
Eucoplas- 440 vz
Type G     إضافة مخفف الماء ذات األداء العالي ومؤخر لشك الخرسانة

 440 vz -ايكوبالست

وصف املنتج :
إضافة ملدنة ذات أداء عالي و مقوية للخرسانة و مؤخر لشك اخللطة اخلرسانة، ذات تأثري قوي و فعال بأساس البوليمرات الصناعية 

تستعمل إلنتاج خلطة خرسانية ذات قابلية تشغيل عالية .
مطابقة املعايري :

1974/ASTM C 494 TYPE   G&D /  BS 5075 1  مطابق للمواصفات األمريكية
املميزات :

مادة إضافة للخرسانة تستخدم إلنتاج خلطة خرسانية ذات قابلية تشغيل عالية قد ال حتتاج إىل استعمال اهلزازات أثناء الصب لدمك 
اخلرسانة وذلك نتيجة سيولة اخللطة اخلرسانية اليت ميكن اعتبارها ذاتية التسوية .

ضمان ملئ املشدات باخلرسانة جيداً و التغلغل من خالل شبكات التسليح املتشابكة نتيجة السيولة العالية .
تسهيل عملية دمك اخلرسانة و تقليل نسبة حدوث فراغات. 

تسهيل عملية الصب باملضخات و ضمان عدم حدوث انسدادا يف خطوط الصب .
تقليل نسبة حدوث ظاهرتي االنفصال احلبييب و نضح اخلرسانة .

حسب اجلرعة املستعملة أثناء اخللط ميكن التحكم يف التأخري املطلوب لزمن شك االمسنت ويساعد على العمل مع قوالب الصب القابلة
للسحب.

املواصفات الفنية :
الشكل                            سائل  بين

الوزن النوعي                      1.18 كغ / لرت 
نسبة الكلوريدات                  ال توجد

نسبة حمتوى اهلواء باخلرسانة    من 1-2 %
البيتون الناتج                      صاحل ملياه الشرب.

التوافق مع االمسنت :  متوافق مع مجيع أنواع االمسنت البورتالندي.                             
اجلرعــة : 1%- 1.6% من وزن االمسنت يف اخللطة اخلرسانية أو 0.8 - 0.5 لرت لكل كيس امسنت 50 كغ.                 

إنتاج شركة إيزوبيت لصناعة املواد العازلة )خالد سنجاب وشركاه (
4412862www.isobitsy.com- 2011 / 1 / 2320300- 011سوريا ـ دمشق ـ هاتف:                             فاكس: 



إنتاج شركة إيزوبيت لصناعة املواد العازلة )خالد سنجاب وشركاه (
4412862www.isobitsy.com- 2011 / 1 / 2320300- 011سوريا ـ دمشق ـ هاتف:                             فاكس: 

غرض االستخدام :
يستخدم لزيادة مقاومة اخلرسانة بعد التصلب وذلك بتخفيض النسبة  w/c  حتى %20 حيث تزداد املقاومة بتناقص تلك النسبة عند

حتضري اخللطة.
يستخدم إلنقاص نفوذية اخلرسانة للماء بسبب خفض النسبة w/c حيث تصبح اخلرسانة أكثر كثافة وأكثر تراصاً.

يزيد يف مقاومة اخلرسانة للتآكل بسبب إنقاص نفوذية اخلرسانة للماء احلامل للمواد املسببة للتآكل.
يستخدم عند إجراء عمليات صب اخلرسانة يف طقس حار جدا حيث يسهل الصب وملء الفجوات يف القوالب. 

يسمح باجناز الصب على مراحل يف عمليات الصب الضخمة واليت حيتاج اجنازها اىل تنفيذ الصب على دفعات فيسمح باجناز عملية 
الصب بينما ال تزال اخللطة بشكلها العجيين ثم تتصلب كلها دفعة واحدة .

يسمح بتجنب التشقق احلراري يف الكتل اخلرسانية الضخمة حيث يقلل من سرعة انتشار احلرارة الناجتة عن عملية التفاعل وتراكمها 
داخل الكتلة اخلرسانية نتيجة تأثري تأخري الشك للخرسانة املدروسة بالشكل الصحيح .

يساعد يف حتضري اخللطة يف أماكن بعيدة عن أماكن الصب كما يف حالة اجملابل املركزية اليت تزود الورشات باخللطات اخلرسانية 
اجلاهزة للصب.

التوافق :
متوافق مع مجيع املنتجات األخرى املنتجة من ISOBIT وكل إضافة جيب أن تضاف إىل اخلرسانة منفصلة وال جيب أن ختلط سوية 

إال مبوافقة الشركة الصانعة قبل اإلضافة، يف حال تعدد اإلضافة ينصح بإجراء خلطة جتريبية من أجل تقييم النتائج قبل البدء بالعمل األساسي.

التأثريات على التصلب والشك: 
تقليل سرعة التفاعل وإطالة فرتة اخلمول تؤدي إىل ميوعة اخللطة دون احلاجة لزيادة كمية املاء. 

)تأخري الشك( وهذا التأخري يتأثر ببعضالعوامل مثل :
تغري مصادر االمسنت يؤدي اىل اختالف يف زمن الشك بسبب التغري بكميات الومينات الكالسيوم الثالثي يف اإلمسنت اليت تعترب 

إحدى العوامل الرئيسية للحصول على أدنى مستوى للتأخري.
استخدام مواد بديلة عن اإلمسنت يؤدي إىل اختالف يف زمن الشك بسبب اختالف كميات الكالسيوم الثالثي يف االمسنت اليت تعترب

إحدى العوامل الرئيسية للحصول على أدنى مستوى للتأخري.
درجات احلرارة املنخفضة تؤدي إىل زيادة يف التأخري.

تأثري اجلرعات الزائدة : جرعة زائدة كضعف الكمية قد تؤدي إىل زيادة يف نسبة التأخري مقارنة مع النسبة الصحيحة  وقد تزيد 
من إضافة اهلواء، واجلرعة الزائدة ستزيد من تأثري التلدين كثرياً لكن عندما تكون املعاجلة صحيحة فإن مقاومة اخلرسانة ال تتأثر يف 

زيادة التأخري ومن املمكن أن تزداد .
إن تأثري اجلرعة الزائدة ستكون أكرب إذا مت استعمال أمسنت مقاوم للكربيتات أو مت استخدام مواد بديلة لإلمسنت.

العبوات :  20 لرت ، 200 لرت , 1000 لرت       
 

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

الصحة والسالمة: 
املادة جيب أن ال تبتلع أو ان تتالمس باجللد والعيون، كما جيب لبس النظارات الواقية والقفازات عندما تتعامل مع املنتج.

عند انسكاب املنتج على اجللد أو يف حال اإلصابة بالعني قم بغسله باملاء الغزير. إذا مت ابتالع املنتج جيب مراجعة الطبيب فورًا
وال جيب حماولة التقيؤ.


