


شــركة برازیــن بتن شــيمي تمتــاز في تصنيــع مــواد الكيميائية في 

مجــال البنــاء والمــواد المضافــة الخرســانية قــدرة األنتاجيــة تصــل 

إلــی 50،000 طــن ســنویاً، تعتمــد علــی افضــل التقنيــة والقــوى 

العاملــة مــن مهنيــن و متخصصيــن وهــی مــن افضــل الشــركات في 

هــذا المجــال ولدیهــا متخصصيــن استشــارین فــي األنتــاج وتقدیم 

الدعــم الفنــي للمشــاریع الكبيــرة فــي مختلــف األعمــال الصناعــات 

النشــائية والبتروكيماویــات والســدود والطــرق والجــور واألنفــاق.



الخرسانة ملـدنات 
Concrete Plastizers



4ملدنات الخرسانة
PC-FHملدن كربوكسيالتي وخافض قوي للمياه

، ويقلــل مــن امتصــاص المــاء نفــوذ�ف الخرســانة ويزيــد مــن قوتهــا عــن طريــق تقليــل نســبة المــاء إىل المــواد الأســمنتية،  يعتمــد هــذا المنتــج عــى كربوكســيالت الأثــري
وبالتــاىلي تقليــل المســام الشــعرية للخرســانة.

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

1. الخلط مع خليط الخرسانة الجاهز 
ي ماء الخلط

ي محطة الخرسانة بعد إضافة ثل�ث
2. الإضافة أثناء تحضري الخرسانة �ف

مالحظة: ل يضاف إىل المواد الجافة عى الإطالق
اعتمــاداً عــى خطــة الخلــط والظــروف الخارجيــة، تبلــغ كميــة الســتهالك حــواىلي 0/2 إىل 0/8٪ مــن وزن الأســمنت وبدائــل 

الأســمنت؛ ويتــم الحصــول عــى الكميــة الدقيقــة لالســتهالك بعــد اختبــارات ورشــة العمــل. 
من  إذا كنــت بحاجــة إىل اســتخدام أكــرث أو أقــل مــن النطــاق المســموح بــه لهــذه المــادة المضافــة، لتأكيــد استشــري

ف شــيمي. كــة برازيــن بــ�ت اء �ث خــرب

Carboxylate Superplasticizer التعبئة والتغليف: 1100 - 220 - 20 لتر

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• زيادة قوة الخرسانة عن طريق تقليل الماء  

• تقليل ماء خلط الخرسانة بنسبة تصل إىل ٪30 

• متوافق مع جميع المواد الأسمنيۀ 

• تعزيز تماسك الخرسانة وكفاءتها 

ة   اكم بكميات كبري • تحضري الخرسانة ذاتية الرت

ة ذات التسليح الكثيف  • المقاطع الخرسانية الكبري

• الخرسانة ذات المقاومة العالية جداً 

• الخرسانة الجاهزة 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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المضافة الكيميائية للخرسانة

PC-FMملدن خرسانة كربوكسيالتي 
يتكون هذا الملدن من البوىلي كربوكسيالت، وهو خافض لنسبة مياه الخلط مع انسيابية عالية ويحافظ عى كفاءة الخرسانة لمدة 30 دقيقة تقريباً. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

1. الخلط مع خليط الخرسانة الجاهز 
ي ماء الخلط 

ي محطة الخرسانة بعد إضافة ثل�ث
2. الإضافة أثناء تحضري الخرسانة �ف

ــن وزن  ــواىلي 0/3 إىل 0/9٪ م ــتهالك ح ــة الس ــغ كمي ــة، تبل ــروف الخارجي ــط والظ ــة الخل ــى خط ــاداً ع 0/3 اىل 0/9 اعتم
ــل. ــة العم ــارات ورش ــد اختب ــتهالك بع ــة لالس ــة الدقيق ــى الكمي ــول ع ــم الحص ــمنت؛ ويت ــل الأس ــمنت وبدائ الأس

من  إذا كنــت بحاجــة إىل اســتخدام أكــرث أو أقــل مــن النطــاق المســموح بــه لهــذه المــادة المضافــة، لتأكيــد استشــري
ف شــيمي كــة برازيــن بــ�ت اء �ث خــرب

Carboxylate Superplasticizer التعبئة والتغليف: 1100 - 220 - 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• تعزيز تماسك الخرسانة وكفاءتها  
• تقليل ماء خلط الخرسانة بنسبة تصل إىل  ٪25

• متوافق مع جميع المواد الأسمنيۀ 
• زيادة قوة الخرسانة عن طريق تقليل الماء  

• تعزيز تماسك الخرسانة

ة  اكم بكميات كبري • تحضري الخرسانة ذاتية الرت

ة ذات التسليح الكثيف  • المقاطع الخرسانية الكبري

• الخرسانة ذات المقاومة العالية جداً 

• الخرسانة الجاهزة 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  



6ملدنات الخرسانة
PC-FLملدن كربوكسيالتي

ملــدن PC-FL عبــارة عــن مــادة مضافــة ســائلة قائمــة عــى الكربوكســيالت تُســتخدم لزيــادة ملــدن وتعزيــز كفــاءة الخرســانة وكذلــك تقليــل نســبة المــاء إىل الأســمنت 
 . ي انســيابية ثابتــة لتوفــري مقاومــة نهائيــة أكــرب

�ف

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 
1. الخلط مع خليط الخرسانة الجاهز 

ي ماء الخلط 
ي محطة الخرسانة بعد إضافة ثل�ث

2. الإضافة أثناء تحضري الخرسانة �ف
اعتمــاداً عــى خطــة الخلــط والظــروف الخارجيــة، تبلــغ كميــة الســتهالك حــواىلي 0/4 إىل 1٪ مــن وزن الأســمنت وبدائــل 

الأســمنت؛ ويتــم الحصــول عــى الكميــة الدقيقــة لالســتهالك بعــد اختبــارات ورشــة العمــل. 
من  إذا كنــت بحاجــة إىل اســتخدام أكــرث أو أقــل مــن النطــاق المســموح بــه لهــذه المــادة المضافــة، لتأكيــد استشــري

ف شــيمي. كــة برازيــن بــ�ت اء �ث خــرب

Carboxylate Superplasticizer التعبئة والتغليف: 1100 - 220 - 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• تعزيز تماسك الخرسانة  

• تقليل ماء خلط الخرسانة بنسبة تصل إىل ٪20 

• متوافق مع جميع المواد الأسمنيۀ

• زيادة قوة الخرسانة عن طريق تقليل الماء 

• تعزيز تماسك الخرسانة 

ة  اكم بكميات كبري • تحضري الخرسانة ذاتية الرت

ة ذات التسليح الكثيف  • المقاطع الخرسانية الكبري

• الخرسانة ذات المقاومة العالية جداً 

• الخرسانة الجاهزة 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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المضافة الكيميائية للخرسانة

PC-FL100ملدن كربوكسيالتي
PC-FL100 يقلل هذا الملدن من ماء الخلط ويتمتع بانسيابية عالية مع الحفاظ عى كفاءة الخرسانة.

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 
1. الخلط مع خليط الخرسانة الجاهز  

ي ماء الخلط 
ي محطة الخرسانة بعد إضافة ثل�ث

2. الإضافة أثناء تحضري الخرسانة �ف
مالحظة: ل يضاف إىل المواد الجافة عى الإطالق. 

اعتمــاداً عــى خطــة الخلــط والظــروف الخارجيــة، تبلــغ كميــة الســتهالك حــواىلي 0/5 إىل 1٪ مــن وزن الأســمنت وبدائــل 
الأســمنت؛ ويتــم الحصــول عــى الكميــة الدقيقــة لالســتهالك بعــد اختبــارات ورشــة العمــل. 

من  إذا كنــت بحاجــة إىل اســتخدام أكــرث أو أقــل مــن النطــاق المســموح بــه لهــذه المــادة المضافــة، لتأكيــد استشــري
ف شــيمي. كــة برازيــن بــ�ت اء �ث خــرب

Carboxylate Superplasticizer التعبئة والتغليف: 1100 - 220 - 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• متوافق مع جميع المواد الأسمنيۀ

• تعزيز تماسك الخرسانة ومقومتها لالنضغاط 

• تعزيز ملدن الخرسانة وانسيابها 

• تعزيز ثبات الخرسانة وديناميكيتها

نتاج قطع الخرسانة مسبقة الصنع   • مناسب لإ

ة ذات التسليح الكثيف  • المقاطع الخرسانية الكبري

نتاج الخرسانة القابلة للضخ • مناسب لإ

لقة ف • مناسب للقوالب المرف

• الخرسانة ذات المقاومة العالية جداً 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  



8ملدنات الخرسانة
PC-GHملدن كربوكسيالتي )مع خاصية الحفاظ على كفاءة الخرسانة(

ي المناخــات المعتدلــة والحــارة ومحطــات الخرســانة مســبقة الصــب نظــًرا لقدرتــه العاليــة عــى تقليــل الميــاه وأدائــه عــى 
يعــد الملــدن PC-GH خيــاًرا مرغوبـًـا جــًدا �ف

المــدى الطويــل. 
ة أخرى لهذا المنتج. ف تعد إمكانية صنع خرسانات خاصة وقوية مري

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

1. الخلط مع خليط الخرسانة الجاهز 
ي ماء الخلط 

ي محطة الخرسانة بعد إضافة ثل�ث
2. الإضافة أثناء تحضري الخرسانة �ف

ــة الســتهالك حــواىلي 0/2 إىل 0/8٪ مــن وزن الأســمنت  ــة، تبلــغ كمي 0/8 اعتمــاداً عــى خطــة الخلــط والظــروف الخارجي
وبدائــل الأســمنت؛ ويتــم الحصــول عــى الكميــة الدقيقــة لالســتهالك بعــد اختبــارات ورشــة العمــل. 

من  إذا كنــت بحاجــة إىل اســتخدام أكــرث أو أقــل مــن النطــاق المســموح بــه لهــذه المــادة المضافــة، لتأكيــد استشــري
ف شــيمي. كــة برازيــن بــ�ت اء �ث خــرب

Carboxylate Superplasticizer التعبئة والتغليف: 1100 - 220 - 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

ــا  ــاءة م ــى الكف ــاظ ع ــع الحف ــانة م ــع الخرس • صن

ــتهالك الأوىلي  ــب الس ــة حس ف 90 إىل 150 دقيق ــ�ي ب

ومعــدل التلــدن الأوىلي 

• تحضري الخرسانة ونقلها لمسافات طويلة 

• تقليل ماء خلط بنسبة تصل إىل ٪30   

• تعزيز تماسك الخرسانة

ي المناطق الحارة 
• صنع الخرسانة وصبها �ف

• صنع خرسانة قوية ومقاومة جداً 

• صنع الخرسانة للواجهات  

اكم  • صنع الخرسانة ذاتية الرت

• تصنيع خرسانة غري منفذة 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  



9

المضافة الكيميائية للخرسانة

PC-GMملدن كربوكسيالتي )مع خاصية الحفاظ على كفاءة الخرسانة( 
ــه أيًضــا القــدرة عــى الحفــاظ عــى وقــت كفــاءة الخرســانة. لذلــك ، يمكــن  ــن قــوي لأداء الخرســانة ولدي ــاه الخلــط وُمحسِّ الملــدن PC-GM هــو خافــض قــوي لمي

ــة.  ــواع الخرســانة المقاوم ــع أن ة والمناطــق الحــارة وصن ــري ي الخرســانة ذات الأحجــام الكب
اســتخدامه �ف

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 
1. الخلط مع خليط الخرسانة الجاهز  

ي ماء الخلط 
ي محطة الخرسانة بعد إضافة ثل�ث

2. الإضافة أثناء تحضري الخرسانة �ف
مالحظة: ل يضاف إىل المواد الجافة عى الإطالق.

اعتمــاداً عــى خطــة الخلــط والظــروف الخارجيــة، تبلــغ كميــة الســتهالك حــواىلي 0/3 إىل 0/9 ٪ مــن وزن الأســمنت وبدائــل 
الأســمنت؛ ويتــم الحصــول عــى الكميــة الدقيقــة لالســتهالك بعــد اختبــارات ورشــة العمل. 

من  إذا كنــت بحاجــة إىل اســتخدام أكــرث أو أقــل مــن النطــاق المســموح بــه لهــذه المــادة المضافــة، لتأكيــد استشــري
ف شــيمي.  كــة برازيــن بــ�ت اء �ث خــرب

Carboxylate Superplasticizer التعبئة والتغليف: 1100 - 220 - 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

ــا  ــاءة م ــى الكف ــاظ ع ــع الحف ــانة م ــع الخرس • صن
ف 60 إىل 90 دقيقــة حســب الســتهالك الأوىلي  بــ�ي

ومعــدل التلــدن الأوىلي  
• تحضري الخرسانة ونقلها لمسافات طويلة  

• متوافق مع جميع المواد الأسمنيۀ 
• تقليل استهالك مضخة الخرسانة 

• تعزيز تماسك الخرسانة 

ة  اكم بكميات كبري • تحضري الخرسانة ذاتية الرت

ة ذات التسليح الكثيف  • المقاطع الخرسانية الكبري

• الخرسانة ذات المقاومة العالية جداً 

• الخرسانة الجاهزة 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  



10ملدنات الخرسانة
PC-GLملدن كربوكسيالتي )مع خاصية الحفاظ على كفاءة الخرسانة(

ي الخرسانة. 
يتمتع الملدن PC-GL بالقدرة عى زيادة كفاءة الخرسانة عن طريق تقليل مياه الخلط �ف

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

1. الخلط مع خليط الخرسانة الجاهز 
ي ماء الخلط 

ي محطة الخرسانة بعد إضافة ثل�ث
2. الإضافة أثناء تحضري الخرسانة �ف

مالحظة: ل يضاف إىل المواد الجافة عى الإطالق. 
اعتمــاداً عــى خطــة الخلــط والظــروف الخارجيــة، تبلــغ كميــة الســتهالك حــواىلي 0/4 إىل 1٪ مــن وزن الأســمنت وبدائــل 

الأســمنت؛ ويتــم الحصــول عــى الكميــة الدقيقــة لالســتهالك بعــد اختبــارات ورشــة العمــل.
من  إذا كنــت بحاجــة إىل اســتخدام أكــرث أو أقــل مــن النطــاق المســموح بــه لهــذه المــادة المضافــة، لتأكيــد استشــري

ف شــيمي.  كــة برازيــن بــ�ت اء �ث خــرب

Carboxylate Superplasticizer التعبئة والتغليف: 1100 - 220 - 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• تعزيز كفاءة الخرسانة  

• متوافق مع جميع المواد الأسمنيۀ

• زيادة قوة الخرسانة عن طريق تقليل الماء  

• تعزيز تماسك الخرسانة 

• تقليل نفاذية الخرسانة 

ة  اكم بكميات كبري • تحضري الخرسانة ذاتية الرت

ة ذات التسليح الكثيف  • المقاطع الخرسانية الكبري

• الخرسانة ذات المقاومة العالية جداً 

• الخرسانة الجاهزة 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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المضافة الكيميائية للخرسانة

PC-FL100Aملدن سرعة التصلب الكربوكسيلي 
، فهــو يــرع مــن وقــت التصلــب  ضافــة إىل تلــدن الخرســانة وتقليــل اســتهالك مــاء الخرســانة بشــكل كبــري يعتمــد الملــدن PC-FL100A عــى البــوىلي كربوكســيالت، وبالإ

ي وقــت أقــر. 
ويزيــد مــن المقاومــة الأوليــة والنهائيــة للخرســانة �ف

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

1. الخلط مع خليط الخرسانة الجاهز 
ي ماء الخلط 

ي محطة الخرسانة بعد إضافة ثل�ث
2. الإضافة أثناء تحضري الخرسانة �ف

مالحظة: ل يضاف إىل المواد الجافة عى الإطالق.
اعتمــاداً عــى خطــة الخلــط والظــروف الخارجيــة، تبلــغ كميــة الســتهالك حــواىلي 1 إىل 2٪ مــن وزن الأســمنت وبدائــل 

ــارات ورشــة العمــل.  الأســمنت؛ ويتــم الحصــول عــى الكميــة الدقيقــة لالســتهالك بعــد اختب
من  إذا كنــت بحاجــة إىل اســتخدام أكــرث أو أقــل مــن النطــاق المســموح بــه لهــذه المــادة المضافــة، لتأكيــد استشــري

ف شــيمي.  كــة برازيــن بــ�ت اء �ث خــرب

Carboxylate Accelerate Superplasticizer التعبئة والتغليف: 1100 - 220 - 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• تقليل نسبة الماء إىل الأسمنت بنسبة ٪20-15 

• إمكانية الستغالل المبكر للمنشآت الخرسانية

• تريع وقت التصلب الأوىلي للخرسانة 

• سهولة ضخ الخرسانة 

• تعزيز ملدن الخرسانة 

ي المناطق الباردة
• صب الخرسانة �ف

ي المناطق 
• بنــاء الخرســانة المســلحة وغــري المســلحة �ف

الباردة 

لقة  ف • مناسب للخرسانة بالقوالب المرف

• صنع الخرسانة عالية المقاومة 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  



12ملدنات الخرسانة
PC-GHRملدن كربوكسيالتي لتأخير التصلب

يتكــون هــذا الملــدن مــن البــوىلي كربوكســيالت، وهــو خافــض لنســبة ميــاه الخلــط مــع انســيابية عاليــة ويحافــظ عــى كفــاءة الخرســانة لمــدة 90 دقيقــة تقريبــاً ويتمتــع 
بخاصيــة تأخــري التصلــب. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

1. الخلط مع خليط الخرسانة الجاهز  
ي ماء الخلط 

ي محطة الخرسانة بعد إضافة ثل�ث
2. الإضافة أثناء تحضري الخرسانة �ف

مالحظة: ل يضاف إىل المواد الجافة عى الإطالق. 
اعتمــاداً عــى خطــة الخلــط والظــروف الخارجيــة، تبلــغ كميــة الســتهالك حــواىلي 0/4 إىل 1٪ مــن وزن الأســمنت وبدائــل 

الأســمنت؛ ويتــم الحصــول عــى الكميــة الدقيقــة لالســتهالك بعــد اختبــارات ورشــة العمــل. 
من  إذا كنــت بحاجــة إىل اســتخدام أكــرث أو أقــل مــن النطــاق المســموح بــه لهــذه المــادة المضافــة، لتأكيــد استشــري

ف شــيمي.  كــة برازيــن بــ�ت اء �ث خــرب

Carboxylate Superplasticizer التعبئة والتغليف: 1100 - 220 - 20 لتر

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

ي اللدونة العالية
• عدم انفصال المياه عن الخرسانة �ف

• تقليل نسبة الماء إىل الأسمنت إىل٪30 

ي تصلب الخرسانة 
• التأخري المتحكم فيه �ف

ف خصائص قابلية الضخ  • تحس�ي

• تعزيز تماسك الخرسانة

ي المناخ الحار بأداء مناسب
• صب الخرسانة �ف

• تحضري الخرسانة ونقلها لمسافات طويلة 

لقة  ف • مناسب لصب الخرسانة بالقوالب المرف

• تحضري خرسانة الواجهات

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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المضافة الكيميائية للخرسانة

FDN-H100ملدن النفثالين 
ف عــى تشــتيت الجزيئــات  ف ، وهــو عبــارة عــن مخفــض ميــاه خلــط عــاىلي التلــدن. يعمــل الملــدن البــوىلي نفثالــ�ي تعتمــد هــذه المــادة المضافــة عــى ســلفونات النفثالــ�ي

 . ي المزيــج يعمــل بكفــاءة أكــرب
ي خليــط الخرســانة ويجعــل المــاء �ف

الدقيقــة �ف

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

1. الخلط مع خليط الخرسانة الجاهز  
ي ماء الخلط 

ي محطة الخرسانة بعد إضافة ثل�ث
2. الإضافة أثناء تحضري الخرسانة �ف

مالحظة: ل يضاف إىل المواد الجافة عى الإطالق.
اعتمــاداً عــى خطــة الخلــط والظــروف الخارجيــة، تبلــغ كميــة الســتهالك حــواىلي 1 إىل 2٪ مــن وزن الأســمنت وبدائــل 

ــارات ورشــة العمــل.  الأســمنت؛ ويتــم الحصــول عــى الكميــة الدقيقــة لالســتهالك بعــد اختب
من  إذا كنــت بحاجــة إىل اســتخدام أكــرث أو أقــل مــن النطــاق المســموح بــه لهــذه المــادة المضافــة، لتأكيــد استشــري

ف شــيمي.  كــة برازيــن بــ�ت اء �ث خــرب

Poly Naphthaline Superplasticizer التعبئة والتغليف: 1100 - 220 - 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• زيادة ملدن الخرسانة من 4 إىل 23

• تعزيز تماسك الخرسانة وتراكمها 

• زيادة مقاومة النضغاط والنثناء والتآكل

• الحيلولة دون ظاهرة انفصال المياه 

• إخراج فقاعات الهواء الزائدة من الخرسانة 

ــدة  ــس والأعم ــانية والأس ــات الخرس ــذ البالط • تنفي

ــخ.  ــور ... ال ــدران والجس والج

• صــب الخرســانة مــع الحفــاظ عــى الكفــاءة قابليــة 

ضــخ عاليــة

• صنع الخرسانة المسلحة وغري المسلحة 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  



14ملدنات الخرسانة
CLملدن يقوم على ليغنو سولفونات

ي الحالــة اللدنــة ويوفــر إمكانيــة تأخــري التصلــب بشــكل 
يســتعمل ملــدن CL كعامــل لخفــض الميــاه وزيــادة كفــاءة الخرســانة، ولديــه القــدرة عــى زيــادة وقــت الكفــاءة �ف

 . طفيف

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

1. الخلط مع خليط الخرسانة الجاهز 
ي ماء الخلط 

ي محطة الخرسانة بعد إضافة ثل�ث
2. الإضافة أثناء تحضري الخرسانة �ف

الخرســانة. ي 
�ف المســتعمل  ســمنت  الإ وزن  مــن   1/5 إىل   0/4 ف  بــ�ي المنتــج  هــذا  اســتعمال  نســبة  اوح   تــرت

يــؤدي اســتعمال هــذا المنتــج بمــا يزيــد عــن النســبة العاديــة إىل تأخــر عمليــة تصلــب الخرســانة، وتشــتد هــذه الحالــة 
يتــات. ســمنت المضــاد للكرب بالنســبة لالإ

Lignosulfonate Superplasticizer التعبئة والتغليف: 1100 - 220 - 20 لتر

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• منع التشققات السطحية 

• منع الزحف وانكماش الخرسانة 

ي الخرسانة 
• منع انفصال المياه �ف

• تعزيز ملدن و كفاءة الخرسانة 

• سهولة الضخ 

• صب الخرسانة بالضخ

• صب الجوائز والعمدة وجدران حمال

ي ل 
ــ�ت ــانة ال ي الخرس

ــواد �ف ــاق الم ــوة التص ــادة ق • زي

ــات مناســبة   ــى حبيب ــوي ع تحت

• الحد من انفصال المياه 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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المضافة الكيميائية للخرسانة

PC-FR730راتنج الحجر الصناعي 
ضافــة إىل  ي إنتــاج الأحجــار الصطناعيــة. بالإ

، ويســتخدم عــى نطــاق واســع �ف راتينــج الحجــر PC-FR730 هــو منتــج فعــال وقــوي يعتمــد عــى كربوكســيالت الأثــري
توفــري خصائــص مثــل زيــادة القــوة وتقليــل النفاذيــة وامتصــاص المــاء وزيــادة عمــر ومتانــة الحجــر الصطناعــي، يزيــد راتنــج الحجــر مــن جمــال الحجــر ولمعانــه. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

أفضــل طريقــة لســتخدام هــذا الراتنــج هــي إضافتــه إىل جــزء مــن مــاء خلــط الأســمنت. يــوىص بإضافتــه إىل الخلطــة 
الخرســانية بعــد 5 دقائــق مــن الخلــط الكامــل للمــواد ومتابعــة عمليــة الخلــط حــ�ت يتــم الحصــول عــى خليــط متجانس 

وموحد. 
مالحظة: ل يضاف إىل المواد الجافة عى الإطالق.

اعتمــاداً عــى خطــة الخلــط والظــروف الخارجيــة، تبلــغ كميــة الســتهالك حــواىلي 0/4 إىل 1/1٪ مــن وزن الأســمنت وبدائــل 
الأســمنت؛ ويتــم الحصــول عــى الكميــة الدقيقــة لالســتهالك بعــد اختبــارات ورشــة العمــل. 

Synthetic Stone Resin التعبئة والتغليف: 1100 - 220 - 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• تعزيز مقاومة الحجر لالنضغاط 

• تعزيز ثبات القطع وديناميكيتها

• متوافق مع جميع المواد الأسمنيۀ

• الحيلولة دون انفصال المياه 

• خفض النفاذية وامتصاص المياه 

• انتاج الأحجار الصطناعية والسمنتية

نتاج قطع الخرسانة مسبقة الصنع • مناسب لإ

• إنتاج البالط ذي السماكة المنخفضة والمقاومة العالية 

نتاج الخرسانة الجودۀ و مقاومتۀ والجميلة  • مناسبة لإ

• إنتاج أرضيات خرسانية عالية

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  



مواد مقاومة المياه
Waterproofing
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المضافة الكيميائية للخرسانة

MG-Tباور جل ميكروسيليس 
ي حالــة العجينــة 

ف خصائــص لدونــة الخرســانة �ف بــاور جــل ميكروســيليس MG-T هــو عبــارة عــن جــل متعــدد الأغــراض قائــم عــى الكربوكســيالت يعمــل عــى تحســ�ي
ويحســن جــودة الخرســانة المتصلبــة مــن حيــث زيــادة قــوة الضغــط وتقليــل امتصــاص المــاء والنفاذيــة. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

ســيتم تحديــد كميــة بــاور جــل المســتخدمة مــن خــالل اختبــارات ورشــة العمــل. تكــون هــذه الكميــة حــواىلي 1 إىل ٪3 
مــن وزن الأســمنت المســتخدم ، اعتمــاًدا عــى خطــة خلــط الخرســانة. 

من  إذا كنــت بحاجــة إىل اســتخدام أكــرث أو أقــل مــن النطــاق المســموح بــه لهــذه المــادة المضافــة، لتأكيــد استشــري
ف شــيمي.  كــة برازيــن بــ�ت اء �ث خــرب

: ف يمكن إضافة باور جل ميكروسيليس إىل الخرسانة بطريقت�ي
1. بعد الخلط الكامل لكافة مكونات الخرسانة

2. مع ماء خلط الخرسانة أو جزء منه ثم إضافته إىل الخلطة الخرسانية. 

Power Microsilica Gel التعبئة والتغليف: سطل بوزن 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• زيــادة مقاومــة الخرســانة للضغــط عــن طريــق 
ــاء ــل الم تقلي

ي الخرسانة بنسبة ٪20 
سمنت �ف • تقليل عيار الإ

• متوافق مع جميع المواد الأسمنيۀ 
• تقليل نسبة الماء بنسبة تصل إىل ٪20 

• تعزيز تلدن الخرسانة وكفاءتها 

• الهياكل الخرسانية تحت الحمولة الديناميكية المكثفة 

ــوات  ــل قن ــة مث ــانية المختلف ــاكل الخرس ــاء الهي • بن

ــور  ــة والجس ــات المعالج ــاه ومحط ــل المي نق

• تصنيــع الخرســانة بكميــات ضخمــة والمقاطــع 

الخرســانية كثيفــة التســليح 

• تصنيع خرسانة متينة وغري منفذة 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  



18مواد مقاومة المياه
MG-ACPسوبر جل ميكروسيليس 

ضافــة  ســوبر جــل ميكروســيليس MG-ACP هــو نــوع متقــدم مــن خليــط الخرســانة الــذي يضــاف إىل الخرســانة لجعلهــا قويــة ومتعــددة الســتخدامات أثنــاء البنــاء. بالإ
إىل زيــادة ملــدن الخرســانة، فــإن هــذه المــادة تقلــل امتصــاص المــاء وتزيــد عــدم نفاذيــة الخرســانة. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

ســيتم تحديــد كميــة ســوبر جــل المســتخدمة مــن خــالل اختبــارات ورشــة العمــل. تكــون هــذه الكميــة حــواىلي 4 إىل ٪8 
مــن وزن الأســمنت المســتخدم، اعتمــاداً عــى خطــة خلــط الخرســانة. 

من  إذا كنــت بحاجــة إىل اســتخدام أكــرث أو أقــل مــن النطــاق المســموح بــه لهــذه المــادة المضافــة، لتأكيــد استشــري
ف شــيمي.  كــة برازيــن بــ�ت اء �ث خــرب

: ف يمكن إضافة سوبر جل ميكروسيليس إىل الخرسانة بطريقت�ي
1. بعد الخلط الكامل لكافة مكونات الخرسانة 

2. مع ماء خلط الخرسانة أو جزء منه ثم إضافته إىل الخلطة الخرسانية. 

Super Microsilica Gel التعبئة والتغليف: سطل بوزن 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

ي الخرسانة 
• تقليل احتمال ظهور الشقوق �ف

• متوافق مع جميع المواد الأسمنيۀ 

• توزيع الخرسانة بشكل متجانس وسهل 

• تقليل نسبة الماء بنسبة تصل إىل ٪15 

• تعزيز تلدن الخرسانة وكفاءتها 

والجســور  أ  المــوا�ف ي 
�ف المســتخدمة  الخرســانة   •

والســدود والخزانــات 

• تصنيع خرسانة متينة وغري منفذة 

• إنتاج الخرسانة غري منفذة للماء 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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المضافة الكيميائية للخرسانة

MG-Mجل ميكروسيليس 
ي زيادة القوة والمتانة والخصائص الأخرى للخرسانة. 

جل ميكروسيليس MG-M هو عبارة عن بوزولن وله تأثري كبري �ف
يزيد جل ميكروسيليس MG-M من كثافة الخرسانة بالإضافة إىل زيادة مقاومة النضغاط والنثناء والشد للخرسانة. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

ســيتم تحديــد كميــة جــل ميكروســيليس MG-M المســتخدمة مــن خــالل اختبــارات ورشــة العمــل. تكــون هــذه الكميــة 
حــواىلي 6 إىل 10٪ مــن وزن الأســمنت المســتخدم، اعتمــاداً عــى خطــة خلــط الخرســانة.

من  إذا كنــت بحاجــة إىل اســتخدام أكــرث أو أقــل مــن النطــاق المســموح بــه لهــذه المــادة المضافــة، لتأكيــد استشــري
ف شــيمي.  كــة برازيــن بــ�ت اء �ث خــرب

: ف يمكن إضافة باور جل ميكروسيليس إىل الخرسانة بطريقت�ي
1. بعد الخلط الكامل لكافة مكونات الخرسانة 

2. مع ماء خلط الخرسانة أو جزء منه ثم إضافته إىل الخلطة الخرسانية.

Microsilica Gel التعبئة والتغليف: سطل بوزن 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

ي حشــوات الحــى وخلــق 
• تعويــض النقــص �ف

ي الخرســانة 
المزيــد مــن نســيج العجينــة �ف
ي الخرسانة 

• منع انفصال المياه �ف
• زيادة مقاومة النضغاط والشد والنثناء 

• الحد بشكل كبري من تشققات سطح الخرسانة 
• تقليل نفاذية الخرسانة 

ــري  ــاه وغ ــة للمي ــانة مقاوم ــل الخرس ــبة لجع • مناس

ــذة  منف

لــدورة  المعرضــة  الخرســانة  لتحضــري  مناســبة   •

التجمــد  وذوبــان  التجمــد 

ــة  ــال ديناميكي ــة لأحم ــانية المعرض ــاكل الخرس • الهي

شــديدة 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  



20مواد مقاومة المياه
WP100-Pعازل الماء

ي تجعل جميع أقسام الخرسانة كارهة للماء. 
عازل الماء WP100-P هو نوع من مواد مقاومة الماء ال�ت

ضافــة إىل كونــه عــازلً للميــاه، فــإن عــازل المــاء WP100-P فعــال لمــلء الفراغــات الناتجــة عــن نقــص حشــوات الحــى. باســتخدام هــذه الحشــوة المناســبة،  بالإ
ف الخصائــص النســيابية للخلطــات الخرســانية الجديــدة.  ضافــة إىل تعديــل حبيبــات المــواد، يتــم أيضــاً تحســ�ي بالإ

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

أضف البودرة إىل محطة الخرسانة أو الخالط قبل أو بعد إضافة الماء إىل المواد الجافة. 
ي صب الخرسانة بعد الخلط الكامل. 

يمكن أيًضا إضافتها إىل الخرسانة الجاهزة والبدء �ف
ي تبلــغ حــواىلي 2 إىل 3٪ مــن اســتهالك الأســمنت 

ســيتم تحديــد كميــة الســتهالك مــن خــالل اختبــارات الورشــة ، والــ�ت
ي خطــة الخلــط. 

�ف

Powder Waterproof التعبئة والتغليف: أكياس بوزن 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• انســداد كامــل لجميــع المســام الدقيقــة الناجمــة 

ي حشــوات الحــى 
عــن النقــص �ف

• الحفــاظ عــى خصائــص مقاومــة الميــاه أثنــاء 

المنشــأة  اســتعمال 

• نقل قابلية مقاومة المياه إىل الخرسانة 

• التخلص من امتصاص الماء ونفاذية الخرسانة 

ي 
ــا �ف ــاء وبناءه ــذة للم ــري المنف ــانة غ ــب الخرس • ص

المســتنقعات الملحيــة والمناطــق المحتويــة عــى 
ــور  ــات والكل يت ــات الكرب أيون

• ختــم القطــع الخرســانية مســبقة الصنــع وجعلهــا 
مقاومــة للمــاء

• إنشاء مقاطع خرسانية مجاورة لمياه البحر 
• تحضري الخرسانة بدون انكماش 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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المضافة الكيميائية للخرسانة

WP2KHعازل مياه ثنائي المكونات 
ف عــى أســاس راتنجــات الأســمنت والأكريليــك. تعتــرب المرونــة العالية  ي المكونــات WP2KH هــو نــوع مــن المــواد العازلــة للميــاه والواقيــة ذات المكونــ�ي

عــازل الميــاه ثنــا�أ
هــا مــن المــواد مــن خصائــص هــذا المنتج.  والمتانــة والعمــر الطويــل للغايــة واللتصــاق بالأقســام المعنيــة مثــل الخرســانة والأنابيــب المعدنيــة وغري

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

يجــب تنظيــف الأســطح الخرســانية قبــل التنفيــذ جيــداً وجعلهــا خاليــة مــن أي شــوائب ضعيفــة وشــحوم وغبــار ودهان 
ي ســيتم تطبيــق مــادة العــزل عليهــا عــن طريق 

وأغطيــة أخــرى قبــل التطبيــق. مــن الأفضــل تغطيــة جميــع الأســطح الــ�ت
تطبيــق بطانــة مانعــة للتــرب وبعــد ســاعة واحــدة عــى الأقــل ، يجــب وضــع منتــج العــزل عــى الأســطح. أولً، صــب 
ي 

ي تخلــط فيهــا المنتــج، ثــم أضــف مكــون البــودرة ببــطء والخــالط يعمــل. اســتمر �ف
ي الحاويــة الــ�ت

المكــون الســائل �ف
الخلــط حــ�ت يصبــح الخليــط متجانًســا وموحــًدا.  

ي أقل من  20 دقيقة.
مالحظة: استعمل الخليط المحرف �ف

يبلغ استهالك المرت المربع حواىلي 1/5 إىل 2 كغ. 

Polymer Waterproof
التعبئة والتغليف:

سطل 16 كغ و كيس 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• عزل الأسطح الخرسانية 
• مرونة عالية جدا 

• ل يمنع هذا المنتج الخرسانة من التنفس 
• التصاق قوي للغاية عى الأسطح  

ي التنفيذ 
• �عة وسهولة �ف

• غري سام وغري قابل لالشتعال 

• إزالة الرطوبة والنفاذية عن جميع الهياكل الخرسانية 

ــل  ــانية مث ــآت الخرس ــع المنش ــزل جمي ــة وع • حماي

الأنفــاق والأرصفــة وخطــوط نقــل الميــاه ومحطــات 

وخزانــات  الصحــي  والــرف  الميــاه  معالجــة 

ــرك  ــي وب ــرف الصح ــات ال ب وخزان ــرث ــاه ال مي

الأســماك. 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  



22مواد مقاومة المياه
B200عازل نانو لواجهات البناء 

ي المختلفــة مثــل الطــوب 
ي تــم تصميمهــا وتصنيعهــا لتجفيــف أســطح المبــا�ف

عــازل نانــو لواجهــات البنــاء B200 هــو جيــل جديــد مــن المــواد النانويــة الكارهــة للمــاء الــ�ت
والجــص والخرســانة واســتبدلت أنظمــة العــزل التقليديــة بهــا. 

ول والمذيبــات الســامة، فهــو صديــق للبيئــة تمامــاً وبســبب بنيتــه النانويــة، فإنــه يتمتــع بقــدرة عاليــة عــى التغلغــل  ي وبســبب نقــص البــرت
هــذا المنتــج ذو أســاس مــا�أ

 . ي
ة عــى واجهــات المبــا�ف ي المختلفــة )مــن 3 إىل 5 مــم( ويمكنــه منــع تغلغــل الميــاه و والحيلولــة دون ظهــور القــرث

ي أســطح المبــا�ف
�ف

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

أولً، قــم بتنظيــف الســطح المطلــوب تمامــاً، وبعــد تجفيــف الســطح، قــم باســتخدام فرشــاة أو جهــاز رش مناســب، 
ة جــًدا.  ف أو أكــرث بمســافة قصــري وضــع 180 إىل 200 جــرام مــن المنتــج عــى مــرت مربــع عــى مرحلتــ�ي

مالحظة: يجب تغطية السطح المطلوب بشكل كامل. 

Nano Waterproof التعبئة والتغليف: غالونات 20 - 4 - 1 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• الحيلولــة دون تشــكل القشــور عــى واجهــات 

ي وتملحهــا
المبــا�ف

• الحفاظ عى قابلية تنفس السطوح والمنشآت 

ي 
• خاصية تنظيف السطوح بشكل ذا�ت

• حماية السطوح من نفوذ المياه 

• جعل سطوح الأبنية مقاومة للمياه 

• عزل الحجر الصطناعي 

• عزل الآثار الخزفية والفخارية 

سمنتية  • عزل الصفائح الإ

• عزل الجدران الجصية 

• عزل الواجهات الطوبية 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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WP200بطانة عزل المياه 
بطانــة عــزل الميــاه WP200 نــوع مــن مــواد العــزل القائمــة عــى راتنــج الكريليــك. تعتــرب المرونــة واللتصــاق بالأقســام المطلوبــة مثــل الأســطح الأســمنتية والأســطح 

هــا مــن المــواد مــن خصائــص هــذه المــادة.  الجصيــة وغري

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

اعتماداً عى مسامية السطح ونفوذها يبلغ استهالك المرت المربع حواىلي 150 إىل 200 غ. 
أولً، قم بتنظيف السطح المطلوب جيًدا ، ثم قم بتطبيق منتج WP200 بفرشاة أو جهاز رش. 

Water Repellent Prime التعبئة والتغليف: غالونات 20 - 10 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• زيــادة التصــاق الطــالء والمــواد المانعــة للتــرب 
عــى الأســطح الأساســية 

ي الأسطح الأسمنتية والجصية 
• التغلغل �ف

ي  • عزل المياه النس�ب
• المرونة 

• يستخدم قبل وضع لصق البالط عى جدران الجص 

• يســتخدم قبل وضع الدهان عى الأســطح الأســمنتية 

والجصية 

• يستخدم قبل تطبيق مادة العزل الرئيسية 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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WP160عازل مياه فوري 

مســحوق العــزل الفــوري WP160 هــو نــوع مــن أنــواع مــالط عــزل الميــاه الفــوري القائمــة عــى الأســمنت، والــذي يتــم الحصــول عليــه بعــد خلــط معجــون قــوي 
 . لمنــع التــرب مــن الثقــوب ذات الضغــط العــاىلي

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

يخلــط المســحوق الفــوري مــع المــاء بمعــدل 30٪ مــن وزن المســحوق للحصــول عــى عجينــة موحــدة ومتجانســة ؛ 
ة عــى مــكان تــرب المــاء لمــدة 20 إىل 30 ثانيــة. بعــد ملء  انتظــر 30 ثانيــة بعــد الخلــط ، ثــم اضغــط العجينــة المحــرف
 ، ي يوجــد بهــا ضغــط كبــري

ي المناطــق الــ�ت
الفجــوات بالكامــل وإزالــة التــرب ، قــم بتســويتها مــع الخرســانة أو الحجــر. �ف

ًا ، قــم بإزالــة أو قطــع الأنبــوب وإغــالق الموضــع  اســتخدم أنبوبًــا ضيًقــا للتريــف ثــم قــم بعــزل مــا حولــه. أخــري
المتبقــي عــى النحــو الــوارد أعــاله.

ي أقل من 30 ثانية. 
مالحظة: قم دائًما بخلط كمية المسحوق الفوري مع الماء بحيث يمكن استخدامه �ف

Fast Hardner التعبئة والتغليف: 
أكياس بوزن 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

ــاه  ــة لمي ــق المالمس ي المناط
ــتخدامه �ف ــن اس • يمك

ب  ــرث ال
• القدرة استعمال المنشآت برعة 

• ل انكماش ول تصدع 
• بدون أيونات كلور 

• �يع التصلب 

• ســد الفجــوات ومجــاري الميــاه للمقاطــع الخرســانية 

والحجرية 

ي حفــر المصاعــد 
ميــم الريــع وعــزل الميــاه �ف • الرت

ــوات  والأنابيــب والقن

نهاء الفوري لأي ترب للمياه  • الإ

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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WP170بودرة نفوذ بلوري
ي يتفاعــل مــع الأســمنت والجــري والأســمنت غــري المخلــوط ليشــكل البلــورات. مــن خــالل إنشــاء شــبكة كثيفــة داخــل المســام 

هــذا المنتــج عبــارة عــن مســحوق أســمن�ت
الخرســانية ، فــإن هــذه المــادة تجــع المنشــاة مقاومــة للميــاه. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

اخلــط البــودرة بنســبة كيلوغــرام واحــد مــن البــودرة و 300 غــرام مــن المــاء باســتخدام الخــالط لمــدة 3 دقائــق، ثــم 
ف  انتظــر 5 دقائــق ، اخلــط المزيــج مــرة أخــرى لمــدة 3 دقائــق وضعــه عــى ســطح مبلــل بكلتــا يديــك. تبلــغ المســافة بــ�ي

، حيــث تلعــب درجــة حــرارة ورطوبــة البيئــة دوًرا مهًمــا.  ف ف حــواىلي ســاعة إىل ســاعت�ي الطبقتــ�ي
ي بيئــة رطبــة ، لذلــك قــم بــرش المــاء عــى الســطح المطلــوب لمــدة 

تلميــح: نظــًرا لحقيقــة أن عمليــة التبلــور تتــم �ف
 . ف يومــ�ي

يبلغ استهالك المرت المربع حواىلي 1 إىل 2 كغ.

Crystal Concrete Penetrator التعبئة والتغليف: 
أكياس بوزن 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• زيــادة مقاومــة الخرســانة ضــد الأيونــات الكيميائية 
المدمرة 

يجابية والسلبية  • قدرة العزل الإ
• انسداد الثقوب الشعرية 

ي البيئات القلوية 
• زيادة مقاومة الخرسانة �ف

ي  يجا�ب ي والإ • ختم الهياكل ذات الضغط السل�ب

• إحكام عزل خزانات المياه 

• عزل المسابح 

• عزل القنوات الخرسانية 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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B 100عازل أسطح برازين 

لستومرية، ويصبح عازلً تماًما بعد الجفاف.  عازل أسطح برازين B 100 هو نوع من مواد العزل المصنوعة من المواد البوليمرية والمواد الإ

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

ــم بإصــالح الشــقوق  ــم ق ــة، ث ــات ضعيف ــار وجزيئ ــن أي غب ــوب م ــف الســطح المطل ــم بتنظي ــل الســتخدام، ق قب
ــق.  ــم دقي ــتخدام مرم ــطح باس ــى الس ــة ع ــامية الناتج ــوءات والمس والنت

، ضــع عــازل  ف ــة وبعــد ســاعت�ي ــة ســطح العمــل بطبقــة أولي ــم ترميمــه، قــم بتغطي ــذي ت بعــد أن يجــف الســطح ال
ــوب.  ــن عــى الســطح المطل ســطوح برازي

إذا كنــت تنــوي )وفًقــا لســطح العمــل( اســتخدام الشــبكة ، فبعــد تطبيــق الطبقــة الأوىل ، قــم بتغطيــة ســطح العمــل 
بالشــبكة ، بعــد 4 ســاعات ، قــم بتطبيــق الطبقــة الثانيــة. 

اعتماًدا عى السطح والتطبيق ، يتم استخدام 1 إىل 2 كغ لكل مرت مربع. 

Barazin Insulator Waterproof التعبئة والتغليف: 
سطل بوزن 8 و 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

ي ظروف بيئية مختلفة 
• ل يتقرث ول يتشقق �ف

• مقاوم لالأحماض الضعيفة 
• المرونة 

• مقاومة أشعة الشمس 
• التصاق ممتاز بالأسطح 

• عزل الساسات والمراحيض والحمامات 

•عزل الحدائق وصناديق الزهور داخل المب�ف 

سفلت المتشقق • إصالح الإ

• عزل المسابح والساونا وقبب المساجد 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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WP 300معجون العزل 
ي أي نــوع مــن الفجــوات بســهولة ولديــه 

معجــون العــزل WP 300، مصنــوع عــى أســاس راتنجــات الأكريليــك وباســتخدام تقنيــة خاصــة، يتمتــع بالقــدرة عــى النفــوذ �ف
ي مجموعــة متنوعــة مــن الهيــاكل، حــ�ت الحديــد والخشــب والزجــاج. 

قــوة التصــاق ممتــازة �ف

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

ف الفجوات.  الكمية المستخدمة تعتمد عى العمق والمسافة ب�ي
تلميح: سمك الطبقة النهائية 5 مم. 

هــا مــن أي أوســاخ وشــحوم وأتربــة وتعفــن ســطحي  أولً، قــم بتنظيــف الســطح المطلــوب بفرشــاة معدنيــة أو وغري
ــم  ــوات وق ــل الفج ــوق داخ ــتعمال مل ف باس ــ�ي ــط العج ــم اضغ ــة. ث ــاش مبلل ــة قم ــا بقطع ــة وجففه ــف المنطق ونظ
ف ، نظــف المنطقــة حــول اللحامــات  ف يحــدث بعــد ســاعت�ي ، وبمــا أن التصلــب الأوىلي للعجــ�ي ي

بتنعيــم الســطح النهــا�أ
 . ــة بعــد التصلــب الأوىلي بقطعــة قمــاش مبلل

Acrylic Sealant التعبئة والتغليف: 450 جرام

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• التصــاق ممتــاز عــى الحديــد والخشــب والزجــاج 
وجميــع أنــواع الأنابيــب المعدنيــة 

•  إنشــاء ترابــط قــوي مــع البــالط والأســمنت والحجــر 
اميك  والسري

• مقاومة عالية جدا للماء والرطوبة
• مقاومة عالية للتآكل
• مقاومة المنظفات 

الوصــالت  جميــع  ي 
�ف تطبيقــه  عــى  القــدرة   •

والفجــوات مــن الأســمنت والخرســانة والحجــر 
ــد  ــاج والحدي ــكا والزج ــب والبولي ــوب والخش والط

هــا.  وغري

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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CR100-BHترويبة كبيرة الحبيبات 
عبــارة عــن مــالط جاهــز ذي مقاومــة عاليــة تبلــغ حــواىلي 75 ميجــا باســكال ، بــدون انكمــاش ويقــوم عــى الأســمنت نظــًرا للهيــكل الخــاص ومكوناتــه الحبيبيــة، فــإن 
هــذه المــادة مناســبة جــًدا لمــلء المســاحة الفارغــة أســفل ألــواح القاعــدة، وتنفيــذ أســس الآلت الثقيلــة والهيــاكل الأساســية الفولذيــة وتثبيــت الأعمــدة الجاهــزة. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

ــل  ي الثق
ــر �ف ــب والنظ وي ــكان الرت ي لم

ــرىصف ــع الع ــم المقط ــاب حج ــق حس ــن طري ــتهالك ع ــدار الس ــد مق ــن تحدي يمك
ــزة.  ــة الجاه ويب ــي للرت النوع

ي حالة البودرة. 
ف و 16٪ كحد أقى بالوزن �ف ي حالة العج�ي

الماء المطلوب للحشو هو 12٪ �ف
اخلــط الكميــة المطلوبــة مــن المســحوق بكميــة كافيــة مــن المــاء حســب حجــم مــكان الســتهالك وباســتخدام خــالط 

ي بدايــۀ اخلطــۀ بالــدور البطــيء عــم بالــدور الريــع لتشــكيل عجينــة متجانســة. 
ميكانيــ�ي ، �ف

Heavy Duty Grout التعبئة والتغليف: أكياس بوزن 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• ثبــات ضــد الأحمــال الســاكنة بــدون تشــقق بعــد 
التصلــب

• ســهولة الختــالط بالمــاء والحصــول عــى التلــدن 
المطلــوب 

• �عة تصلب عالية بعد التنفيذ 
• ل تقلص 

أو  الألــواح  أســفل  الموجــودة  الفراغــات  مــلء   •
الأعمــدة 

الأعمــدة  وتثبيــت  الفولذيــة  التحتيــة  البنيــة   •
الجاهــزة 

• ملء الفراغ حول التسليح ومسامري التثبيت 

ة  • بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ث
د والصقيع  • بعيداً عن الرب

ي العبوة الأصلية 
• الصالحية لمدة سنة واحدة �ف

• درجة الحرارة 10+ إىل 30+ درجة  
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CR110-Hمرمم دقيق الحبيبات 

المرمــم ذو الحبيبــات الدقيقــة CR110-H هــو نــوع مــن المــاط الجاهــز القائــم علــى األســمنت والــذي يقلــل أيًضــا مــن النفاذيــة نظــًرا لوجــود بوليمــرات 
مختلفــة فــي هيكلــه ، باإلضافــة إلــى كونــه عالــي المرونــة ويتمتــع بقــوة التصــاق عاليــة بالمــواد المختلفــة ، وخاصــة الخرســانة، فهــو يقلــل مســامية األســطح 

المســتخدمة. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

تختلــف كميــة ترميــم الخرســانة المســتخدمة وفًقــا لبيئــة العمــل ومقــدار الضــرر الــذي يلحــق باألســطح ، ولكــن 
عــادًة مــا يلــزم حوالــي 1/5 كــغ لتغطيــة متــر مربــع واحــد بســماكة مليمتــر واحــد. 

أوالً ، يجــب تنظيــف الســطح المطلــوب تماًمــا مــن أي دســوم وغبــار، ثــم صــب 3 أحجــام مــن مســحوق الترميــم 
مــع حجــم واحــد مــن المــاء فــي الخــاط واســتمر فــي الخلــط حتــى يتــم الحصــول علــى عجينــة متجانســة، 

قــم باســتخدام ملــوق لمــد المــاط الــذي تــم الحصــول عليــه علــى الســطح. 

Concrete Repair التعبئة والتغليف: أكياس بوزن 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

األسـمنتية  األسـطح  علـى  اسـتخدامه  يمكـن   •
والخرسـانية

• التصاق عالي للغاية بمجموعة متنوعة من المواد
• مقاومة لدورات الحرارة والبرودة 

• سهولة التنفيذ 
• ال تقلص 

• البنيــة التحتيــة ألســطح الطــوب والحجــر 
المختلفــة  الطــاءات  لتنفيــذ 

• يمكــن اســتخدامه علــى األســطح التــي تامــس 
المــاء بشــكل مباشــر. 

• إصاح التشققات في األسطح الخرسانية واإلسمنتية
• إصاح وتنعيم األسطح المسامية 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  
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ترويبة كبيرة الحبيبات )خشنة( 

ترويبة إيبوكسي 

ترويبة خاصة 

ترويبة نانو 

ترويبة متمددة 

مرمم خشن 

CR100-BL

CR100-E

CR100-S

CR100-N

CR100-X

CR110-M

Heavy Grout

Epoxy Grout

Special Grout

Nano Grout

Expanel Grout

Heavy Duty Repair



إضافات الخرسانة
Concrete Additives
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AF100مضاد تجمد سائل خال من الكلور 
مضاد تجميد AF100 مادة مضافة مسرعة لتفاعل هدرجة الخرسانة مصممة خصيصاً للخرسانة في البرودة الشديدة. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

نظـف سـطح القوالـب والتسـليح مـن المـاء والثلج والجليـد. سـخنها إذا أمكن حتى تصـل درجة الحـرارة إلـى أكثر من 
5 درجـات مئويـة. يجـب أال تقـل درجـة حـرارة الخرسـانة عـن 5 درجـات مئويـة. إذا أمكـن ، حافظ على درجـة حرارة 
الخرسـانة بغطـاء مناسـب. عنـد صنـع الخرسـانة ، مـن األفضـل خلط مضـاد التجمد بالميـاه ثـم إضافته إلـى المكونات 

الجافة. 

Antifreeze التعبئة والتغليف: غالونات 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• تسريع تقدم التفاعل الحراري للخرسانة 
ــمنت  ــن األس ــة م ــواع مختلف ــع أن ــق م • التواف

البورتانــدي 
• منع تآكل التسليح 

• تسريع وقت التصلب األولي للخرسانة 
• بدون أيونات كلور 

• إمكانيــة صــب الخرســانة فــي درجــة حــرارة تتراوح 
مــن 5+ إلــى 15- درجــة مئوية  

• إجراء أعمال الترميم في الطقس البارد والجليدي 
• صب الخرسانة في الطقس البارد والجليدي 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  

درجة الحرارة 
300350400بالدرجات المئویة 

-52/521/5

-103/532/5

-154/443/5

kg/m3  عيار االسمنت
دليل كمية االستعمال 

مالحظة: اطرح الوزن المعادل لمضاد التجمد المستخدم من ماء الخلط. 
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AC100مسرع تصلب سائل 

مادة مضافة فعالة للغاية في تقليل وقت التصلب وزيادة تصلب الماط والخرسانة. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

ــا  ــة ، يوصــى باســتهاك م ــة األولي ــم المقاوم ــرش الخرســانة وقي ــازم ل ــت ال ــب والوق ــى ســرعة التصل ــاًء عل بن
ــى 3٪ مــن وزن األســمنت المســتخدم.  يعــادل 1 إل

Quick Setting Liquid التعبئة والتغليف: غالونات 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• منع تآكل حديد التسليح 
• ال توجد آثار سلبية على التسليح 

• تحقيق مقاومة أولية أعلى 
• منع الخرسانة من التجمد 

• تسريع وقت التصلب

• مناســبة لتنفيــذ الخرســانة فــي ظــروف الطقــس 
رد  لبا ا

• مناسب إلنتاج قطع مسبقة الصنع 
ــي  ــق الت ــي المناط ــانة ف ــع الخرس ــبة لصن • مناس

ــرة  ــاح بكث ــا الري تهــب فيه
• القدرة على ضبط وقت تصلب األسمنت 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  

درجة الحرارة 
300350400بالدرجات المئویة 

-521/51

-1032/52

-1543/53

kg/m3  عيار االسمنت
دليل كمية االستعمال 

مالحظة: اطرح الوزن المعادل لمضاد التجمد المستخدم من ماء الخلط. 
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AC 100Pمسحوق مسرع تصلب 
يتـم إضافـة مسـحوق AC100P إلـى مزيج الخرسـانة لتسـريع التصلب األولي والنهائي للخرسـانة وتحقيـق مقاومة ضغط مبكرة. يمكن اسـتخدام هذا المسـحوق 

فـي جميع أنواع الخرسـانة المسـلحة وغير المسـلحة والمـاط والترويبـات القائمة على األسـمنت الجاهز لتسـريع عملية التصلب. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

اعتمــاًدا علــى درجــة حــرارة الهــواء والوقــت الــازم لتســريع وقــت تصلــب الخرســانة ، يوصــى باســتهاك 1 إلــى 
2٪ مــن وزن األســمنت. 

تلميــح: يجــب أن يتــم تحديــد مقــدار االســتهاك الدقيــق عــن طريــق إجــراء اختبــارات ورشــة العمــل وعوامــل 
مختلفــة مثــل نــوع األســمنت المســتخدم ، ونســبة المــاء إلــى األســمنت المســتخدم ، ودرجــة الحــرارة المحيطــة 

، ومــدة التصلــب الازمــة وغيرهــا. . . . 
يمكن إضافة هذا المنتج إلى خليط الخرسانة الجاهزة وصب الخرسانة بعد الخلط الكامل. 

يمكن إضافته إلى المكونات الجافة قبل إضافة الماء إلى الخليط. 

Quick Setting Powder التعبئة والتغليف: أكياس بوزن 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• تحقيق المقاومة األولية والنهائية في وقت أقصر 
• تسريع عملية الهدرجة وتصلب األسمنت 

• زيادة مقاومة التآكل
• منع تجمد الخرسانة والماط 

• تقليل نفاذية الخرسانة 

• مناسبة لتنفيذ الخرسانة في ظروف الطقس البارد 
• مناسـبة لصنـع وتنفيـذ الخرسـانة فـي المناطـق 

التـي تهـب فيهـا الريـاح بكثرة  
• مناسـبة إلنتـاج األجـزاء الجاهزة لاسـتعمال خال 

فترة أسـرع 
• مناسبة للخرسانة على األسطح المنحدرة 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  
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CA170صانع الفقاعات الخرسانية 

تقلــل الفقاعــات الخرســانية مــن النفاذيــة وتزيــد مــن عمــر الخرســانة ضــد دورات التجميــد والذوبــان المتكــررة عــن طريــق إنشــاء فقاعــات كرويــة منتظمــة 
ومتسلســلة. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

ــوع التطبيــق مــن  ــا للظــروف الجويــة وخطــة الخلــط ون يتــم الحصــول علــى الكميــة الدقيقــة لاســتهاك وفًق
ــى 0/4٪ مــن وزن األســمنت  ــراوح نطــاق اســتهاكها بيــن 0/1 إل ــارات ورشــة العمــل ، والتــي يت خــال اختب

المســتهلك. 
ــذه  ــة اســتهاك ه ــانة ، ألن كمي ــى الخرس ــه إل ــه وإضافت ــزء من ــاء أو ج ــع كل الم ــانة م ــط الخرس يوصــى بخل

ــرة.  ــة كبي ــه أهمي ــانة ل ــع الخرس ــل م ــا الكام ــة وخلطه ــانية منخفضــة للغاي الخلطــة الخرس

Concret Bubble Blower التعبئة والتغليف: غالونات 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• زيــادة مقاومــة الخرســانة ضــد دورات التجميــد 
والذوبــان  

• إمكانية زيادة كفاءة الخرسانة دون زيادة المياه 
• عمل الخرسانة المستمرة والعجينة 

• منع انفصال المياه في الخرسانة  

• إنشــاء أرصفــة خرســانية للطــرق، الطرق الســريعة 
ومــدارج المطــارات واألرصفة 

• إنشــاء شــبكات خرســانية للــري والصــرف خاصــة 
فــي المناخــات البــاردة 

• تصنيــع القطــع مســبقة الصنــع والبــردورات 
للشــوارع والطــرق الســريعة 

• بناء مستودعات التبريد والموانئ 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  
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ترويبة كبيرة الحبيبات )خشنة( 

ترويبة إيبوكسي 

ترويبة نانو 

CR100-BL

CR100-E

CR100-N

Heavy Grout

Epoxy Grout

Nano Grout



المواد الالصقة اإلنشائية
Building Adhesive



41

المضافة الكيميائية للخرسانة

BA130الصق خرسانة
يســتخدم الصــق الخرســانة BA130 لزيــادة التصــاق الخرســانة الجديــدة أو المــاط بالخرســانة القديمــة أو المــاط القديــم. هــذه المــادة غيــر قابلــة للذوبــان 

فــي المــاء بعــد التجفيــف. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

ــن  ــى 20٪ م ــن االلتصــاق، ســيتم اســتبدال 15 إل ــة م ــوة المطلوب ــط المــاط والق ــى خطــة خل ــاًدا عل • اعتم
ــتخدمة.  ــاه المس المي

ــوة  ــى ق ــة التخفيــف عل ــط )تعتمــد كمي ــي الخل ــف الاصــق الخرســاني بالمــاء المســتخدم ف ــم بتخفي • أوالً، ق
ــد  ــة للمــاط واســتخدمها بع ــات الجاف ــى المكون ــة إل ــة المخفف ــادة الاصق ــم أضــف الم ــة( ث االلتصــاق المطلوب

ــل.  ــط الكام الخل

Concrete Adhesive التعبئة والتغليف: سطل 20 - 8 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• تعزيز التصاق الماط الجديد بالقديم 
• الثبات الكيميائي في األوساط القلوية 

• تعزيز تماسك الماط وتجانسه 
• منع التشقق واالنتفاخ 

• يستعمل في ماط الواجهات 
• يستعمل في ماط الترميم   

• تعزيز التصاق الماط 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  
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BA130WHالصق الخرسانة 

ــد بالخرســانة أو المــاط  ــادة التصــاق الخرســانة أو المــاط الجدي الصــق الخرســانة BA130WH عبــارة عــن مزيــج مــن الكوبوليمــرات التــي تســتخدم لزي
القديــم، وباإلضافــة إلــى زيــادة قــوة االلتصــاق، فإنــه تقلــل مــن نفاذيــة الخرســانة أو المــاط. هــذه المــادة غيــر قابلــة للذوبــان فــي المــاء بعــد التجفيــف. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

اعتمـاًدا علـى خطـة خلـط الماط والقـوة المطلوبة من االلتصاق، سـيتم اسـتبدال 20 إلـى 35٪ من المياه المسـتخدمة. 
إذا تـم اسـتخدامه كطبقـة بطانـة على سـطح الخرسـانة وفًقا للتعليمات، يكون االسـتهاك مـن 150 إلـى 200 غرام لكل 

متـر مربع. 
أوالً، قـم بتخفيف الاصق الخرسـاني بالماء المسـتخدم في الخلطة الخرسـانية )تعتمد كمية التخفيف علـى القوة المطلوبة 
مـن االلتصـاق( ثـم قـم بإضافـة المادة الاصقـة المخففة إلى الخرسـانة الجافـة أو مكونـات الماط واسـتخدمها بعد الخلط 
الكامـل. إذا تـم اسـتخدامه كطبقـة أولية على سـطح الخرسـانة ، فيجب أوالً خلط المادة الاصقة الخرسـانية مع األسـمنت 

بنسـب متسـاوية للحصـول على ماط موحـد ، ثم يجب اسـتخدام الترويبـة كطبقة بطانة. 

Quick Setting Liquid التعبئة والتغليف: سطل 20 - 8 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• تعزيز التصاق الماط الجديد بالقديم 
• الثبات الكيميائي في األوساط القلوية 

• تعزيز تماسك الماط وتجانسه 
• منع التشقق واالنتفاخ 

• حماية السطوح من نفوذ المياه  

• يستعمل في ماط الواجهات 
• يستعمل في ماط الترميم والعزل

• تعزيز التصاق الماط 
• صب الخرسانة الجديدة على القديمة 

• عزل الماط الترميمي 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  
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BA110-PMمسحوق الصق البالط 
هـذا المسـحوق عبـارة عـن مـادة الصقـة تحتـوي على خليط من مـواد اسـمنتية مع إضافـات بوليمرية وحشـوات معدنيـة ويمكن اسـتخدامها فقط بإضافـة الماء. 

يتـم اسـتخدامه لتركيـب جميـع أنواع المـواد الماصة وغيـر الماصة علـى األرضيات والجـدران داخل المبنـى على الباط والسـيراميك. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

اعتماًدا على السطح الحزوز خلف الباط، يلزم حوالي 2/5 إلى 4 كغ لتغطية متر مربع واحد. 
يجب تشـبيع سـطح الجـدران الجصية واأللواح الخشـبية والخرسـانة الخفيفة وألـواح الجدران بمادة بطانـة خاصة مصنعة 
مـن قبـل هـذه الشـركة قبـل 3 سـاعات من التبليـط. يجب إضافـة 6-7 لترات مـن الماء لـكل كيس 25 كـغ. يتم خلط 
المسـحوق بالمـاء باسـتخدام الخـاط الكهربائي. قم دائًما بإضافة المسـحوق ببطء إلـى الماء. اترك معجـون الصق الباط 
المحضـر لمـدة 5 دقائـق. كـرر عمليـة الخلـط لفتـرة وجيـزة. لتحسـين االلتصـاق ، حـرك الباط برفـق في مكانـه أثناء 

الضغـط. امـأ فجوات السـطح المبلط بعد 24 سـاعة. 

Powder Tile Adhesive التعبئة والتغليف: أكياس بوزن 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• قوة االلتصاق على الباط القديم  
العموديـة  السـطوح  علـى  االسـتعمال  إمكانيـة   •

واألفقيـة  
• قوة التصاق جيدة 

• سهولة التنفيذ 

• تركيـب الرخام والسـيراميك والباط على مختلف 
السطوح 

• تركيب الفسيفساء على الجدران واألرضيات 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  
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BA110-SMالصق البالط ثنائي المكونات 

يتكـون هـذا الاصـق مـن مكـون بودرة وهو خليط من المواد األسـمنتية مـع إضافات بوليمرية وحشـوات معدنية ومكون سـائل يحتوي على مواد الصقـة متوافقة مع 
األسـمنت ويسـتخدم لتركيـب مجموعة متنوعـة من المواد الماصة وغير الماصـة على األرضيات والجدران. يسـتخدم داخل وخارج المبنى على الباط والسـيراميك. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

اعتماًدا على السطح المطلوب واألخاديد خلف الباط ، يلزم حوالي 2/5 إلى 4 كغ لتغطية متر مربع واحد.
يجـب إضافـة كل كيـس 25 كجـغ إلـى سـطل سـائل بسـعة 7.5 لتـر. يتم خلط المسـحوق مع السـائل باسـتخدام 
الخـاط الكهربائـي. اتـرك معجـون الصـق البـاط المحضـر لمـدة 5 دقائـق. كـرر عمليـة الخلـط لفترة قصيـرة ثم 
ضـع الخليـط الناتـج على السـطح بملـوق محزز واضغـط الباط عليه. لتحسـين االلتصـاق ، حرك البـاط برفق في 

مكانـه أثنـاء الضغـط. امأ فجـوات السـطح المبلط بعد 24 سـاعة. 

Tile Adhesive التعبئة والتغليف: كيس مسحوق بوزن 25 كغ،  
سطل سـائل بوزن 7/5 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• قوة االلتصاق على الباط القديم  
• إمكانيـة االسـتعمال علـى السـطوح العموديـة 

واألفقيـة
• قوة التصاق جيدة 

• سهولة التنفيذ

علـى  والبـاط  والسـيراميك  الرخـام  تركيـب   •
السـطوح  مختلـف 

• تركيب الباط على الباط  
• تركيب الفسيفساء على الجدران واألرضيات 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  
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BA100-PHمسحوق ملء الفجوات 
هــذا المنتــج عبــارة عــن مزيــج مــن المــواد األســمنتية مــع اإلضافــات البوليمريــة المقاومــة للمــاء والحشــوات المنجميــة، والتــي ال يمكــن اســتخدامها إال عــن 

طريــق إضافــة الميــاه، وبعــد التنفيــذ حســب التعليمــات، تســد جميــع الفراغــات. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

قم أوالً بتنظيف السطح بحيث يكون خالًيا من أي دسوم وغبار. 
ــط  ــم خل ــن المــاء. يت ــر م ــع 1/4-1/3 لت ــع 7/5 - 6 وكل كيــس 5 كــغ م ــط كل كيــس 25 كــغ م يجــب خل
ــول  ــف ح ــل التنظي ــكة قب ــة متماس ــن أن العجين ــد م ــي. تأك ــاط الكهربائ ــتخدام الخ ــاء باس ــحوق بالم المس

ــات.  الفراغ
الحظ أن العجينة المحضرة يجب أن تستخدم خال أقل من 30 دقيقة حسب درجة الحرارة المحيطة. 

يجب أن تكون درجة حرارة التنفيذ بين 5+ إلى 40+ درجة مئوية. 

Tile Grout Waterproof التعبئة والتغليف: أكياس بوزن 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• مقاومة الشد والضغط 
• متوفر بألوان مختلفة 

• التصاق قوي للغاية 
• عزل الفجوات 
• سهولة التنفيذ 

• مناسب لملء فجوات الحجر االصطناعي 
• ملء فجوات الباط والسيراميك والرخام 

• ملء فجوات القطع الخرسانية واألسمنتية 
• إمكانية ملء الفجوات والفراغات 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  
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SP150مادة معالجة الخرسانة
يعتمــد هــذا المنتــج علــى ســيليكات الصوديــوم، وبإنشــاء طبقــة رقيقــة علــى ســطح الخرســانة بعــد عمليــة الصــب، يعكــس معظــم أشــعة الشــمس ويمنــع 

التبخــر الســريع لميــاه الخرســانة. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

يجب أن تتم المعالجة بمجرد اكتمال صب الخرسانة أو في نفس وقت فتح القوالب. 
يتــم تطبيــق منتــج SP150 عــن طريــق الــرش علــى ســطح الخرســانة بإضافــة المــاء بنســبة 3 وحــدات مــن 

المــاء ووحــدة واحــدة مــن المنتــج. 
فــي المناطــق الحــارة التــي يتــم فيهــا صــب الخرســانة بكميــات كبيــرة، مــن الضــروري أن يكــون ســمك طبقــة 
مــادة المعالجــة علــى الســطح أكبــر لمقاومــة ضغــط تبخــر ميــاه الخرســانة ، لذلــك يجــب أن يتــم رش مــواد 

المعالجــة علــى الســطح علــى مرحلتيــن بفاصــل زمنــي 30 دقيقــة . 
يتم استخدام 150 إلى 180 جراًما من المنتج لكل متر مربع في كل طبقة. 

Concrete Curing التعبئة والتغليف: غالونات 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• ال يغير لون األسطح الخرسانية 
• منع سطح الخرسانة من التقشر 

• تقليل نفاذية سطح الخرسانة 
• تقليل معدل تبخر مياه الخرسانة 

• صديق للبيئة و غير سام 

• صــب الخرســانة فــي المناطــق التــي ال يمكــن 
فيهــا معالجــة الخرســانة بالــرش والحفــاظ عليهــا 

رطبــة 
• صب الخرسانة في المناطق الحارة والمعرضة 

لهبوب الرياح الشديدة 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  
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SP350مادة معالجة الخرسانة 

منتــج يعتمــد علــى البوليمــرات المائيــة، ممــا يخلــق طبقــة رقيقــة علــى ســطح الخرســانة تعكــس معظــم أشــعة الشــمس وتمنــع التبخــر الســريع لميــاه 
الخرســانة. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

يجــب أن تتــم المعالجــة بمجــرد اكتمــال صــب الخرســانة أو فــي نفــس وقــت فتــح القوالــب. يتــم رش منتــج 
المعالجــة SP350 علــى ســطح الخرســانة بــدون إضافــة المــاء. 

فــي المناطــق الحــارة التــي يتــم فيهــا صــب الخرســانة بكميــات كبيــرة، مــن الضــروري أن يكــون ســمك طبقــة 
مــادة المعالجــة علــى الســطح أكبــر لمقاومــة ضغــط تبخــر ميــاه الخرســانة ، لذلــك يجــب أن يتــم رش مــواد 

المعالجــة علــى الســطح علــى مرحلتيــن بفاصــل زمنــي 30 دقيقــة . 
يتم استخدام 150 إلى 180 جراًما من المنتج لكل متر مربع في كل طبقة. 

Concrete Curing التعبئة والتغليف: غالونات 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• حبــس مــاء خلــط الخرســانة لتحســين تفاعــل 
الهدرجــة 

• ال يغير لون األسطح الخرسانية 
• منع سطح الخرسانة من التقشر 
• تقليل نفاذية السطح الخرساني 

• تقليل معدل تبخر مياه الخرسانة 

• مناســب لمعالجــة الخرســانة فــي المناطــق 
المعرضــة ألشــعة الشــمس الشــديدة والمباشــرة 

• صب الخرسانة في المناطق الحارة والجافة 
• مناسبة للخرسانة في المناطق التي تهب فيها 

الرياح بكثرة 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  
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SP110زيت قوالب مائي
زيــت القوالــب SP110 هــو زيــت قابــل للذوبــان فــي المــاء يجعــل مــن الســهل فصــل القالــب عــن الخرســانة عــن طريــق إنشــاء طبقــة زيتيــة علــى أســطح 

القوالــب. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

• يُرج جيًدا قبل االستخدام لجعل زيت المستحلب متجانًسا تماًما.
• ضع زيت القالب على سطح القوالب باستخدام فرشاة ، بكرات أو جهاز رش. 

• اعتمــاًدا علــى نــوع القالــب وظــروف ورشــة العمــل، يتــم اســتخدام 150 إلــى 180 غراًمــا مــن المنتــج لــكل 
متــر مربــع مــن القالــب

Oil Formwork Waterbase التعبئة والتغليف: غالونات 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• يسـاعد علـى تمريـر فقاعـات الهواء بشـكل أفضل 
وأسـرع في محيط الخرسـانة 

• ال حاجـة السـتخدام الضربـات الميكانيكية لفصل 
القوالب 

• ال يغير لون األسطح الخرسانية 

• تزييـت جميع أنـواع القوالب المعدنية والخشـبية 
والباسـتيكية واألليـاف الزجاجيـة وغيرهـا لصب 

الخرسانة 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  
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B80عازل مستحلب 

عـازل المسـتحلب هـو منتـج مـن مكون واحـد يعتمد علـى البيتوميـن والمسـاحيق المنجميـة الخاصة التي يمكـن تخفيفهـا بمذيبـات الهيدروكربـون ويعطي قوة 
التصـاق جيـدة للصلـب والخرسـانة والطـوب واألسـفلت ومـواد البناء األخـرى أثناء التطبيق. سـيكون عازل المسـتحلب بعـد التجفيف مقاوًمـا لتغلغـل الرطوبة وبخار 

الماء. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

أوالً ، قــم بتخفيــف بطانــة البيتوميــن بكميــة مســاوية مــن المــاء ثــم تطبيــق طبقــة منهــا علــى الســطح. بعــد أن 
تجــف الطبقــة األولــى، وعندمــا ال تلتصــق اليــد بالســطح، ضــع طبقــة بطانــة البيتوميــن علــى الســطح الُمجهــز 
بفرشــاة أو بكــرة أو جهــاز رش. يكفــي كل لتــر مــن هــذا المنتــج لتغطيــة حوالــي 1.5 متــر مربــع مــن الســطح. 

Emulsifier Insulator التعبئة والتغليف: 1100 - 220 - 20 لتر 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• مقاومة الهجمات الميكروبية 
• مقاومة تآكل المعادن والخرسانة 

• مقاومة جميع أنواع التآكل 
• قوة التصاق ممتازة على المعدن والخرسانة 

• االسـتخدام علـى شـكل إسـفلت بـارد عنـد خلطه 
المناسـب  بالرمل 

وخزانـات  والمسـابح  والسـقوف  الجـدران  عـزل   •
الميـاه 

• مناسب لحماية الخرسانة المدفونة في التربة 
• إنشاء طبقة واقية ضد البخار 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  
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SP200مسحوق تصلب 
منتــج مصلــب جاهــز لاســتخدام ، يتكــون مــن حصــى منجميــة وأســمنت وإضافــات خاصــة وأصبــاغ وغيرهــا. يتــم تطبيقــه كــرذاذ علــى األســطح الخرســانية 
الطازجــة. يوفــر مســحوق الــرش علــى الجــاف هــذا بعــد وضعــه علــى الخرســانة الطازجــة ، حمايــة مســتمرة ضــد االســتخدامات المتكــررة والصدمــات والتــآكل. 

طريقة االستعمال والكمية المناسبة 

يلـزم 5 إلـى 7 كـغ مـن هذا المسـحوق لـكل متر مربع. فـي الخطوة األولـى ، يتم رش ثلثي المسـحوق على السـطح ، 
والسـماح للمواد المنتشـرة بامتصاص رطوبة سـطح الخرسـانة وتغيير اللون. ثم يرش باقي المسـحوق على السـطح في 

المرحلـة الثانية ويتـرك حتى يمتـص الرطوبة أيًضا. 
عندمـا يصبـح السـطح صلبـاً بدرجة كافيـة لتحمل وزن الشـخص، وال يترك المشـي عليه سـوى آثار األقـدام بتجويف 

طفيـف، قـم بتنعيم السـطح باسـتخدام ملوق بحيث يتم إنشـاء سـطح مصقول.
مالحظة 1: يجب أن يكون عيار الخرسانة 320 على األقل.

مالحظة 2: ملدن المطلوب هو 75 مم. 

Hardener Powder التعبئة والتغليف: أكياس بوزن 25 كغ 

شروط التخزين التطبيقات الخصائص والتأثيرات 

• مقاومة عالية للعوامل البيئية الضارة 
• ثبات كبير ضد األحمال الساكنة العالية 

• تطبيــق ســريع ومتكامــل علــى الخرســانة 
الطازجــة 

• إنشاء سطح نهائي غير قابل لانزالق 
• عدم امتصاص الغبار 

• مناطـق التحميـل والمصانـع وأحـواض بنـاء السـفن 
ومحطـات الطاقة وورشـات التصليـح ومواقف السـيارات 

والمسـتودعات 
• حظائـر الطائـرات ، مواقـف السـيارات متعـددة الطوابق ، 

مغاسـل السـيارات ، مواقـع ملدن طائـرات الهليكوبتر 
• مراكز التسوق وصاالت الطعام 

• بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة 
• بعيداً عن البرد والصقيع 

• الصاحيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي العبــوة 
األصليــة 

• درجة الحرارة 10+ إلى 30+ درجة  
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مالحظة 



موقع المكتب المركزي )طهران( 

عن طريق مسح هذا الكود، يمكنك الحصول على الموقع الدقيق للمكتب المركزي والمصنع على برنامج تحديد المواقع الخاص بك. 

موقع المصنع )البرز( 
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طهــران، طریــق أشــرفي أصفهانــي الســریع، شــارع قموشــي، 
حــي همــا، زقــاق ســوده، رقــم 11 ، مركــز گل یــاس اإلداري 

ــق 3.  التجــاري، الطاب

البرز، نظرآباد، مدینة سپهر الصناعية، شارع فروردین 

+98 21 44204605 
+98 21 44205606

+98 21 44202661 
+98 21 44205794

+98 21 44207987 

+98 26 45332286


