
Eucoplast
Type F&A إضافة مخفف الماء ذات األداء العالي ومضاد للتجمد

SP15 - إيكوبالست

وصف املنتج :
إضافة ملدنة و مقوية للخرسانة ذات تأثري قوي و فعال بأساس البوليمرات الصناعية تستعمل إلنتاج خلطة خرسانية ذات قابلية تشغيل 

عالية.ومناسب للصب يف األجواء الباردة.
) 1974/ASTM C 494 TYPE   F&A  / BS.5075 1 ( مطابقة املعايري :مطابق للمواصفات األمريكية

امليزات :
زيادة قابلية اخللطة اخلرسانية للتشغيل لسهولة الصب .

ضمان ملء املشدات باخلرسانة جيداً و التغلغل من خالل شبكات
التسليح املتشابكة نتيجة السيولة العالية .

تسهيل عملية دمك اخلرسانة و تقليل نسبة حدوث فراغات. 
ميكن صب البيتون يف األجواء الباردة حتى -15 درجة مئوية .

تقليل نسبة حدوث ظاهرتي االنفصال احلبييب و نضح اخلرسانة .

املواصفات الفنية :
الشـــكل:                          سائل بين سهل الذوبان 

الوزن النوعي:                      1.16 كغ/ لرت
نسبة الكلوريدات:                  ال توجد

نسبة حمتوى اهلواء باخلرسانة:    من 3-1 %
االشتعال :                         املنتج غري قابل لالشتعال.

البيتون الناتج                       صاحل ملياه الشرب
 

اجلرعـــة  :
 1% - 1.5% من وزن االمسنت أو 0.5 – 0.75 لرت لكل كيس امسنت يف اخللطة اخلرسانية وحسب درجات احلرارة.

اجلرعة من وزن االمسنت  %                                   درجة حرارة اجلو احمليط    
1                                                                                   حتـى الــــ - 5 
1.25                                                                             حتى الــــ - 10 
1.5                                                                               حتى الــــ - 15

 التوافق : 
متوافق مع مجيع املنتجات األخرى املنـتجة من ISOBIT وكل إضـافة جيب أن تضـاف إىل اخلرسانة منفصلة وال جيب أن ختـلط 

سوية . يف حال تعدد اإلضافة ينصح بإجراء خلطة جتريبية من أجل تقييم النتائج قبل البدء بالعمل األساسي. 
العبوات :      20 لرت ، 200 لرت , 1000 لرت       

التخزين :  عام واحد من تاريخ اإلنتاج بعيدا عن مصادر احلرارة وأشعة الشمس املباشرة .
املساعدة التقنية:من أجل أي استشارات يرجى االتصال مبركز الدعم الفين لشركة ايزوبيت.

الصحة والسالمة: املادة جيب أن ال تبتلع أو أن تتصل باجللد والعيون كما جيب لبس النظارات الواقية والقفازات عندما تتعامل
مع املنتج.عند سكب املنتج على اجللد أو يف حال اإلصابة بالعني قم بغسله باملاء الغزير. إذا مت ابتالع املنتج جيب مراجعة الطبيب

فورا وال جيب حماولة التقيؤ.

إنتاج شركة إيزوبيت لصناعة املواد العازلة )خالد سنجاب وشركاه (
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