ نيوتن للمليمتر المربع في ٧

 ٤٥٥١ممتثلة مع تجارب بي أس 
  للضخ و إتساق التدفق١٩٨٠

 قوة الثني

11x106 per 0C عوامل التمدد الحراري 
1½ W/m0C حراريالتوصيل ال  
14 kN/mm2 عوامل يونج 

 جزء ٥٠٧٠ممتثل لمتطلبات بي اس 
١٩٨٢ ، ٢  

 إستقرار الذوبان و التجمد

 آيلو غرام للمتر ٢٠٥٠في حدود 
 المكعب عند الخلط للضخ و التدفق

 آثافة البلل الجديد

عند قياس لـ % ٤ الى ١تمدد بنسبة 
 للتغلب ٧٨ ، ٨٢٧أي أس تي أم سي 

ي في المادة على الوضع البالستيك
.الغير متصلبة  

 مواصفات التمدد

  دقيقة١٥: البداية 
  ساعة٢: النهاية 

 ٢٠درجة حرارة فوق ( زمن التمدد 
)مئوية قد تخفض هذة الفترة قليًال  

 نيوتن للميلمتر ٠٫٠٠٤في حدود 
 المكعب

 الضغط لمقاومة تمدد البالستيك

 
عند الحاجة لمعلومات يجب إستشارة مكتب الدعم الفني لفوسروك : مالحظة 

.إضافية إلختبار المنتج و نتائج إضافية  
 

 قـوة الضغـط
 

 و معالجة ١٩٧٠، ٤، جزء ١٨٨١مجربة بموجب بي إس 
.المكّعبات تحت تأثير اإلعاقة  

)نيوتن للمليمتر المكعب(قوة الضغط النموذجية  العمر باأليام  
التدفق/  قابل للضخ    قابل للشـد 

1 7 13  
7 28 40  

14 35 48  
28 42 55  

 
 

 
  

 



 
 

  

 

  
 
يجب أن يكون صّب الخليط من جانب واحد  لتفادي حصر الهواء و 

يجــــب الحفاظ عـلى ذروة . فائض الماء المستخدم في النقع مسبقًا
.الحقن في جميع األوقات للحصول على جّص متقدم و مستمر  

 
 الضـــخ

 
و . اسطة مضخـــات الجص الطبيعيةيمكن حقن الكونبكسترا بي بو

 .أيضًا من المناسب إستخدام مضخات دوارة و مضخات آبس
 

أجهزة حقن المؤونة يجب أن تكون قادرة على الحقن بضغط ثابت 
وإذا آـان )   بي أس اي١٤٥( ام بي أي ١على األقــــــــل بدرجة 

وقـف باإلمكان فيوصـــــى بإستعمال نظام إعادة التدوير في حالة ت
.عملية الضخ  

 
. مليمتر على األقل٢٠يوصي بإستخدام خط حقن بمقاس   

 
حقن مؤونة الكونبكسترا بي يجب أن ينفذ في عملـية واحـــــــــدة و 
مستمرة واحدة حتى يكون تدفق الحقن من المنفس بنفس إتســـــاق 

.وبعد ذلك يجب غلق من إّتجاه المستوى الواطئ. المؤونة المحقونة  
 

 ل في درجـة الحرارة المتدنيةالعم
 

عندما تكون درجة حرارة الهواء أو األسطح دون الدرجتين مئوية 
 مئوية   لتعجــــيل ٤٠- ٣٠فمن الممكن إستخدام ماء دافئ بدرجة 

و للعـــــمل في موسم الشتاء فيجب إتباع اإلجراءات . تطوير القوة
 .الوقائية الطبيعية لمواد المؤونة اإلسمنتية 

 
 عمل في درجة الحرارة العاليةال
 

 درجة مئوية يجب إستخدام الماء٣٥في درجات الحرارة البيئية فوق 
البارد  لخلط الجّص قبل الوضع و يجب تخزين المؤونة في مناطـــــق

 .مظللة
 

 المعــالجـة
 

بعد إآمال عملية الحقن، يجب معالجة آل المناطق المكــــشوفة برش 
 .ل او إستخدام أغشية آونكيور المعالجةالماء او الخيش المبل

 
 التنـظـيف

 
يجب إزالة و تنظيف األدوات و األجهزة المستخدمة في عملية الحقن 

و إزالة المواد المعالجة ميكانــيكُا . بالماء النظيف فورا بعد اإلستعمال
 .أو بإستخدام حامض إتش من فوسروك

 
 
 

  
 الترطيب المسبق

 
نطقة األساس يجب أن تشطـــــف بالماء لعدة ساعات قبل الحقن، م

و فورا قبل الحقن يجب إزالة الماء و تنظيف و نفــــــخ آل . العذب
 .الحفر و الجيوب

 
 ملئ قنـوات الكابالت

 
وللقنوات المصــــممة بدون . يجب تنظيف آّل قنوات األسالك آليا

أغماد معدنية يجب أن تشطف بالماء و يجب إزالة الماء الفـائض 
 .يجب عزل مثبتات األسالك قبل تنفيذ عملية الحقن. عد ذلكب
 

 الخــلط
 

يجب إتباع الجدول أدناه لتحديد آمية الماء المطلوبة للحصول 
.على اإلتساق المرغوب  

 
 ماء و إسمنت

) آيلو٢٥لتر لكل آيس عبوة (  إتساق الخلط 

١١ - ٩ التدفق/ قابلية الضخ    
٨ - ٦  مؤونة متماسكة 

 
و عند . ائج يجب إستعمال خالطة جص ميكــــــــانيكيةألفضل النت

 آيلوغرام، فممكن إستعـــــمال مثقاب ٥٠إستعمال آميات بحدود 
الكميات األآبر . بطيئ السرعة مجّهز بخالطة قّص عالية مناسبة

. ستتطّلب خالطة دّوارة مروحية عالية  
 

لضروري لتنفيذ عملية الحقن بـــــشكل سلس و مســــــتمر، فمن ا
و يمكن . الحصول على آميات آافية من المؤونة و العمالة الماهرة

من الضروري اللجوء لصهاريج تخزين لتجهيز مؤونة الحــــــشو 
.للحفاظ على التدفق  

 
و يجب إضافة . يجب قياس آمية محتوى الماء  بدقة في الخالط

آامل عبوة آيس آونبكسترا جي بي ببطء و اإلستمرار في عملية 
و ذلك لتأآيد عملية الخلط بشكل .  دقائق على األقل٥لخلط لمدة ا

.متسق و سلس  
 

 مليمتر إلزالة ٥يجب تصفية خليط الحشو بواسطة منخل مقاس 
.أّي آتل قبل الوضع  

 
 الوضـع

 
فيجب إستخدام المؤونة في ،  لإلستفادة من عملية التمدد المكتسبة

. دقيقة بعد الخلط٢٠خالل   
 

 ميلمتر في عملية صب ٤٠ترا بي  لسماآة يمكن وضع آونبكس
.واحداة في حالة إستخدامه آحقن أساسي للقاعدة  

 
يجب تصنيع المؤونة بكميات آافية فالـــزمن المستغرق في صب 
آمية المؤونة يجب أن يكون متساوي للزمن المستغرق في خلط 

..الكمية التالية  
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 نقـطة اإلشتعال
 

 بي غير قابل لإلشتعالآونبكسترا 
 

 التخزيـن
 

 شهر إذا أبقت في مخزن جاف ١٢يمكن تخزين آونبكسترا بي  لمدة 
و درجة الحــــــــرارة العالية و التخزين في . و في تغليفه األصــــلي

.األماآن الرطبة قد تخفضان من هذه الفترة  
 

 المساعدة التقنية
 

 المتكامل للمقاولـين و دور فوسروك يوفر خدمة الدعــــــــــم الفني
الهندسة و ايضُا توفير النصائح الفنية من الفنيين أصحاب الخبرات 

 .العالية في مجال البناء
 

 معلومات إضافية
 

آونبكسترا بي هو واحد من تشكيلة واسعة من منتــــــــجات مؤونة 
الحشو المصّممة خصيصا والمصّنعة من قبل فوسروك للعاملين في 

 .سة البناء المدنية وصناعات التعدينمجال هند
 

، مواد معالجة، يوفر فوسروك منتجات أخرى مــــثل إضافات الخلط
 .راتنج مثبت و مفاصل عازلة، طألت واقية، ملصقات، مؤونة تعديل

 
 .الرجاء الرجوع لنشرة فنية أخرى* 

  
 تقـديرات و عبـــــوات

 
.رام آيلو غ٢٥آونبكسترا بي  متوفر في أآياس عبوة   

 
 المحــصول

 
. و تعتمد الكمية المحصول عليها على مستوى اإلتساق المطلوب

: آيلو غرام هي ٢٥و معد المحصول من آيس عبوة   
 

)لتر ( المحصول   اإلتساق 
 مؤونة متماسكة ١٥
التدفق/ قابل للضخ  ١٧  

 
.يجب إحتساب نسبة الخسارة و العادم عند التقدير  

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 ة والسالمةالصح

 
يعتبر آونبكسترا بي مادة غير سامة و لكنه مادة قلوية و ال يجب 
. إتصاله بالجلد و العين و يجب أن ال يستنشق غباره خالل الخلط
 .إلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعين لــــــــــلوجه

و في حالة اإلتصـــــــــال . اذا أتصل بالجلد، يغسل بالماء النظيف
 .بالعيون، يشطف فورا بالكثير من الماء و مراجعة الطبيب فورًا

 
 

  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : اآس ف  (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. لقياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات ا: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
اشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مب

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 آونبكسترا روك جروات

 

 

  
 

 الـوصف
 

آونبكسترا روك جروات مجّهز آمزيج مسحوق جاهز جاف و عند 
إضافة الماء فسينتج جص متدفق لإلتساقات المختـــــلفة للفجوات 

. مليمتر٧٦ -٢٠بحجم   
 

آونبكسترا روك جروات مزيج من المواد اإلسمنتية الغير عضوية و 
 و إضافات معدلة للسيطرة على نـسبة حصمة مصنفة متينة و ملدن

آونبكسترا روك . الشك و سرعة إآتساب المتانة و التمدد المسيطــر
.جروات ال يحتوي على آلوريد الكالسيوم  

 
 تعـليمات التـطبيق

 
القوة ، القّوة العالية لكونبكسترا روك جروات تمنح القوة في التثبيت

 :النهاية تحدد بالتالي 
 
 ضّيف  قوة مادة الم-
 .  طول ربط حقن  القضبان-
 .  تحضير وتشكيل الفتحات-
 .  نوع و مقاسات القضبان-
 

 لتر من ٥٫٥ � ٤٫٥يمكن الحصول على التدفق الصحيح بإستعمال 
. آيلو غرام من الكونبكسترا روك جروات٢٥الماء مع الكيس عبوة 

 
 التجــهـيز

 
خالية من قبل التطبيق يجب تنظيف األسطح و أن تكون نظيفة و 

و للحصول . الخ... الزيوت و الدهون و أغثية الخرسانة الضعيفة
فيجب تخشيـــن ، على األداء العالي من الكونبكسترا روك جروات

و يوصى بإستعمال المثاقـــب . حيطان الحفر و تنظيفها من الغبار
 .المطرقية الدّوارة بالهواء او بتدّفق الماء

 
 تجــهـيز القـضـبـان

 
 .ظيف القضبان من الزيوت و إزالة آل قشور الصداءيجب تن

 
 الخـــلـط

 
يجب خلط آونبكسترا روك جروات في خالطة قوية أو بدال عن ذلــك 

مجّهز بمجذاف قــــــــص )  لفة بالدقيقة٥٠٠(بمثقاب بسرعة بطيئة 
 آيلوغرام مـن ٢٥إّن نسبة خلط آونبكسترا روك جروات هي . عالي

الكمية المطلوبة من الماء.  ألتار من الماء٥٫٥ - ٤٫٥المسحوق إلى 
يجب أن توضع في الخالطة وبعد ذلك تضيف ببطئ المحتوى الكــــلي

 دقائق٤ -٢إخلط بشكل مستمر لمدة . لكيس آونبكسترا روك جروات
و تأآد من التخلص من التكتالت و الحصول على التجانس و اإلتساق

 دقائق، أو تؤّخر في وضع الماّدة٥ ال تخلـــــــــط ألآثر من. المطلوب
المخلطة لكي ال يخسر الخليط أي نسبة من صالحية العملية و يوصي
بخلط آمية آيس واحد فقـــــــــط من آونبكسترا روك جروات لضمان

 .إستعمالة ضمن الزمن المحدد لصالحية عمله
 
 

  
 ترآيبة مؤونة الحشو اإلسمنتي السريع الشك

 
 اإلستخـدمات

 
بكسترا روك جروات مصّمم خصيصا للتزويد بالشك السريع و آون

 مليمتر بحقـــــــــن ٧٦ - ٢٠التثبيت للمسامير و القضبان مقاس 
الفجوات في الخرسانة و الحجارة و أعمال البناء و وضع الطوب 

في األعمال التي تتطلب السرعة في اإلنجاز و التبكير في التطبيـق 
للتعديل السريع في اإلرضيات الخرسانية و مناسب أيضًا . والتسليم

.و أرصفة الشوارع و في حين الحاجة للعرقلة األقل في العمل  
 

 المــزايــا
 

.  غير متقلص-  
.  قوة عالية و مبكرة-  
.و يحتاج فقط إلضافة الماء ،   سهولة في اإلستعمال -  
.  خالي من الكلوريد-  
.  تـدفـق جيد-  
.  قليل التكـلفة-  
.صيصًا للعمل في أجواء الشرق األوسط  صنع خ-  
 

 الخصــائـص
 

10 N/mm2  قـوة الثني:  
11x10-6 per oC  عوامل التوسع الحراري:  

:إستقرار الذوبان و التجمد  ثــابت  
2300 kg/m3  الكثافة اللينة:  

ال يجب إستعماله في درجات حرارة 
  مئوية٣أقل من 

:تقيدات األجـواء   

 
%٠٫٢٠هي قيم مثالية في نسبة الماء للمسحوق النتائج التالية   

 

 
 

 درجة حرارة الجص 
 200C 350C 
 :  BS1881) : (N/mm2)قــوة الضغط
Part 4 : 1970 curing cube 
under restraint) 

  

 25 10  ساعات٦
 40 20  ساعات٨
 60 40  ساعة٢٤
 65 55  أيام٣
 70 70  يوم٢٨

 20 40 الحد األدني لصالحية العمل
 30 60 الحد اإلدني لزمن الشك

زمن التمدد:   البداية              

 النهاية

40 min. 

12 hours 

25 min. 

6 hours 
 hours 6 hours 12 الزمن األدني قبل التحميل

 

 



 
 

  

 

  
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

 قلوية و اليعتبر آونبكسترا روك جروات مادة غير سامة و لكنه مادة
يجب إتصاله بالجلد و العين و يجب أن ال يستنشق غباره خـــــــــــالل

.إلبس لباس وقائي مناسب وقفازات و حماية للعين للوجــــــه. الخلط
و في حالة اإلتصال بالعيــون،. اذا أتصل بالجلد، يغسل بالماء النظيف

 يشطف فورا بالكثير من الماء و مراجعة الطبيب فورًا
 

يوصي بإستعمال األلبسة الوقائية والدهون العازلة مثل آيرودمس و 
يجب إستعمال قناع ضد الغبار عند العمل مع آونبكسترا روك 

 .جروات
 

 اإلشـتـعـال
 

آونبكسترا روك جروات و الحامض الخاص من فوسروك هي مواد 
 .غير قابلة لإلشتعال

 
 التخزيـن

 
 شهر إذا أبقت في ١٢مدة يمكن تخزين آونبكسترا روك جروات  ل

 ٤و يمكن خفض هذة المدة من . مخزن جاف و في تغليفه األصلي
. أشهر أذا تعرض المنتج لدرجة عالية من الرطوبة٦الى   

 
 التجهــيز و التموين

 
فوسام للمزيد من المعلومات عن طرق / أتصل بمكتب فوسروك 
.التجهيز و التموين  

 
 معلومات إضافية

 
وات  هو واحد من تشكيلة واسعة من منتجات آونبكسترا روك جر

الجّص المصّممة خصيصا والمصّنعة من قبل فوسروك للعاملين في 
 .مجال هندسة البناء المدنية وصناعات التعدين

 
، مواد معالجة، يوفر فوسروك منتجات أخرى مثل إضافات الخلط

 .راتنج مثبت و مفاصل عازلة، طألت واقية، ملصقات، مؤونة تعديل
 
 

  
 الـوضـــع

 
 دقائق بعد الخلط لكسب المنافع ١٠قم بوضع مؤونة الحشو خالل 

بإستعمال الحجم المحســـوب . الكاملة ضمن صالحية حياته العاملة
و من ثــــــم . للمؤونة، فيجب أن يصّب بثبات في الفتحات المجهزة

اإلرتجاج . يمكن ضغط قضبان التثبيت في الفتحات للعمق المطلوب
و تــــــــــترك .  للقضبان سيساعد في إنجاز التثبيت الكاملالطفيف

.القضبان بعد ذلك في الوضع المطلوب حتى يتم شك الجص  
 

 التـرميـمات
 

للترميمات الصغيرة، نوصي بإستعمال محتوى الماء المنخـــفض 
 آيلوغرام مـــــــــن ٢٥ ماء لتر لكّل ٥٫٠-٤٫٥وبمعنى آخر من 

 ٧٠لترميم األقسام األآبر سمكــــًا من . آونبكسترا روك جروات
 ١٠مليمتر فمن الضروري بمالء آونــــــــبكسترا روك جروات ب

مليمتر من البحصة الخالية من الغرين لتقليل إرتفاع درجــــــــــة 
آمية و وزن الكتل يجب أن ال تــــتجاوز وزن و آميــــة . الحرارة

 ألتار ٥٫٥ - ٤٫٥ ماء من آونبكسترا روك جروات و بمـــــحتوى
لهذا النوع من .   آيلوغرام من آونبكستــرا روك جروات٢٥لكّل 

.الخليط فيمكن إستعمال خالطة و مضّخة الخرسانة التقليدية  
 

 العمل في درجة الحرارة العالية
 

 درجة مئوية يجـــب إستخدام ٣٥في درجات الحرارة البيئية فوق 
ل الوضع و يجب تخزينها في مناطق الماء البارد  لخلط المؤونة قب

 .مظللة
 

 التنـظـيف
 

يجب إزالة و تنظيف األدوات و األجهزة المستخدمة في عـــــــملية 
و إزالة المواد المعالجة . الحقن بالماء النظيف فورا بعد اإلستعمال

 .ميكانيكُا أو بإستخدام الحامض الخاص من فوسروك
 

 المعــالجـة
 

ن، يجب معالجة آل المناطق المكشوفة برش بعد إآمال عملية الحق
 .الماء او الخيش المبلل او إستخدام أغشية آونكيور المعالجة

 
 تقـديرات و عبـــــوات

 
 . آيلو غرام٢٥آونبكسترا روك جروات متوفر في أآياس عبوة 

 
 آميات التغطية

 
و إّن المحصول التقريبي . المحصول يعتمد على اإلتساق المطلوب

 ٠٫٢٠ لتر عند إستخدام ١٣ آيـــــلوغرام هو ٢٥بوة لكل آيس ع
و يجب إحتساب نسبة الخسارة و العـادم . من الماء إلى المسحوق

 .عند التقدير
 

 
 
  

 

  



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف  العامةالمصنع و اإلدارة     

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

كن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ول
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 آونبكسترا تي إس

 

 

  
 

 بنود المواصفات
 

 مـواصفات األداء
 

 مليمتر يجب أن تنفـــــذ ٥٠٠-٥٠عمليات حقـــن  لفجوات بسمك 
بإستعمال عبــــــــــوات جاهزة من الجص اإلسمنتي الملئ بالرآام 

 .الغير متقلصة
 

 نيوتن في المليمتر ٦٠قـوة الضغط الحقن يجب أن تكون على األقل 
 . يوم٢٨المربع في 

 
مؤونة الحشو اإلسمنتي الملئ بالرآام اإلسمنتية الغير متقلصة يجب 

و ال يسمح . أن يستعمل و يخزن حسب تعليمات الــــشرآة المصنعة
 .بإضافة الرآام في موقع العمل للمنتج المجهز

 
 مواصفات المورد

 
صيل بتحديــــد التفا( مليمتر ٥٠٠-٥٠عمليات الحقن لفجوات بسمك 

يجب أن تنّفذ بإستعمال آونبكسترا تي إس المصنع ) ومناطق التطبيق
من قبل فوسروك و اإللتزام بإتـــــــــباع تعليمات الشرآة المصنعة و 

 .المحددة في النشرة الفنية
 

 تعليمات اإلستعمال
 

 التجـــهــيز
 

إذا . الرآائز يجب أن تكون خالية من الزيوت و الدهون أو أّي شوائب
نت السطوح الخرسانية معيوبة أو لها غثاء، فيجب أن تخفـض إلى آا

المزاليج و الحفر و الجيوب يجب أن تنظف بـــــالنفخ. قاعدة صحيحة
 .من أي أ وساخ او شوائب

 
 النــقـع المسبـق

 
يجب نقع الرآائز الخرسانية آحّد أدنى لمدة ساعتين بــــشكل مستمر

و يجب إزالة آل الماء قبل. بالرآامقبل وضــــع مؤونة الحشو الملئ 
 .الوضع

 
 قـوالب صب األسمنت

 
و عموما . المنطقة السطحيــة الغير مقّيدة يجب أن تلتزم بالحّد األدنى

فالفجوة بين حافة  القالب وحافة الصحيفة  يجب أن ال تتجاوز مسافة
.  مليمتر على الجانب المعاآس٥٠ مليمتر علــى جانب الصّب و١٥٠
 .قاء الفجوات في جوانب الجناح في الحد األدنىيجب إب

 
 تحت ١٢٥يجب تصنيع قوالب مانعة للتسرب بإستعمال نايتوسيــــل 

قم بطالء القوالب بمــــــــــادة ريبول . هياآل القوالب و بين المفاصل
يجب الحفاظ على المنطقة السطحّية الغير . لتسهيل عملية فك القالب

 .مقّيدة للحد األدني
 
  

 
 

  
. مؤونة الحشو اإلسمنتي الملئ بالرآام الغير متقلصة  

 
 اإلستخـدمات

 
-٥٠يستعمل آونبكسترا تي إس لملئ الفجوات بسمك يتراوح من 

تتضّمن التطبيــــــقات حقن الفراغات السميكة تحت .  مليمتر٥٠٠
صفيحة القاعدة و الفراغات حــــول الخزانات التي تحت األرض و 

.الخ... لكبيرة وضع المزاليج ا  
 

و عامة فأن مؤونة الحشو اإلسمنتي الغير متقلص من غير الرآام 
١٠٠فهو في العادة مناسب فقط لفجـــــــوات ال تزيد سماآتها عن 

 مليمتر ١٠٠و لجص الفجوات التي تزيــــد سماآتها عن  . مليمتر
فيتطّلب إضافة الرآام عادة لتخفيض المــــــصدر الحراري والخطر 

يحتوي آونبكســــترا تي إس على الرآام . لتابع للتصدع الحراريا
التي تخّفض هذا المصدر الحراري مما يجعــــــله مناسب و مثاليا 

.للجص بأسماك آبيرة  
 

 المزايــا
 

.  غير متقلص و غير معدني-  
.  قوة ضغط عالية-  
.  مقاوم لتأثيرات التحميل الدينمايكي و المكرر-  
.ضع الرآام في موقع العمل  ال يحتاج لو-  
.  قابل للتدفق بدرجة عالية-  
.  زيادة في صالحية العمل-  
.  قابل للصـب او الضـخ-  
.  خــالي من الكلوريد-  

 
 الـوصف

 
آونبكسترا تي إس مجّهز مسبقًا لإلستعمال آمسحوق جاف يتطّلب 
فقط إضافة آمية محدودة من الماء  النظيف إلنتاج جص متدفق و 

رآام و قابل للضخ او الصب في الفراغات الكبير في هياآل ملئ بال
.البناء  

 
آونبكسترا تي إس هو مزيج من إسمنت بورتلند و الكتل المصنفة 

.و إضافات أخرى  
 

الحاجة المنخفضة للماء ستنتج جص قوي و متدفق و مميز 
.بصالحية عمل جيدة  

 
 خصــائـص

 
 النتائج النموذجية طريقة اإلختبار

لضـغطقـــوة ا  32 N/mm2  أيام٣في  
(BS1881 Part 116) 48 N/mm2  أيام٧في  
 64 N/mm2  يوم٢٨في  
 ساعة 6.5 (BS4550) الشـك المبدئي
 ساعة 9.0 (BS4550) الشـك النهائي
  مـواصفات التمدد
(ASTM C827-87)  ساعة٢٤في % ٢حتي  

 
  

 



 
 

  

 

  
 

 التــقــيـدات
 

 درجة مئوية يجــــب ٣٥ الحرارة البيئية فوق عند العمل في درجات
لخلط الجّص قبل الوضع و )   درجة مئوية٢٠(إستخدام الماء البارد 

.يجب تخزين الجص في مناطق مظللة  
 

 تقـديرات و عبـــــوات
 

. آيلو غرام٢٥آونبكسترا تي إس متوفر في أآياس عبوة   
 

 التــغـطـية
 

. لتر١١٫٦٧رام آمية  آيلو غ٢٥في المعدل تعطي عبوة آيس   
 

 التخزيـن
 

 شهر إذا أبقت في مخزن ١٢يمكن تخزين آونبكسترا تي إس لمدة 
 .جاف و في تغليفه األصلي

 
 شـــروط التـخـزين

 
. يجب تخزين آونبكسترا تي إس في مكان بارد و بعيد عن الرطوبة

 .درجات الحرارة العالية قد تخفض من فترة الصالحية
 

 اإلجراءات الوقائية
 

يحتوي آونبكتسرا تي إس على مساحيق إسمنتية و عند خلطـــــــها 
أثناء اإلستعمال، . ستطلق القلويات التي يمكن أن تكون ضاّرة بالجلد
و في تلك الحــــاالت ، يجب تفادى إستنشاق الغبار و التعريض للعين

.يتوجب الشطف فورا بالكثير من الماء النظيف و إستشارة الطبيــــب
الة اإلتصال بالجلد، يشطف بالكثير من الماء النظيف، ثّم يطهــرفي ح

إذا تم إبتالع الخليط فيتوجب مراجعة الطبيب فورًا . بالصابون والماء
للمزيد من المعلومات، الرجاء الرجـــوع .  و ال يسمح بمحاولة التقّيأ

 .للنشرة الفنية الخاصة بالمعلومات األمنية عند إستعمال المنتج
 

 شــتـعالاإل
 

 .آونبكتسرا تي إس غير قابل لإلشتعال

  
 الـخـلـط و الــوضـع

 
 آيلو ٢٥ لتر لكل آيس عبوة ٣٫٣٣إضافة الماء تكون بمقياس 

.و ال يسمح بالقيام بالخلط الجزئ. جرام   
 

 آيلوغرام مــــن آونبكسترا تي إس ٢٥ أآياس عبوة ٣يمكن خلط 
ـــــــــبكسترا بسرعة في برميل نظيف و خلط بإستعمل مجداف آون

ثم ، قم بصب الماء في البرميل مع تحريك المجداف . مثقاب بطئية
أضف محتويات آونبكسترا تي إس لكمية الماء المــــــــحددة و قم 

 دقائق للتأآد من نـــسبة اإلتساق ٥-٣بخلطهما بشكل مستمر لمدة 
هربائي لخلط الكميات الكبير فيوصي بإستعمال خالط آـــ. المكتسبة
.و دائمًا تضاف محتويات المسحوق للماء. قوي  

 
يجب من الضروري التأآد من تدفق مؤونة الحشو المستمر و ذلك 

.بتوفير أجهزة الخلط و العمالة المناسبة  
 

قم بصب أو ضخ آونبكسترا تي إس من نقطة واحــــــــــدة لتفادي 
.اإلنحباسات الهوائية  

 
الحية عمل ممددة و لكن يجب صمم آونبكسترا تي إس لتوفير ص

. دقيقة بعد الخلط٤٥وضع الخليط خالل   
 

عند ضخ آونبكسترا تي إس فيتوجب إستعمل مضخة آبس مع خط 
. ميلمتر٥٠ضخ بقطر   

 
 المعــالجـة

 
بعد إآمال عملية الحقن، يجب معالجة آل المناطق المكشوفة برش 

 .عالجةالماء او الخيش المبلل او إستخدام أغشية آونكيور الم
 

 التنـظـيف
 

يجب إزالة و تنظيف األدوات و األجهزة المستـــــــخدمة في عملية 
 .الحقن بالماء النظيف فورا بعد اإلستعمال

 
و يجب إزالة المواد المعالجة ميكانيكُا أو بإستخدام حامض الخـاص 

 .من فوسروك
 

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

لمحدودةشرآة فوسام ا   

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف  جبيلال    

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف     اإلدارة العامةالمصنع و 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و 
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 آونبكسترا يو دبليو

 

 

  
 

 طريقة اإلختبار لـ
 النتائج النموذجية

5oC  20oC     
 BS 4550 Part 3  (N/mm2) قــوة الضغـط
1978     
 
 25 6  يوم١
 38 24  أيام٣
 44 36  أيام٧
  53 50  أيام٢٨

 زمن الشك بالساعات
BS5075 Part 1 1982 
 4.5 13 : بداية
  5.5 16.5 : نهاية
 آثافة تصلب اجص
kg/m3:                              2050 
 
يحدث التمدد المسيطر عليه في الماّدة الغير  :مواصفات التمدد

مستعملة للجص المعالج لضمان إحتفاظه 
.بحجمه في الفرغات التي تم وضعه فيها .  

 
 

 بنود المواصفات
 

 مـواصفات األداء
 

يجب أن تنّفذ ) تحّديد التفاصيل ومناطق التطبيقب(آل عمليات الجص 
بـــإستعمال منتجات مستندة على اإلسمنت الغير معدني و الخالي من 

 .الكلوريد
 

 مـــن ٠٫٢٢يجب أن تتم عملية الخلط بإستعمال الماء النظيف بنسبة 
مما سينتج. الماء مقارنة للمسحوق من غير أي تشققات او إستنزاف

 . بسبب النظام الغازي في الحاالت البالستيكيةتمدد في حجم الجص
 

يجب أن يحـــتوى الخليط على إضافات لمقاومة جرف اإلسمنت عند 
 .إستعماله تحت الماء

 
 نيوتن في المليمتر ٣٠قـوة الـــــضغط في الجص يجب أن تزيد عن 

 . يوم٢٨المربع في 
 

تخزين و يجب إتباع تعليمات الشرآة المصنعة في عمليات الخلط و ال
 .اإلستعمال

 
 مواصفات الممون

 
يجــــب أن تنّفذ ) بتحديد التفاصيل ومناطق التطبيق(عمليات الجص 

بإستعمال آونبكسترا يو دبليو المصنع من قبل فوسروك و اإللـــتزام 
 .بإتباع تعليمات الشرآة المصنعة و المحددة في النشرة الفنية

 
 
 
 
 

  
.تعمال تحت الماءالجص اإلسمنتي الغير متقلص لإلس  

 
 اإلستخـدمات

 
آونبكسترا يو دبليو يستعمل لــــــــلجص المتــــدفق أو المضخوخ 

من غير أن يكون . لإلستعمال  تحت الماء أو في المناطــــق المّدية
و تتضّمن التطبيقات أعـمدة . هناك أي جرف لإلسمنت بسبب الماء

.الجسور و ارصفة الموانئ و المزالق والسدود  
 

 المزايــا
 

.  ال خسائر من جرف اإلسمنت عند الوضع تحت الماء-  
  نظام التمدد الغازي يعوض عن اإلنكماش في حاالت اإلستيطان -

.البالستكية  
  القوة و المتانة المبكرة و المقاومة اإلستثنائية لدورات الذوبان -

.و التجمد تضمن متانة و مقاومة الجّص المتصّلب  
.لوريد  خــالي من الك-  
.  جاهز لإلستعمل و يحتاج إلضافة الماء فقط في موقع العمل-  
 

 الـوصف

آونبكسترا يو دبليو محضر جاهز لإلستعمال آمسحوق و يتطلـــب 
و . فقط إضافة آمية محدودة من الماء  النظيف إلنتاج جص متدفق

يعرض الجّص مقاومة إستثنائية لجرف اإلسمنت عندما وضعه في 
. و المتحركالماء الثابت أ  

آونبكسترا يو دبليو هو مزيج من إسمنت بورتلـــند و الــــــــرآام 
و التي تمنح التمددات المسيطرة ، المصنفة و اإلضافات الكيميائية

الرآــــام . و خفض نسبة الماء و تأثيرات الجــــــرف بسبب الماء
ت المصنفة تقلل من التشقق و اإلستنزاف بــــينما تساعد مواصفا

.التدفق  
 

 المساعدة التقنية
 

فوسروك يقدم للعمالء الكرام تشكيلة متكاملة من منتجات البنــــاء 
فوسروك يوفر خدمة الدعم. المميزة بالجودة و صفة األداء العالية

الفني المتكامل للمقاولين و دور الهندسة و ايضُا توفير النصائـــح 
 . في مجال البناءالفنية من الفنيين أصحاب الخبرات العالية

 
 خصــائـص

 
 من الماء مقارنة ٠٫٢٢النتائج التالية محصلة بإستعمال نسبة 

 للمسحوق
 

 
 

 

 

 



 
 

  

 

  
 

و لألقسام األثخن، بحدود ٢٠٠ مليمتر فوق الماء و٤٠٠ مليمتر 
تحت الماء، فمن الضروري ملئ آونبكسترا يو دبليو بكتل مصنفة 

و نسبة إضـــــافة الكتل .  مليمتر١٠ مليمتر إلى ٢بشكل جيد من 
يجب إستعمال .  للوزن١:١لكونبكسترا يو دبليو يجب أن ال تتعدى 

و يجب حفاظ األسطح الغير  .خالطات خرسانة في هذة الحاالت
.مقيدة بنسبة الحد األدنى  

 
 المعــالجـة

 
اما أذا . ال يتتطلب عمل أي معالجة أذا تم إستعمال المنتج تحت الماء

فبعد إآمال عملية الجص، يجب معالــجة ،  ستعمال فوق الماءآان اإل
آل المناطق المكشوفة برش الماء او الخيش المبلل او إستخدام 

 .أغشية آونكيور المعالجة
 

 التنـظـيف
 

فأن األجهزة إلمستعملة مع. بسبب خصائص مقاومة الماء في المنتج
ــــــــات الجصآونبكسترا يو دبليو ستكون أصعب للغسل من منتجــــ

المـــــاّدة. فسيساعد إستعمال الماء الحار لتنظيف األغراض. اآلخرى
المعالجة يمكن أن تزال ميكانيكيا أو بإستخدام الحامض الخـــاص من 

  .فوسروك
 

 التــقــيـدات
 

ال يجب إستعــــــــــمال آونبكسترا يو دبليو في درجة حرارة أقل من 
.خمـس درجات مئوية  

 
 تقـديرات و عبـــــوات

 
. آج٢٥آونبكسترا يو دبليو متوفر في أآياس عازلة للماء بعبوة   

 
 التغطيــة

 
آما . يجب حساب زيادة نسبة الخسائر عند تقدير الكمية المطلوبة

 آيلو غرام ٢٥ لتر لكل آيس عبوة ١٤٫٥أن معدل المحصول هو 
.بعد خلطه بالماء  

 
 التخزيـن

 
 شهر إذا أبقت في مخزن ١٢دبليو لمدة يمكن تخزين آونبكسترا يو 
و في حالة تعرض المخزون للـرطوبة و . جاف و في تغليفه األصلي

 .الحرارة العالية فمن الممكن أن يقلل ذلك فترة صالحية عمل المنتج
 
 

  
 تعليمات اإلستعمال

 
 التجـــهــيز

 
. الرآائز يجب أن تكون خالية من الزيوت و الدهون أو أّي شــوائب

ا آانت السطوح الخرسانية معيوبة أو لها غثاء، فيجب أن تخّفضإذ
 . إلى قاعدة صحيحة

 
الرآائز التي تغطس بشكل دائم يجب أن تكون منظفة بالسفع الرملي

الرآائز الغير غاطسة أو غاطسة بشــــــــــكل. أو بماء عالي الضغط
 .متقّطع يمكن أن تهّيئ بتقشير األسطح و نحت األسطح الحجرية

 
 قـوالب صب األسمنت

 
يجب تصنيع قوالب مانعة للتسرب  وذلك بسبـــــــب تدفق الجص و 
يمكن إستعمال رغوة عازلة أو مصطكا مانع للتســـــرب تحت هيكل 

 .القالب وبين المفاصل
 

 الـخـلـط و الــوضـع
 

 الخـــلــط
 

.للحصول على أفضل النتائج فيجب إستعمال خالط جص ميكانيكي  
 

ذ عملية الجص بشكل سلس و مستمر، فمن الضــــــــــروري لتنفي
و يمـــكن . الحصول على قدرات آافية من الخلط و العمالة الماهرة

.من الضروري اللجوء لصهاريج تخزين لتجهيز مؤونة الجص  
 

 آيلو ٢٥ لتر من الماء لكل آـــــــيس عبوة ٥٫٥يجب قياس آمية 
ضافة آامـــــــــــل عبوة آيس و يجب إ. غرام عند إضافته للخالط

 ٥آونبكسترا يو دبليو ببطء و اإلستمرار في عملــــية الخلط لمدة 
. دقائق على األقل و ذلك لتأآيد عملية الخلط بشكل متسق و سلس

.نسبة التدفق ستزيد مع زيادة عملية الخلط  
 

 الوضـع
 

 ٢٠يجب إستخدام الجص في خالل ، لإلستفادة من عملية التمدد
.من الضروري تدفق الجص. يقة بعد الخلطدق  

 
الجّص المختلط يجب أن يصّب أو يضّخ خالل إنبوب مرن بقطر 

. مليمتر على األقل٥٠أدنى من   
 

يجب أخذ الحذر عند بداية عملية الجص لتحديد تدفق الجّص 
.لتفادي حصر الماء  

 
و لكن ال . و يمكن رفع األنبوب لتخفيض نسبة الضغط المعاآس

.ه فوق مستوي سطح العمليجب رفع  
 

 ميلمتر في عمــــــلية ٨٠يمكن وضع آونبكسترا يو دبليو لسماآة 
و عند إستعماله تحت . صب واحداة في حالة إستعماله خارج الماء

الماء، فتأثير الغطس الحراري في هذه البيئة ستسمح بالوضـــــع 
. مليمتر١٥٠لسمك بحدود   

  

 



 
 

  

 

  
   

 اإلجراءات الوقائية
 

عند تبلل الكونبكسترا يو دبليو ستطلق القلويات التي يمكن أن تكون
أثناء اإلستعمال، يجب تفادى إستنــــــــــشاق الغبار و. ضاّرة بالجلد

و في تلك الحااللت يتوجب الشطف فـــــورا بالكثير، التعريض للعين
 . من الماء النظيف و إستشارة الطبيب

 
بالجلد او تعرض العين لها، فيجب الشطف بالكثيرفي حالة اإلتصال 

 .من الماء النظيف، ثّم إستشارة الطبيب فورًا
 

 اإلشــتـعال
 

 .آونبكسترا يو دبليو غير قابل لإلشتعال
 

 معـــلـومات إضــافيـة
 

الرجاء الرجوع ، للمزيد من المعلومات عن تحديد الجص المناسب 
الجص الدقيق في " لمسمى للنشرة الفنية الصادرة من فوسروك با

 ".مجال البناء
 
 
 
 
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. سخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، ن: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
ة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشر

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 لوك فيكس
 

 

  
 

 خصــائـص
 

 وقت الهالم
 

 أقل وقت قبل التحميل زمن الهالم بالدقائق درجة الحرارة
  ساعات٧ ٨٠ ٢٠
  ساعات٣ ٤٠ ٣٠
 ساعة واحدة ١٥ ٤٠

 
بعد الزمن األدني قبل التحميل تكتسب مؤونة الحشو : قـوة الضغط 

 نهائية نيوتن للميلمتر المربع و قوة ضغط٢٠قوة ضغط تزيد عن 
. نيوتن للميلمتر المربع٩٠  

 
  نيوتن للمليمتر المربع٣٠: قّوة قصي 

 
إّن الراتنج المعالج مقاوم إلى زيوت البترول و : المقاومة الكيميائية

المياة العذبة و المالحة و الشحـوم و معظم الحوامض و القلويات و 
.المذيبات  

 
 تعليمات اإلستعمال

 
د على ظروف عملية التثبيت يعتم: تحديد نوع مؤونة الحشو

)الرجوع للشرح(  
 

 عوامل تصميم التثبيت
 

القّوة العالية للراتنج المعالج تكسب التثبيت القوي و تحدد تلك القوة 
:العالية بالتالي   

 
.  قوة المواد المضيفة-  
.   طول رابطة الراتنج للقضيب-  
.   تحضير وتشكيل الفتحة-  
.  نوع و مقاسات القضبان-  
 

 
 

أدنى عوامل األمان . يصّور الرسم البياني الفشل المثالي لعملية التحميل: الحظة م
 في الحاالت الحرجة يجب أن تؤخذ بنظر اإلعتبار ٢ للغير حرجة ومن ١٫٥من 

و حيث أن قواعد الممارسة أو المعايير المحلّية ذات العالقة . ألغراض التصميم
.ق بطول المرسىيجب أيضا أن يكونا في اإلعتبار فيما يتعل  

  
.مؤونة الحشو راتنج البولستر  

 
 اإلستخـدمات

 
:تستعمل مؤونة الحشو لألغراض التالية   

 
 ٥٤ - ١٢للمقاومة العالية لتأآل مثبتات المزاليج و القضبان بقطر 

ميلمتر المثبتة في الخرسانة و الصخور و هياآل البناء و الطوب 
 الترآيب و البناء و و تستعمل في حين الحاجة للسرعة في عملية

.التحميل  
 

الترآيب الدائم إلساسات القضبان و أساسات المزاليج و قــــواعد 
الصفائح و الدرابزين و عوازل و أسوار األمن و السكك الحديدية 
و مرابط المراسي و األساسات األرضية لألبراج و الرافـــــعات و 

.عتبات أحواض السفن  
 

 المزايــا
 

.ة المبكرة  إآتساب القو-  
.  مقاوم لإلهتزازات-  
.  مقاوم للتأآل-  
.  غير قابل للتمدد-  
.  يمكن إستعماله تحت الماء-  
 

 الـوصف

معبئة راتنج ، جزئين ، الثالثة أنواع  من لوك فيكس مقاسة مسبقًا
بولستر و بعد تصلب مؤونة الحشو  تنتج مثبتات ذات قيم إنتاجية 

.ثابتة  

:فيكسأنواع لوك   

)رآام آبيرة (  إل لوك فيكس   
)رآام صغيرة ( لوك فيكس إس   
)قابل للضخ ( لوك فيكس بي   

لوك فيكس إل يستعمل حين قطر الفتحة يكبر عن قطر القــــــضيب من 
.عشرين لخمسين ميلمتر  

لوك فيكس إس يستعمل حين قطر الفتحة يكبر عن قطر القضيب أقل 
.من خمس و عشرون  ميلمتر  

ــــمل في الفتحات الفوقية أو األفقية و حيث بي يستعفيكس لوك 
عالقة القضيب و الفتحة بنفس معايير لوك سيت إس، و تخّفض 
.طبيعة تسهيل القوام للوك سيت بي تدفق المؤونة خارج الفتحة  

 المعايير والمواصفات

 و ٥٠٨٠ و بي إس ٤٥٥١بي إس : تم إختبار الواد بالمعايير التالية 
.٢٧٨٢بي إس    

 
 

 



 
 

 

  

 

  
 

دليل تحديد الكميات :  ١جدول   
 

بالسنتميتر المكعب لكل فيكس الجدول يحدد حجم مؤونة الحشو لوك 
  ميلمتر من رباط١٠٠

 
 حجم المؤونة لقطر المسمار

.44 38 32 25 20 16 12 قطر الفتحة
5 51 

 mm mm mm mm mm mm mm mm ميلمتر
20 25 dd dd dd dd dd dd dd 
25 50 40 25 dd dd dd dd dd 
32 80 70 60 40 dd dd dd dd 
38 dd 100 100 75 45 dd dd dd 
45 dd dd 150 130 100 70 dd dd 
51 dd dd dd 180 150 120 75 dd 
57 dd dd dd 235 200 170 130 80 
64 dd dd dd 300 280 250 200 160 
76 dd dd dd dd 425 400 300 300 

 
 اإلجراءات الوقائية

 
قاومة اإلشتعال و التسربم  
 

 مئوية و أآثــر ٤٠يجب اخذ الحذر عند اإلستعمال في درجة حرارة 
و ال يجب . بنسبــــــة عاليةفيكس لسبب إمكانية تسرب راتنج اللوك 

إستعمال مثبتات راتنج في هياآل البناء القليلة التحمل و في األماآن 
.المعرضة للحريق و اإلشتعال  

 
 الصحة و السالمة

يجب تهوية األماآن المغلقة قبل و خالل اإلستعمال و عدم تعرض 
و يجب تفادي إتصال المادة مع الجلد و في حالة . المادة لإلشتعال

حدوث ذلك فيجب شطف الجلد بالماء و الصابون و عدم إستخدام 
يجب لبس القفازات و دهون الوقاية عند إستعمال . المذيبات لذلك

تج مع العين يجب شطف العين بالكثير من عتد إتصال المن. المنتج
.الماء و مراجعة الطبيب فورًا  

يجب تهوية المناطق المغلقة قبل اإلستعمال و عدم : اإلشتعال 
.التدخين و شعل النيران قريبًا من منطقة اإلستعمال  

 
 نقطة اإلشتعال

 
  درجة مئوية٢٩: بي  ، إل ، لوك فيكس إس 
رجة مئوية د٤٣      : ١٠٥مذيب فوسروك   

 
 

 
 

  
 تحضير وتشكيل الفتحة 

 
تتطلب تخــــشين حيطان وفيكس األداء األفضل لمؤونة الحشو لوك 

إستعمال المثاقب المطرقية الدّوارة بتدّفق الماء أو . تنظيف الفتحات
 .الهواء موّصى به

 
حفر الفتحات يجب أن تكون موســـــــعة و آافية مالم تحدد عوامل 

 .غير ذلكاألمان ضرورة 
 

يجب و من المفضل أن تكون الفتحات المصكوآة مرتبة فــي ترتيب 
عكسي فأذا آانت الفتحات المتوازية الجوانب مصكوآة فيتــــــوجب 

 .تخشينهم لتكوين توصيلة مناسبة
 

 تحـضـير القضبـان
 

 .يجب إزالة الشحوم و الزيوت و تقشرات الصداء من القضبان
 

 الخـــلــط
 

ة آاملة من الراتنج وفيلير مساعد في عـــملية خلط يجب خلط علب
واحدة و يمكن تنفيذها يدويا أو ميكانيكيا و بعد إآتساب اإلتساق و 
المالسة تكون مؤونة الحشو جاهزة و يجب وضعها ضــــمن وقت 

).الرجوع للجدول( هالم المؤونة   
 

نة العبوات صمــــــــــمت إلنتاج أحجام عملية وإقتصادية من مؤو
.و ال يجب القيام بمحاولة الخلط الجزئ للعبوة. الحشو  

 
 التـــرآيــب

 
إل و إسفيكس لوك   

 
، فيجـب ١بإستعمال الحجم المحسوب للمؤونة إستنادًا على جدول 
و من إن ثم . أن تصب مؤونة الحشو بثبات في الفتحات المحّضرة

يب ضغط قضيب التثبيت في الفتحة إلى العمق المطلوب و هز القض
قليًال سيساعد في إنجاز التثبيت الكامل، يجب ترك القضــــــيب في 

.الموقع المطلوب حتى يجف الراتنج  
 

بيفيكس لوك   
 

يجب أن تحقن مؤونة الحشو من خلف الفتحة لتجنــــــب الحصول 
و ستساعد طبيعة الرج مع اللوك فيكـــس بي . على جيوب هوائية

.الفتحةمن التدفق الزائد للراتنج خارج   
 

مسدس الضــــــــــخ اليدوي و مضخة اللوك فيكس يعتبران أجهزة 
.مناسبة لحقن المؤونة  

 
 التنـظـيف

 
يجب تنظيف جميع الخالطات و البراميل المستعملة مع مــــــــؤونة 

بإمكانك إستعمال . الحشو خالل فترة صالحية و قبل جفاف الموؤنة 
 . من فوسروك لهذا الغرض١٠٥مذيب 

 
  

 



 
 

  

 

  
   

 العبـــوات
 

العبوة تشمل علبة من الراتنج و آيس 
مجفف في آيس بالستيكي مزود بغطاء 

  لتر٢٫٥حجم المادة المخلوطة . متحرك

 لوك فيكس إس

العبوة تشمل علبة من الراتنج و آيس فيلر 
حجم المادة . مساعد في علبة فايبر

  لتر٨المخلوطة 

 لوك فيكس إل

 علبة من الراتنج و آيس العبوة تشمل
مجفف في آيس بالستيكي مزود بغطاء 

  لتر٢٫٥حجم المادة المخلوطة . متحرك

 لوك فيكس بي

 
  لتر ٢٥  و ٤براميل عبوة  :  ١٠٥مذيب فوسروك 

 
 التمـــوين

 
 .الرجاء اإلتصال بفوسروك للمزيد من المعلومات

 
 الخدمة الفنـــية و التقــنية

 
الكرام النصائح الفنية و التعلميات بواسطة يوفر فوسروك للعمالء 

 .طاقم من الخبراء  و الفنيين
 

 معـــلـومات إضــافيـة
 

يوفر فوسروك العديد من المنتجات ذات العالقة الخاصة بمواد 
 .الرجاء اإلتصال بفوسروك للمزيد من المعلومات، البناء

  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

ة فوسام المحدودةشرآ   

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : اتف ه   الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

 بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.طة الشرآةبموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواس  



 

 

*سي بـونـد  

 

 

  
 

 إرشـادات التـطبـيـق
 

 التـحضير
 

 : يمكن إتباع التعليمات التالية لجميع التطبيقات 
 

يجب إزالة األجزاء . يجب تنظيف األسطح جيدًا قبل تطبيق السي بوند
الطليقة و البقايا الخرسانية و اللياسة القديمة و األوساخ و طبـقــــات

إستعمال فرشاة أو فرشاة نحاسـيـــــــة أو أيو يوصى ب. ألخ..الطالء 
آما يجب إزالة الفطريات بإستعمال مــنـــظـــف. وسيلة أخرى مناسبة

الهايبوآلورايت أو محلول مضاد للفطريات و مـــن ثــــم يـجـب غـسل
يجب تنظيف األسطح الخشبية و يـجب أن تكون جافة. األسطح بالماء

آما يجب أزالة المواد . الصقل و الطالءاتو خالية من الشمع و مواد 
النفطية و الزيوت بإستعمال مزيل الزيوت الكــيـمـــيائي من فوسروك

أو بإستـعـــمال مــزيـل زيوت" الرجاء الرجوع لنشرة فنية منفصلة"
 .مناسب آخر

 
، و على األسطح العمودية و حيث ال يمكن إزالة آامــل طبقات الطالء

مطرقة فيما عدا المناطق المخصصة لــوضع األلواح فيمكن نقشها بال
و ذلك لضمان عملية اإللتصاق للسي بوند و هياآل البناء و. الجبسية

 .لتفادي عدم التصاق الرآائز بسبب طبقات الطالء
 

 :خــتم األسطـح المسامية
 

يــجـب عزل و ختم األسطح المسامية بإستعمال جزء واحد من السي 
و حين تكون درجة المسامية . زء من الماء النظيف جـــــ١٥بـوند و 
 ١٠فيمكن زيـــــــادة نسبة إلى جزء واحد من السي بوند مع ، عالية

تعتــــبر األسطح الفحمية و الرغوية و هياآل البناء . أجزءا من الماء
الخفيفة األخرى بأنها مــــاصة بدرجة عالية فيجب أن تبلل بالماء قبل

 .عزل و الختمالقيام بعملية ال
 

 التطبيقات الخاصة
 
  الصـــق عــام-١
 

بعد تحضير األسطح، قم بوضع طبقة رقيقة من السي بوند على آـلتا 
قم).  دقيقة٣٠ إلى ٢٠(آل من السطحين ثم ترآها حتي تصبح لزجة 

بوضع السطحين على بعض بحزم، و قم بالترآيب في الموقع و آمـا 
 الغراء من األطراف و من عــلى هو مطلوب، قم بمسح أي زيادة من

يجب عدم الضغط عــــــــلى . ساعة ٢٤األسطح ثم ترآها لنجف لمدة 
 .فقد يتسبب ذلك من تسرب السي بوند من األطراف، األسطح

 
السي بوند ال يقم بلصق البولثين و الـ بي في سي و : مالحظة 
 .المطاط

 
 : عامل الصق للياسة-٢
 

خـتم الجبس ذات الوزن الخفيف و اللياسة  للجبس، قم بـعــــــزل و 
االمائية آما هو محدد بمحلول من جزء واحد من السي بوند و جزء 

ثم قم بوضع الجبس . واحد من الماء و من ثم ترآه حتى يصبح لزج
 .مباشرة على السي بوند اللزج باطريقة الطبيعية

 

  
 .غراضإضافة الراتنج الالصقة لإلسمنت و العازلة المتعددة األ

 
 األسـتخـدام

 
 :مادة الصقة لألغراض العامة 

الصق لألسبستوس و البلوآات و السجـــــاد و الخــــزف الصيني و
الخرسانة و الفلين و الفخاريات و الزجاج و البالستيــــك المغلف و 
الجلود و المشمع و ألواح البالستر و البوليسترين و الـحــجـــارة و

 . الخشباالقمشة و البالط و
 

 :عامل الصق للياسة
يقلل من نسبة التقــــطع و األقــفال و يساعد على اإللتصاق الجيد و
الميكانيكي لترآيب اللياسة و طـــــبقات الجبس و األلواح الجبسية 
ذات الوزن الخفيف و التلصيق الالمـــــــائي، لصقات، و و للتلصيق

 .على البالط
 

 :رضيات الحجاريةللترميمات الخرسانية و اإل
لترميم التـشقــــقات و الفتحات في األرضيات اإلسمنتية و األسطح 

و لتسوية درجات الساللم . الخرسانية البالية و األرضيات الحجرية
 .المتآآلة

 
 :لترميم الحجارة الطبيعية أو المعاد تصنيعها 
 .إلعادة تشكيل و ترميم األسطح الحجرية

 
 :آمادة الصقة للبالط 

ــــلوآات الخــــشبية و الفــــلينية و مشمع األرضيات و الخزف وللب
 .و للبلوسترين الـطـــــيــني و األلواح العازلة للصوت. الخرسانة

 
 .للصق طبقة التسوية على األسطح الخرسانية

 
.لعزل الغبار عن لياسة األرضيات و االرضيات الخرسانية المختلفة

 
 .ند طالئها بطالء زيتيآطبقة أساسية لطبقة القار ع

 
 الــــوصــف

 
الصق متعدد األغراض مستند على راتنج مبلمر وهو ، السي بوند

أبيض اللون و غير سام و غير قابل لإلشتعال و هو مميز بلزوجة 
 .متوسطة و عندما يجف يصبح شفاف اللون

 
 الــمـزايــــــــــا

 
 .البناءيمكن إستعماله مع معظم مواد ،   متعدد اإلستعمال-
اإللتصاق اإليجابي الجيد مع مواد البناء ،   عامل اإللتصاق العام-

 .األآثر شيوعا ماعدا البوليثين و الـ بي في سي و المطاط
 .مناسب لإلستعمال في أجواء الشرق األوسط، مصنع محليًا
يمكن أن يطبق بإلفرشاة أو بالرش أو بإستعمال ، سهل التطبيق
 .الدحروجة

 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

و للحصول على المتانة المطلوبة قم بإضافة جزء واحد ، النظـــــيف
و من ثم متابعة عملية .  أجزاء من الماء النظيف٣من السي بوند و 

.التطبيق آما هو موضح أدناه  
 

:ترميم التشققات و الفجوات في األرضيات اإلسمنتية  
 

قم بالضغط و ، قم بوضع المزيج على طبقة الطالء األساسية اللزجة
. بحزم و تسوية األسطح للحصول على نهاية متقنة و بالـملج األدنى

يجب تعبئة التشققات و الفجوات الكبيرة بإستخدام الخرسانة العادية 
من )  بوصة٠٫٢٥(مم ٦و على طبقة الطالء األساسية إلى مستوى 

دة األسطح و من ثم تملئ إلى أعلى التشققات فيـــــــما تـــزال الــمــا
.الخرسانية خضراء اللون  

 
:إعادة ترميم األسطح الخرسانية المتآآلة و األرضيات المتالحمة  

 
قم بوضع الخليط على الطبقة العازلة اللزجة و بالملج على أسطــح 
األرضيات بإستعمال مستوى الكتل المتعرية آـــمــستوى لــــــوضع 

قم بمعالجـة . تآآلو ذلك لتعويض اللياسة المفقودة بسبب ال، الخليط
التشققات العميقة بإتباع التعليمات المحددة أعاله لمعالجة التشققات 

.و الفجوات الكبيرة  
 

:تسوية أسطح درجات الساللم البالية  
 

و قم بالضغط ، قم بوضع المزيج على طبقة الطالء األساسية اللزجة
.ىبحزم و تسوية األسطح للحصول على نهاية متقنة و بالـملج األدن  

 
قم بــوضع ، و للحصول على أسطح مانعة لإلنزالق لدرجات الساللم
و يكبس علــيها ، قطعة من الخيش بعد وضع المادة و الملج مباشرة

.قليًال للتترك إنطباع أسطح الخيش  
 
.  آعامل إلتصاق للبالط-٦  

 
قم بإستعمال السي بوند آمادة الصقة مع بلوآات الخشب و الفلين و 

و إذا آان األسطح غير مستوية قم بتـــعبئة . نعة للصوتاللوائح الما
".بالطات البوليسترين" المادة الالصقة آما هو محدد أدناه مع   

 
:للبالط الخزفي و الخرساني و الطيني و الحجري  

 
قم بالعزل و الختم  بمحلول يتكون من جزء واحـــد من السي بوند و 

إستخـدام الفرشاة و من قم بوضع المحلول ب. خمس أجزاء من الماء
قم ، و قبل وضع البالط عـلى خليط الرمل و األسمنت. ثم ترآه ليجف

بوضع خليط يتكون من ثالث أجزاء من السي بوند و جزء واحد من 
و حين ما تزال تلك الطبقة . الماء على األرضية و على قاعدة البالط

 من رطبة ولزجة قم بوضع خليط اإلسمنت و الرمل على األرضية و
.ثم قم بوضع البالط عليه  

 
:لبالط البوليسترين و البالستر و األلواح المانعة للصوت  

 
و من ثـــــم و بإستعمال الفيلير . قم بالتحضير و العزل حسب الحاجة

المناسب مثل البالستر أو اإلسمنت أو الرمل النـــــــــــاعم أو نشارة 
 من السي بوند و قم بتحضير معجون يتكون من جزء واحد، الخشب

قم بوضع هذا الخليط آـمــــادة الصــقـــة على . جزء واحد من الماء
.األرضيات و البالط  

 

  
قم بعـــــزل و طالء ، للطبقات اإلسمنتية و للتطبيقات بالحجم األآبر

ثم قم بتحضــيـــر الـــمادة ، تأسيس األسطح حسب التعليمات أعاله
يف و الحاد و مع جزء واحد مــــن بخلط جزء واحد من الرمل النظ

اإلسمنت و جزء واحد من  السي بوند مع ثالث أجزاء من المـــاء 
قم بوضع الخــــلــيط على الطبقة األساسية اللزجـــــــــــة . النظيف

و من ثم قم بنقشهـا "  بوصة٠٫٢٥"مم تــقـــريبًا ٦بسمــــــــاآة 
. شين للحصول على سطح متــقنبفرشاة قـــــاسية أو قــــــم بالتخ
قم بالتحقق من قوة اإللتصاق . و يجب أن تترك لتجف بالكامــــــل

.قبل إعادة التطبيق  
 

 للتجصيص على البالط المزجج
 

يجـــب نـقــــــش األسطـح ، لضمان الحصول على اإللتصاق المقنع
بالطرق الخفيف للحصول على أسطح متقنة و مناسبة قبل الختم و 

ل بالطالء األولي و من ثم لوضع التجصيص آما هو موضـــح العز
.أعاله  

 
   للترميمات الخرسانية-٣

 
قم بتحضير و عــــــزل األسطح آما هو محدد أعاله، و قم بتحضير 
خليط يتكون من جزء واحد من السي بوند و جزء و احد من الماء 

س نوع قم بإستعمال نف. النظيف ومن ثم ترآــــــه حتى يصبح لزج
وذلك ، الرمل المستعمل في الخـــــــــــــرسانة ألتي خاضعة للترميم

 أو أقل نوعًا ٢:١لتحضير خليط متين من اإلسمنت و الرمل بنسبة 
مع خليط يتكون من جزء واحد من السي بوند إلى ثالث أجزاء ، ما

.من الماء النظيف  
 

.قم بالضغط بحزم و من ثم بتسوية األسطح بالملج األدنى  
 
. الترميمات للحجارة الطبيعية و المعاد تصنيعها-٤  

 
و قم بوضع الطبقة ، قــــم بتــحضير و عزل األسطح حسب الحاجة

قم بتحضير خليط يتكون من . األساسية آـــــما هــــو موضح أعاله
إسمنت بورتلند العادي مع الكتل األصلية و القيام بخلطهما بأخــف 

و ) أو أآثر طراوة (٦:١بنسبة : ــلى ذلكومثال عــــ، درجة ممكنة
باإلتساق مع متطلبات المتــــــانة المحددة، و القيام بخلطها مـــــع 

. جزء واحد من السي بوند مع ثالث أجزاء من الماء النظيف  
 

.قم بالضغط بحزم و من ثم بتسوية األسطح بالملج األدنى  
 

و يمــكن . ة العاليةال تحتاج إعادة تشكيل األسطح للمتان: مالحظة 
فــي حــيـــــن . تحضير األلوان المحددة بإضافة الصبغات المناسبة

فيجب إستشارة مكــتـب فوسروك الــمحلي ، الحاجة للمتانة العالية
.للمزيد من التعليمات  

 
.  لترميم األرضيات الخرسانية و عمل طبقة التسوية المتالحمة-٥  

 
و بتطبيق طبقة الطالء ، حاجةقم بتحضير و عزل األسطح حسب ال

األساسية المكونة من جزء واحد من السي بوند مع ماء جــــــــزء 
و قم بوضعها إلى التشققات جيدًا و ترآها حـــــتى . واحد من الماء
. يجب عدم ترك طبقة الطال ء األساسية حتى تجــــف. تصبح لزجة

ساسي و من ثم قم بإعادة تـطــبيق الطالء اإل، لكن في حين جفافها
قم بتحضير خليط يتكـــون . الشروع في التطبيق حين تصبح لزجة

   جزء من الرمـل ٢٫٥من جزء واحد من إسمنت بورتلند العادي و 

 



 
 

  

 

  
 

و يجب أن تترك حتى تتصلب بالكامل و التحقق من نسبة اإللتصاق 
 .قبل وضع الطبقة العليا للتالحم

 
 .لمانعة للغبار و األرضيات الخرسانية الهشة  لياسة األرضيات ا-٨
 

قم بوضع طبقتين من خليط يتكون من جزء واحد من السي بوند و 
يجب ترك الطبقة األولى لتجف بالكامل قبل . خمس أجزاء من الماء
 .وضع الطبقة الثانية

 
 .  طبقة أساسية للقار الذي سيطلي بالطالءات الزيتية-٩
 

كون من جزء واحد من السي بوند و جزء قم بطالء القار بمحلول يت
واحــــــــد من الماء آطبقة مانعة للسيالن و مناسبة ألآثر الطالءات 

 .الزيتية
 

  
  للصق الطبقة العليا من الملتحمة على طبقة سفلى من -٧

.الخرسانة  
 

قم بتحضير األسطح و تطبيق خليط من جزء واحد من السي بوند 
وضع الخليط جيدًا بإستعمال فرشاة و قم ب. و جزء واحد من الماء

يجب عدم ترك طبقة البرايم لتجف . من ثم ترآه حتى يصبح لزجًا
.قم بإعادة وضع البرايم، و في حين تجففها. بالكامل  

 
قم بتحضير خليط متقن يتكون من جزء واحد من إسمنت بورتلند 
العادي و جزء واحد من الرمل الحاد النظيف و تقاس حســـــــــب 

قم . اإلتساق مع جزء واحد من سي بوند و ثالث أجزاء من الماء
بفرش الخليط على األرضيات في حين ما تزال طبقة البرايم لزجة 

و من ثم قم بالنقر بفرشـــــــاة )  بوصة٠٫٢٥(مم٦و بمعدل عمق 
سطح خشن ، خشنة متصلبة للحصول على أسطح ميكانيكية متقنة

.إلى أآثر حد  
  

 

: لتر من السي بوند و مخفف آالتالي ١ستندة على م: التغطية   
 

)تقريبًا (٢م   سي بوند ماء 
 طبقة العزل و الختم ١ ١٥ ٧٥
١ ١٠ ٥٠  
١ ٥ ٢٥  
 طبقة البرايم ١ ١ ١٥

)طبقتين (١٥  الطبقة المانعة للغبار ١ ٥ 
 طبقة البرايم عند إستخدامها مع المؤونة ١ ١ ٣
١ ٣ ٣  

.التغطية الفعلية قد تتفاوت حسب مسامية األسطح. لى األسطح المثاليةالنتائج أعاله مستندة ع  
 

 

 
 التعبــــئة

 
 . لتر٢٠٠ أو ٢٥في العادة برميل بعبوة : السي بوند 

 . لتر٢١٠برميل بعبوة : مزيل الزيوت الكيميائي من فوسروك 
 

 التــجـهـيز
 

يجب تحديد نوع التجهيز المطلوب مع مكتب أو وآيل فوسروك 
 .و و لتموين العقود الكبيرة قم باإلتصال بالمصنع في جدة. حليالم
 

 الدعم التـقـني
 

يوفر فوسروك خدمة إستشارية تـقـنيــة شامـلـة مدعومة من قبل 
آما يمكن توفير خدمات الدعم ، فريق إختصاصي في مجال البناء

 .المتكاملة في موقع العمل لجميع منتجات فوسرك
 

 ـةمعــــلـومات إضــافيـ
 

جزء من تشكيلة واسعة من المواد الالصقة و مـــــواد ، السي بوند
الترميم و منتجات الختم و العزل لإلرضيات و المصنعين من قــبــل 

آما يتوفر لدى فوسروك نشـرة . فوسام لإلستخدام في أعمال البناء
 .فنية خاصة لكل منتج

  
 التـــنــظيف

 
 .ورا بعد اإلستعماليجب تنظيف الفرش واألدوات بالماء ف

 
 اإلجراءات الوقائية

 
ال يجب إستعمال السي بوند لألرضيات المعرضة للماء بشكل 

 .مستمر
 

. مئوية٧ال يجب إستعمال السي بوند في درجات الحرارة األقل من 
 

فيجب حماية ، يتم تثبيت السي بوند بإآتمال عملية التبخر للسوائل
و ال يجب التطبيق . رة التصلبالمادة الموضوعة من البلل أثناء فت

 .في المناطق الخارجية في األجواء الممطرة
 

 .ال يجب تحريك مؤونة السي بوند بعد أن يتم وضعها
 

و في حين تعرض سطح مؤونة السي بوند لشـــــــــروط التجفيف 
الحادة جدًا أو للرياح الشديدة أو ألشعة الشمس العالية مباشرة أو 

فيمكن تبليل األسطح قليًال أو بتغطيتها ، لخأ..لمصدر حراري عالي
.الخ..باألقمشة الرطبة أو بشراشف البوليثين  

 
 
  

 



 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999  مبيعات جدة  :هاتف 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف  عرض جدةم   
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. سروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فو: مالحظات هامة

لى يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة ع
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

 نايتوبوند أي آر
 

 

  
 

النتائج 
أجواء  السيطرة المثالية

 طريقة اإلختبار المعالجة

٣٨٫١ 
٢٨٫٠ 

٣٠٫٢ 
٢٦٫٦ 

 جاف
 رطب

 ٢مم/مقاومة الضغط نيوتن
 ٢ بي تي ٦٣١٩بي إس 
١٩٨٣ 

٥٫٧ 
٣٫٥ 

٢٫٨ 
٣٫٠ 

 جاف
 رطب

 ٢مم/مقاومة الشد نيوتن
 ١٧ بي تي ٦٣١٩بي إس 
١٩٨٥ 

٩٫٧ 
٥٫٧ 

٤٫٤ 
٥٫١ 

 جاف
 رطب

 ٢مم/مقاومة الثني نيوتن
 ٣ بي تي ٦٣١٩بي إس 
١٩٩٠ 

 رطب ٥٫٠ ٢٠٫١
 قوة اإللتصاق مع الخرسانة

  ٦٣١٩ بي إس ٢مم/نيوتن
 ١٩٨٤، ٤بي تي 

أآثر من    
 آفاءة المعالجة  %٥٥

 ١٩٩٢ : ٧٥٤٢بي إس 
 

 إرشـادات التـطبـيـق
 

 :تـحضير اإلسـطح 
 

ــــار و التلوثات و البالستر و قم بتنظيف األسطح و إزالة آل الغـــــبـ
الزيوت و الشحــــــــوم و الطالءات السابــقــة و الطبقات المتآآلة و 

قم بتخشين األسطح ثم بإزالــــة البقايا الخرســانية . الطحالب النامية
 . بالنحت أو بالكشط البسيط

 
ــــة قم بصقل و تنظيف المناطق المعدنية المتآآــلة في المنطـــــــــق

. المخصــــصة للترميم و بإزالة التقشرات و بـقـايا التآآالت الطليقة
يجب تنظــــــــــــيف آل المسلحات الفوالذية حـتى يـتــــــم صقلها و 

مع إعارة األهـتـمام العالــــــــــــي . الحصول على شكل المع للفوالذ
كــشط للقيام بتلك يوصى بالـ. لخلفيات القضبـــان الفوالذية المتعرية

 .العملية
 

 الطالء األساسي للتعزيز المسلحات
 

قم بوضع طبقة واحدة من النايتوبرايم زينكرتش على المـــــسلحات 
و في حالة عدم التأآد من . المتعرية و ترآها لتجـــف قبل اإلستمرار

فيجب وضع طبقة ثانية و من ثم تــــرآها ، وضع الطبقة بشكل آامل
 .إلستمرارلتجف قبل ا

 
 تطـبـيـق المادة الالصـقـة

 
يجب أن ترطب األسطح جيدًا بالماء النــظــيف و من ثــم إزالة الماء 

 .الزائد قبل الشروع في التطبيق
 

قم بفرك النايتوبوند أي آر على األسطح، تجنب التوحل و قم بإزالة 
ما يجب تطبيق مؤونة التــــرميم أو اللياسة في حين . جميع الزوائد

 .لزجة" البرايم"تزال الطبقة األساسية 

  
 .مستحلب أآريليكي لتعديل اإلسمنت و عامل تماسك للخرسانة

 
 األسـتخـدام

 
لـتحسين و تـماسك و أسطح األرضيات و مؤونة اللياسة و لترميم 
. الخرسانة المتضررة و المتآآلة و لمؤونة اللياسة المعدلة بالبلمرة

 
الـمـوصى بها ألنـظـمة ريندروك " البرايم"يـة الــطــبــقـة األساســ
 .اإلسمنتية للترميم

 
 الــمـزايــــــــــا

 
.  مجهز من مكون واحد و تقاس الكميات المطلوبة حسب الحاجة-
 .  يطبق بسهولة بفرشاة على الخرسانة آطبقة أساسية-
  يزود التماسك الممتاز مع الخرسانة و هياآل البناء و الحجارة و -
 .لبالسترا
  يحسن من مقاومة الشد و الضغط و يمكن أن يطبق بسماآات -

 .رقيقة
 .  متوافق مع آل أنواع اإلسمنت الهيدروليكية الشائعة-
و يستعمل آغشاء .   مناسب لإلستعمال في أجواء الشرق األوسط-

 .معالجة
 .  إقتصادي اإلستعمال-
 

 الــــوصــف
 

 مـعـدل و مـصمــم خـصـيـصــا نايتوبوند أي آر مستحـلـب أآريليكي
لإلستعمال آمساعد إللتصاق و التماسك و آعامل معالجة و آمقياس

وهو مقاوم للتـميؤ ويـمـكن أن يــستعـمـل . سائل لألنظمة اإلسمنتية
 .للتطبيقات الخارجية

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
ة ذات يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العـاليـ

آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــاعـدة ، النوعية و األداء العالي 
آما أيضـا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون

يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعـدة 
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 ــصــــائصالخــ

 
 الخصائص الميكانيكية

 
/  مؤونة رمل ١:٣التطوير المثالي للخصائص الميكانيكية بنسبة 

 .إسمنت بإستعمال نايتوبوند أي آر
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

  

 

  
 

 التـــخــزيـن
 

 شهرعلى األقل إذا حفظ فـي العبوات ١٢يمكن حفظ الناتيوتايل لمدة 
 . مئوية٢٠ة في درجة حرارة الغير مفتوحة و في األجواء الجاف

 
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
تحتوي المؤونة اإلسمنتية المعالجة بالنايتوبوند أي آر على مساحيق 
إسمنتية و ألتي عندما تخلط أو تـصبح رطبة، فأنها تصدر القلويات و

و أثناء اإلستعمال، يجب تفــادى. ألتي يمكــــن أن تكون ضارة بالجلد
قم بلبس لباس وقائي.  ستنشــاق الغبار و األتصال بالجلد والعـــيونإ

و آــــــما يزود إستـعمــال. مناسب وقفازات و حماية للعين و الوجــه
في حــالة اإلتـــصال بالجلد،. الدهون العـازلة للحـماية اإلضافية للجلد

من الماءقم بإستعمال مــزيل خاص للراتنج و من ثم يشـطف بالكـثير 
في حالة اإلتصــال. و يجـب عدم إستعـمال المذيبات للتنظيف. النظيف

بالعـيون، تــشطف فورا بالكثير من الماء النظيف و مراجعة الطـــبيب
إذا تم إبتالعه فـيجب مراجعة الـــــــطبيب فورًا و يجب عـــــدم . فورًا

 .محاولة التقّيأ
 

 اإلشـــتــعــال
 

 . آر مادة غير قابلة لإلشتعالالنايتوبوند أي
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 
هذا يتضّمن . محّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المــــــــــــسلح المتضّرر
للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش

باإلضافة .  السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسيالدقيقة
و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة

التسرب للمفاصل و مادة الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و 
 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات

 
ت أو للحصول على أشرطة الفيديو الخاصة للمزيد من المعلوما

 .الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية، للتمرين

  
 تصميم الخلــيط

 
 :تصميم المناسب للخليط المستخدم للترميم أو للترقيع أو لإلعادة 

 
 :أو بي سي   آج٥٠
  :٢رمل صنف   آج١٥٠
 :ناتيوبوند أي آر   لتر١٠

 :ماء  ق المرغوبآمية آافية للحصول على اإلتسا
 

 الــمــعــالجـــة
 

قم بمعالجة مؤونة الترميم و اللياسة بإستـعـــمال النايتوبوند أي آر 
فقد من ، و في أجواء التجفيف الحادة. لمنع الخسارة المعجلة للماء

قـــم . الممكن تكون هناك الحاجة لتطبيق طرق أضافـية للـمـــعالجة
 .من الصقيع و المطربوقاية المؤونة الغير معالجة 

 
 التــــنــــظـــيف

 
يجب تنظيف النايتوبوند أي آر مــن عــــلى األدوات و األجـــهــزة و

المادة المعالجة يمكن فقط. الخالطات بالماء النظيف بعد اإلستعــمال
 .أن تزال ميكانيكيا

 
 التـــــقــــيـــدات

 
اسة أو اإلعادة فــــي ال يجب إستعمال مؤونة النايتو بوند أي آر للي

آما ال يجب خـــلط جزء .  مئوية أو أقل٥درجات الحرارة األقل مـن 
و ال يجب تعرض الـــمؤونة للـــــمياة . من العبوة تحـت أية ظروف
و قـــــد يــؤدي تعـــرض األسـطــــح الغير . الجارية أثــناء التطبيق

للمزيد من التعليمات . سةمتصلبة لألمطــار الغـزيرة إلى إزالـة الليا
الرجاء إستشارة مكتب ، عن اإلستعمال فـــي األجـواء المخــتـــلفـة

 .فوسروك المحلي
 

 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات
 

 النايتوبوند أي أر  لتر٤عبوة 

 التغطيــة 
"برايم" لكل لترآطالء أساسيي ٢ متر٨-٦  
توبوند أي أرالناي  لكل لتر آعامل معالجة٢ متر٥-٤  

  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

مًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائ
جب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بمو

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  



 

 

*٤٨٩نايتوتايل   

 

 

  
 

 الخــــصــــائص
 

   مئوية٢٠  مئوية٣٥
 الكثافة النوعية ٢٫١٨ ٢٫١٨

 مدة صالحية الخليط  ساعة٢  ساعة١
 مدة صالحية المفتوحة  ساعة٢  ساعة١
 زمن التعديل  ساعات٣  دقيقة٩٠
 التصلب المبدئي  ساعات٨  ساعات٤
 المعالجة المبدئية  ساعة٢٤  ساعة١٨

  طريقة اإلختبار النتائج المثالية

أي إس تي إم   سي   ٢مم/ نيوتن٧٠
 مقاومة الضغط ٧٥-٥٧٩

أي إس تي إم سي     ٢مم/ نيوتن ١٦٫٦
 مقاومة الشد ٦١-٣٠٧

أي إن إس آي أي ٢مم/ نيوتن ٧
 قوة اإللتصاق ٥٫٥إي -١١٨٫٣

 
 إرشـادات التـطبـيـق

 
 :تـحضير اإلسـطح 

 
طـــــــح نظيفة جـــدا قبـل تطبــيق النايتوتايل يجب أن تكون آــل األس

يجب إزالــة آل آثار الزيـــــوت أو الشـــحوم بـإســــتعـــــمــال. ٤٨٩
مزيل الدهون الــــمناسب من فوســروك و من ثم يجب غسل األسطح

 و ٢٫٥يجب آشط األسطح المعدنية بمقياس إس أي . بالماء النظيف
 . ساعات من وقت الكشط٣ خالل مــــن ثم وضع الغراء

 
 الــخــــلــــــط

 
يجب خلط المادة اإلساسية و مادة التصلب بشكل منفرد لضمان تفرقة

ثم يجب خلط المادة اإلساسية و مادة التصلب سـويـة حـتـى . التكتالت
ثم قــــم بإضـافــة الفيلير . الحصول على معجون متسق رمادي اللون

عمال مثقاب بطئ السرعة مجهز بمجذاف خلطللمزيج و خلطهما بإست
 .مناسب

 
 التــطبـــيــق

 
قم بفرش الغراء الالصق على األسطح بإستعمال إداة ملج مسننة أو 

 .يجب وضع البالط ضمن الوقت المفتوح للغراء. مشط
 

 التـــنــظـــيـف
 

يمــــكن تنظيف غراء البالط من البالط و أدوات الخــلــط قبل التصلب
اما بعد الشــك، في حالة تصلب المادة. بدئي بإستعمال خرقة رطبةالم

األولي يجب أن يزال المنــــــتج ميكانيكُا أو بإستعمال مذيب فوسروك 
١٠٢ 

 
 الــتــقــيـدات

 
يجب عدم الشروع في تطبيق المنتج في درجات الحرارة األقل مــــن 

يـجـب . الثـــلـج مئوية أو حين تكون األسطح متأثرة من الصقيع و ٥
 على األسطح الرطبة أو المبللة أو حين ٤٨٩عـدم تطبيق النايتوتايل 

 

  
 .غراء و حشوة اإليبوآسي  للبالط

 
 األسـتخـدام

 
غراء الصق و حشوة مقاومة للمواد الكيميائية لــلــصق الحجارة و

و مـناســـــب. البالط الخزفي على اإلرضيات الخرسانية أو المعدنية
 .ضا آالصق متعدد األغراض للفرشات و الترميماتأي
 

 الــمـزايــــــــــا
 
 .  سهـل التـطبيق-
 .  سهل التنظيف أثناء تطبيق و يمكن أن يغسل بالماء-
 .  مــدة صالحية جيدة-
 .  مضاد للماء-
 .  مقاومة عالية لتشكيلة واسعة من المواد الكيمياوية الصناعية-
 .البالط و األسطح الخرسانية و المعدنية  قوة إلتصاق عالية مع -
 

 مــطـابق للمقـايـيس
 

،  متوافق مع متطلبات مواصفات الـ أي إن إس آي٤٨٩النايتوتايل 
 .١٩٧٦-١١٨٫٣أي 

 
 الــــوصــف

 
غراء راتنج اإليبوآسي الخالي من المــــذيبات و ، ٤٨٩النايتوتايل 
مادة التـصــلــبمادة إساسية بيضاء اللون و ،  مكونات٣المعد من 

يتم خلط المكونات للحصول . السوداء و مادة الفيلر المددة خصيصًا
 . على معجون الصق متماسك و ناعم

 
 الــــدعـــم التقـــني

 
يقدم فوسروك تشكيلة شاملة من منتجات البنـــــــــاء العاليـة ذات 

اعـدة آما يوفر فوسروك خدمة المســـــــ، النوعية و األداء العالي 
آما أيضـا . التقنية الشاملة للمصممون و المستعملون و المقاولون

يوفر فوسروك المعونـة التقنية في موقع العمل و توفير المساعـدة 
.و تعليمات التطبيقات من مكاتب فوسروك في جميع أنحاء العالم  

 
 
 
 
 

 

 



 
 

  

 

  
 

 أو ٧١كيروديكس يجب إستعمال القفازات والدهــــون العازلة مثل ال
عند اإلتصال بالجلد . ٤٨٩ عند إستخــــــدام النايتوتايل٩الروزاليكس

 أو الروزاليكس٢٢فيجب إزالته بدهان مزيل للراتنج مثل الكيروآلنز
. يجب عدم إستخدام المذيبات.  و من ثم غشله بالماء و الصابون٤٢

جعة الطبيب عند إبتالع المنتج فيجب عدم محاولة التقياء و بــمـــــرا
 .فورًا

 
 اإلشــتعـــال

 
يجب اإلمتناع عن ،  مادة قابلة لإلشتعال١٠٢يعتبر مذيب فوسروك 

 .التدخين و عدم اإلستعمال بالقرب من مصادر اإلشتعال
 

 نــقـطـة اإلشـتـعـال 
 

١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٣  
 

 للمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع للنشرة الفنية الخاصة باألمن
 .و السالمة

 

  
في حين عدم التأآد من حالة . تعرضها للمياة الجارية أثناء التطبيق

الرجاء إستشارة مكتب فوسروك المــحـــلي للــمزيـــد من، األسطح
 .التعليمات

 
 التـــــقــــديــرات و العــبــــوات

 
٤٨٩نايتوتايل   آج١٢عبوة   
١٠٢مذيب فوسروك   لتر٢٥ و ٥عبوة   

ــةالتغطي   
  آج١٢  لتر لكل ٦تقريبًا 

مم١ بسماآة ٢ متر٦لمساحة  ٤٨٩نايتوتايل    

 
 التـــخــزيـن

 
 . شهرعلى األقل إذا حفظ فـي العبوات الغير مفتوحة١٢لمدة 

 
 شروط التخزين 

 
قم بتخزين المـــــنتج في األجواء الجافة و فـــي الحاويات األصليـة 

خفاض مــدة صالحية المنتج مـن و من الــمـــمكن إن. الغير مفتوحة
 . أشهر إذا خزن في درجــــات الحرارة العالية٦-٤
 

 اإلجراءات الوقائية
 

 الصحة والسالمة
 

يمتلك بعض األشخاص الحساسية لمنتجات راتنـــــج اإليبوآسي و 
يجب التأآد من توفر التهوية الكافي و تفــادى إستنشاق ، المذيبات

قم بلبس لباس وقائي مناسب .   والعـــيونالغبار و األتصال بالجلد
. وقفازات و حماية للعين و الوجــه  

 
اإلتصال المباشر بالعيون قد يسبب الحساسية وقد يســـــبب ضرر 

أّي تلوث للعين يجب أن يغسل آليا بالماء . بالغ إذا لم يتم معالجته
.و القيام بمراجعة الطبيب فورًا   

 

 
حفوظة لفوسروك الدوليةجميع الحقوق م   

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280 : هاتف   ينبع 
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. منتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المواصفات متوفرة عند الطلب: مالحظات هامة

واصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و الم
حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس 

.و توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآةبموجب أّي نصيحة أو مواصفات أ  



 

 

 نايتوتايل إي بي جروات
 

 

  
 

 إرشـادات التـطبـيـق
 

 :تـحضير اإلسـطح 
 

من المهم أن تكــــــــون األسطح نظيفة و خالية من الغبار و االجزاء 
آمــــا يجب معـــــالجة الزيوت و الشحوم بمزيل الزيوت من . الطليقة

شط األسطح يجب آ. فوسروك و من ثم تغسل جيــــــدًا بالماء النظيف
 . ساعات٣ و من ثم تطبيق الجروات خالل ٢٫٥المعدنية إلى إس أي

 
 الخـــــلـــط

 
يجب رج و خلـط محتويات المادة المتصلبة و األساسية بشكل منفرد 

و من ثم خلط مادة التصلب و األساسية سويًا . للتخلص من التكتالت
 من ثم و. و حتي يتم الحصـــول على معجون متجانس رمادي اللون

إضافة و خلط الفيلير بإستخـــــدام مثقاب خلط بطئ السرعة و مجهز 
 .بمجداف خلط مناسب

 
 التــطبـــيــق

 
قم بوضع خليط  الجــــروات إلى الـفـــــــــــواصل بإستعمال أداة ملج 

. و بديًال عن يمكن إستعمال مسدس حشو لمالء الفواصل. بالستكية
 .صل بالكامليجب التأآد من تعبئة الفوا

 
قم ،  دقيقة أو قبل إنتهاء مدة صالحية خليط الجروات٣٠و بعـــــــد 

و مــــــــــن ثم . بتنظيف زوائد الجروات بإستعمال إســفـــنجة رطبة
 .التنظيف بالماء الدافئ للحصول على سطح نهائي متقن

 
 التـــنــظـــيـف

 
 التصلب المبدئي يمكن تنظيف جروات  من البالط و أدوات الخلط قبل

بعد الشك المبدئ يمكن إزالة الـمادة بإستعمال . بإستعمال خرقة مبللة
 . او بالمعالجة ميكانيكيا١٠٢مذيب فوسروك 

 
 العــبــــوات

 
 آج تشمل على المادة األساسية و مادة التصلب و الفلير و ١٢عبوة 

 . لتر من المادة الممزوجة٦تكفي للحصول على آمية 
 

 التغطية
مم و بين بالط حائط ٢ آج لفواصل في حدود ١٢في عبوة بكمية تك

 . ٢م٦٠لتعبئة جروات لتقريبًا . ٥٫٥ في ١٥٢ في ١٥٢بمقاس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 .حشــوة اإليبوآسي المقاومة لمواد الكيميائية للبالط

 
 األسـتخـدام

 
آحشــــوة لتعبئة الحجارة و فواصل البالط الخزفي و حين الحاجة 

مثل في المختبرات و ، تـــــــآآل بسبب المواد الكيمياويةلمقاومة ال
وحدات تحضير األطــــعمة و المستشفيات و المسالخ و المطابخ و 

 .ألخ..المسابح 
 

عند إآتمال المعالجة تتميز حشوة الناتيوتايل إي بي بالــــمقـــاومة 
اوية لتسرب الماء و السوائل األخرى و بمقاومة للــمـواد الــــكـيمي

و يمكن إستــعـــــمال الحشوة . للفواصل على للحوائط و األرضيات
مم عرضًا و يمكن أن يستعمل في ١٢لفواصل بين البالطات بحجم 
 .المناطق الداخلية و الخارجية

 
 الــمـزايــــــــــا

 
 .  سهل و سريع التطبيق-
يمكن أن ينظف بالماء و قبل مرحلة التصلب ،   سهل التنظيف-

 .دئيةالمب
 .و قابل للتعديل لمدة طويلة،   مدة صالحية عمل طويلة-
 .غير متأثر بالماء بعد المعالجة،   مضاد للماء-
 .  لإلستعمال الداخلي و الخارجي-
 .مقاومة ممتازة للحوامض والقلويات،   مقاوم للمواد الكيميائية-
 .  إلتصاق قوي مع البالط و الخرسانة و المعادن-
 .مناسب لإلستعمال في أجواء الشرق األوسط،   يصنع محليًا-
 

 الــــوصــف
 

حــــشـوة راتنج اإليبوآسي الخالية من ، النايتوتايل إي بي جروات
مــادة أساسية بيضاء اللون و مادة ،  مكونات٣المذيبات و تعد من 

تخلط المكونات سويًا . تصلب سوداء اللون و فيلير مختار خصيصًا
 .تسق و متماسك و رمادي اللونللحصول على معجون م

 
 الخــــصــــائص

 
 الكثافة النوعية ٢٫٠

 اللوت بعد الخلط رمادي فاتح
   مئوية٢٠في   مئوية٣٥في 
 صالحية الخليط  ساعة٢  ساعة١
 التصلب المبدئي   ساعة٨  ساعة٤
 المعالجة المبدئية  ساعة٢٤  ساعة١٦
 المعالجة النهائية  أيام٧  أيام٤
يل إي بي جرواتنايتوتا   طريقة األختبار

أي إس تي إم  سي  ٢مم/ نيوتن ٧٠
 مقاومة الضغط ٧٥-٥٧٩

أي إس تي إم  سي  ٢مم/ نيوتن ١٧
 مقاومة الشد ٦١-٣٠٧

   ١١٨٫٣أنسي إي    ٢مم/ نيوتن ٧
 قوة اإللتصاق ٥٫٥إي 

 

 

 



 
 

  

 

  
 

 الــدعــم التـقـنـي
 

لتقنية للمساعدة والنصيحة في يزود فوسروك الخدمة اإلستشارية ا
مواقع العمل لتحديد اإلضافة، و للعمليات التجريبية للتقييم و تحديد 

.األجهزة  
 

 معــــلومـــات إضـــافيـــة
 

النايتوتايل إي بي جروات هو جزء من تشكيلة واسعة من المـــــواد 
واد الالصقة و مواد الترميم و عوازل التسرب و الحشـــــــــــــو و م

األرضيــــــات واللياسة و المصنعة من قبل فوسروك  لإلستعمال في 
و الشاملة على  مواد عازلة للماء و عوازل للفواصل . ألعمال البناء

 .و مؤونات حشو و مواد الصقة لإلرضيات
 

يقوم فوسروك بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصّممة بشكل 
هذا يتضّمن . ـــــــــــسلح المتضّررمحّدد لترميم وتجديد اإلسمنت المـ

للخرسانة ، الموضوع يدويا و بألمؤونة المطبقة بطريـــــــــقة الرش
باإلضافة . الدقيقة السائلة و للمؤونة المقاومة آميائيًا لإليــــــبوآسي

و ألتـــــــي تشمل عازل . لتوفير رزمة متكاملة من المنجات المساندة
 الحشو العائقة للماء و الــــــمواد العازلة و التسرب للمفاصل و مادة

 .المواد المثبتة و المواد الخاصة باإلرضيات
 

 .للمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصل بمكاتب فوسروك المحلية
 
 

  
 اإلجراءات الوقائية

 
 الصحة والسالمة

 
لبعض الناس حساسية مفـــــــرطة لمادة الراتنج و المذيبات و قد 

 .حساسية للجلديتسبب في 
 

في حالة اإلتصال بالعيون، فمن الممكن أن يتسبب في ضرر بالغ 
فيجب شــــطف العين فورا . للعين إذا لم يتم معالجته بشكل سريع

 بالكثـيـر من الماء النظيف و من ثم البحث عن المشورة الطـــبية
 

من الضروري لبس القفازات الوقائية المناسبة و إستعمال الدهون 
 عنـــــــد إستعمال ٩  أو الروزاليـكس ٧١ازلة مثل الكورديكس الع

فيجب إزالته . حين تعرض الجلد للمادة. النايتو تايل إي بي جروات
 أو ٢٢فورًا بإستعمال دهن الراتنج المزيل مثــــــــــــل الكيروآلينز 

و ،  المحدد للجلد و من ثم الغــسل بالصابون والماء٤٢الوزليكس 
 . إستعمال المذيباتيجب عدم 

 
ال يحتوي النايتوتايل إي بي على مواد سامة أو ضارة و لكن يجب 
أخذ العناية لتفادي إستنشاق الغبار الصادرة و تفادي تضرر العين 

قم ، يجب إستعمال المواد المسحوقة لتفادي تشكل الــــــغبار. منها
. باربلبس األقنعة الخفيفة في حالة عدم تفادي الحصول على الغ  

 
 نقطة اإلشتعال

)٣٣طريقة ابل آب أي بي (  
 

المادة األساسية، نايتوتايل إي بي جروات   مئوية١٠٠أآثر من   
المادة المتصلبة، نايتوتايل إي بي جروات   مئوية١٠٠أآثر من   
مادة الفلير، نايتوتايل إي بي جروات  غير قابل  

١٠٢مذيب فوسروك   مئوية٣٧  
 

 التخـزين
 

. في االجواء المناخية الطبيعية١٢ن المنتج لمدة يمكن تخزي  
  

 

 
  جميع الحقوق محفوظة لفوسروك الدولية

 شرآة فوسام المحدودة 

 

(02)635 3330 : فاآس   (02)608 0999 : هاتف   مبيعات جدة 
(01)482 7562 : فاآس   (01)482 9303 : هاتف   الرياض 
(07)250 0469 : فاآس   (07)250 0469 : هاتف   خميس مشيط 
(02)542 0869 : فاآس   (02)542 0869 : هاتف   مكة المكرمة 
(03)362 3875 : فاآس   (03)362 3904 : هاتف    الجبيل 

(02)667 4844 : فاآس   (02)665 0187 : هاتف   معرض جدة 
(03)847 1582 : فاآس   (03)847 2929 : هاتف   الدمام 
(03)391 2980 : فاآس   (03)322 4280  ينبع  : هاتف
(04)846 3195 : فاآس   (04)845 1767 : هاتف   المدينة المنورة 
(02)637 5891 : فاآس   (02)637 5345 : هاتف    المصنع و اإلدارة العامة 

 
. اصفات متوفرة عند الطلبمنتجات فوسروك مضمونة ضّد المواد والصناعة المعابة وبيعهم خاضع لشروط والمواصفات القياسية للبيع، نسخ المو: مالحظات هامة

يسعي فوسروك دائمًا لتأمين آل النصائح و التوصيات و المواصفات و المعلومات التي تتميز بادقة و الصحة، ولكن ليس لفوسروك سيطرة مباشرة أو مستمرة على 
 خطاء ينشأ عن إستعمال منتجاته، سواء بموجب او ليس حيث و آيف يتم تطبيق منتجاتها، وال يتحّمل فوسروك أّي مسؤولية أّما مباشرة أوغير مباشرة عن أي

.بموجب أّي نصيحة أو مواصفات أو توصية أو معلومات أعطيا بواسطة الشرآة  
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	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	conplast_x421
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	Binder2
	brushbond
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	dekgurard_elastic
	ÍÌã ÇáÊÕáÈ Ýí
	: ÇáãÈÏÆí
	äÓÈÉ ÓãÇßÉ ããÇËáÉ 30 Åä/ááãíáãÊÑÇ�
	áÊÛØíÉ ÇáÎÑÓÇäÉ
	ãÞÇæãÉ ÅäÊÔÇÑ ÊÈÎÑÇáãÇÁ
	ÎÝÖ ÅÎÊÑÇÞ ßáæÑíÏ ÇáÇíæäÇÊ
	ãÏì ÞÇÈáíÉ ÇáÊÔÞÞø ÇáÃæøáí
	20 ãÆæíÉ
	ÞÇÈáíÉ ÊÌÓíÑ ÇáÊÔÞÞø ÇáÏíäÇãíßí �
	ãáíãÊÑ -0 ãíáãÊÑ ÏæÑíÉ  Ýí20 ãÆæíÉ
	5 ÊÍÊ ÇáÕÝÑ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	dekgurard_s
	ÇáÃÍÌÇã ÇáÕáÈÉ
	: ÇáãÈÏÆí
	2000 ÓÇÚÉ ÊÚÑÖ ááÊÛíÑÇÊ ÇáãäÇÎíÉ
	ãÞÇæãÉ ÅäÊÔÇÑ ÊÈÎÑÇáãÇÁ
	ÎÝÖ ÅÎÊÑÇÞ ßáæÑíÏ ÇáÇíæäÇÊ
	ÅÓáæÈ ÌÇãÚÉ ÃÓÊæä áÅäÊÔÇÑ ÇáÎáÇí�
	ÎÑÓÇäÉ ÌíÏÉ ãÓíØÑÉ
	ÏíßÌÇÑÏ ÈÑÇíãÑ
	ÏíßÌÇÑÏ ÅÓ
	ÇáÒãä ÞÈá ØáÇÁ ÇáØÈÞÉ ÇáËÇäíÉ
	Ýí 2 ÏÑÌÉ ãÆæíÉ
	Ýí 20 ÏÑÌÉ ãÆæíÉ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	flexgurard500
	ÇáÍÌã ÇáãÊÕáÈ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	galfafroid
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitocote_cm210
	ÕáÇÍíÉ ÇáÚãá Ýí ÏÑÌÉ 20 ãÆæíÉ
	ÇáÊßííÝ ãÚ ÇáÊÔÞÞ ÇáÅÓÊÇÊíßí
	15 ÏÑÌÉ ãÆæíÉ
	ÏÑÌÉ ÇáÕÝÑ ãÆæíÉ
	12 ÊÍÊ ÇáÕÝÑ ãÆæíÉ
	ãÞÇæãÉ ÇáÊÃßá
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	nitocote_en901
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitocote_ep403
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitocote_ep405
	ÇáÌÇÐÈíÉ ÇáÎÇÕÉ
	Òãä ÇáÊÌÝíÝ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	nitocote_ep410
	ÍÌã ÇáÊÕáÈ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	nitocote_ep415
	100%
	ÍÌã ÇáÊÕáÈ
	1.15
	ÍÓÈ ÇáÞííã ÇáãÍÏÏÉ
	ÃÓÊæÇåíÉ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	nitocote_ep431
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitocote_et401
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitocote_et550
	65%
	ÍÌã ÇáÊÕáÈ
	4 ÓÇÚÇÊ Ýí 20 ãÆæíÉ
	35 ãÆæíÉ Ýí 35 ãÆæíÉ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	nitocote_sn502
	2.5 ãÊÑ ãÑÈÚ áßá áÊÑ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	nitocote_sn522
	2.5 ãÊÑ ãÑÈÚ áßá áÊÑ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá



	Binder3
	ebonex
	ÇáäæÚ
	Øæá Ýí ÇáÚãÞ
	ãÞíÇÓ ÇáÊíÇÑ
	ãíáãÊÑ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	galvashield_cc
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	galvashield_lj
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	galvashield_xp
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitobond_ar
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitobond_ep
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
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	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	renderoc_rg
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	renderoc_s
	7.4 ãÊÑ ãÑÈÚ áßá áÊÑ
	6 Çáì 8 ãÊÑ ãÑÈÚ áßá áÊÑ
	10 Åáì 11.5 ãÊÑ ãÑÈÚ áßá ÚÈæÉ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	renderoc_tg
	7.4 ãÊÑ2 / áÊÑ Ãæ 3.7 ã2 / ßÌ
	6 Çáì 8 ãÊÑ ãÑÈÚ áßá áÊÑ
	4 ãÊÑ ãÑÈÚ áßá ÚÈæÉ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá



	Binder4
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	Binder5
	cicol_et_slurry
	ãäØÞÉ 10%
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	nitoflor_antislip
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_conductive
	Òãä ÇáãÚÇáÌÉ
	ãÑæÑ ãÔÇÉ
	ãÑæÑ ÓíÇÑÇÊ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	nitoflor_dissipative
	Òãä ÇáãÚÇáÌÉ
	ãÑæÑ ãÔÇÉ
	ãÑæÑ ÓíÇÑÇÊ
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	nitoflor_ds150
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_emeritop
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_fc110
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_fc130
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_fc140
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_fc145
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_fc150
	ããÊÇÒ
	ÇáãÞÇæãÉ
	
	
	
	ãæÇÏ ÃÎÑì



	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá


	nitoflor_hardtop
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_leveltop
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_lithurin
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_quartztop
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_sl2000
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_sl3000
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_sl4000
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_tf10000
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_tf5000
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
	ÇáÑíÇÖ
	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	nitoflor_ur512
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
	\(01\)482 9303åÇÊÝ :
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	\(07\)250 0469ÝÇßÓ :
	\(07\)250 0469åÇÊÝ :
	ÎãíÓ ãÔíØ
	\(02\)542 0869ÝÇßÓ :
	\(02\)542 0869åÇÊÝ :
	ãßÉ ÇáãßÑãÉ
	\(03\)362 3875ÝÇßÓ :
	\(03\)362 3904åÇÊÝ :
	ÇáÌÈíá

	trafficgurd_ur
	ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÝæÓÑæß ÇáÏæá�
	ÔÑßÉ ÝæÓÇã ÇáãÍÏæÏÉ
	\(02\)635 3330ÝÇßÓ :
	\(02\)608 0999åÇÊÝ :
	ãÈíÚÇÊ ÌÏÉ
	\(01\)482 7562ÝÇßÓ :
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