اخلر�سانة
دليل بيانات املنتج

Exposed

فن الخرسانة

أرضيات
ّ
المكشفة
أرتيفيا
ّ
واملك�شف والتي ي�ستخدم فيها الركام
�أرتيفيا هي اخلر�سانة ذات الركام البارز
الطبيعي ،وميكن �إنتاجها ب�ألوان و�أ�شكال متعددة� .أر�ضيات �أرتيفيا املك�شفة
تتمي ّز ب�سطحها اخلارجي القوي ،ومنظرها اجلمايل.
�أماكن الإ�ستخدام :

• املداخل وممرات امل�شاة .
• ال�ساحات واملمرات املائلة /املنحدرة .
• امليادين ،اجلزر ،التقاطعات املرورية وممرات امل�شاة .
• ال�شرفات .
• ممرات احلدائق وال�ساحات حول برك ال�سباحة .
• ال�ساحات العامة ومواقف ال�سيارات .

الميزات:

• مظهر جمايل طبيعي .
• حل فعال يتميز بجدوى اقت�صادية عالية وتكلفة منخف�ضة .
• الدميومة واملقاومة .
• احلاجة الب�سيطة لل�صيانة – ب�سبب عدم منو الع�شب عليها .
• �سطح مقاوم للإنزالق .
• ال تتعر�ض للهبوط كما هو احلال يف �أعمال الر�صف والتبليط التقليدية .
• خيارات وا�سعة من �أ�صناف الركام والألوان .
• قليلة امل�سامية .

الخ�صائ�ص:

• تعترب �أر�ضيات �أرتيفيا " اخلر�سانة بارزة الركام واملك�شفة " واحدة من �أهم منتجات
جمموعة �شركة الفارج للخر�سانة وامل�صممة خ�صي�ص ًا لغايات الزينة والديكور ،والتي
تنا�سب احتياجات املهند�سني ،املعماريني ،املطورين ،املقاولني واملتخ�ص�صني من حيث
زخارفها اجلمالية ودميومتها وجدواها االقت�صادية.

•	�أر�ضيات �أرتيفيا “اخلر�سانة بارزة الركام واملك�ش ّفة “ ت�شبه خلطة اخلر�سانة التقليدية
غري امللونة من حيث قابلية الت�شغيل ،التهدل ،ال�صب وعملية التما�سك “زمن ال�شك”.
وكما هو احلال يف اخلر�سانة العادية الذي تتطلب مراعاة عمل فوا�صل ال�صب ،التمدد
والتقل�ص.
•	�إعطاء درجات خمتلفة من التك�شف للركام.
• يتم توريد اخلر�سانة وفق ًا لدرجة التهدل املطلوب واملنا�سب� ،إىل جانب الكمية املنا�سبة من
ال�صبغات املالئمة لن�سبة املاء �إىل الأ�سمنت ،على �أن يراعى جتنب �إ�ضافة املاء يف املوقع؛
حيث �أن ذلك ي�ؤدي �إىل اختالف درجة اللون.
• عند �صب اخلر�سانة امللونة ،ميكن عمل الأر�ضيات عالية ال�سماكة على طبقتني ،وذلك يف
حال زيادة ال�سمك الكلي عن  125ملم ،على �أال يقل �سمك الطبقة العلوية عن  70ملم.
• يجب مراعاة �إمكانية وجود تفاوتات يف اللون ،باملقارنة مع لوحة الألوان ،الأمر الذي يجب
توقعه ،والذي يعزى �إىل اختالف طبيعة املواد اخلام امل�ستخدمة يف مناطق العراق املختلفة،
و�إىل التغريات الطبيعية عليها ،ما ينتج عنه مواد طبيعية ب�ألوان و�أحجام متنوعة.

تنبيه :

�إن اخلر�سانة مادة مركبة وم�ؤلفة من عدة مواد ،لذلك ،وبالرغم من احلر�ص ال�شديد لإبقاء
اخلر�سانة متجان�سة قدر الإمكان ،ف�إن درجة اللون قد تتغري تغري ًا هام�شي ًا طبيعي ًا من خلطة
�إىل �أخرى.

�ضمان ر�ضى الزبون

كما هو احلال يف كافة �أعمال اخلر�سانة ،ف�إن جودة املنتج النهائي تت�أثر بطريقة التنفيذ.
وبالتايل َعمِ دَ ت �شركة الفارج توريد هذا املنتج �شام ًال �أعمال التنفيذ؛ ل�ضمان حتقيق �أف�ضل
النتائج من خالل االلتزام بتعليمات التنفيذ املحددة من الفارج.

"نهدف �إىل تقدمي جتربة مميزة لعمالئنا ،من خالل تقدمي �أف�ضل اخلدمات،
واجلودة العالية ،وااللتزام بامل�س�ؤولية ،والقيم"

تو�صيات عامة
• يتطابق �سلوك اخلر�سانة ذات الركام البارز مع �سلوك
اخلر�سانة التقليدية ،لذلك يجب االلتزام بتعليمات
التنفيذ واحرتامها.
• التحقق من حتديد درجة التهدل املنا�سبة لال�ستخدام يف
املوقع.
• ن�سبة املاء �إىل الإ�سمنت لها ت�أثري كبري على اللون،
لذلك يجب جتنب �إ�ضافة املاء يف املوقع؛ حيث �أنها
�ستغري من درجة اللون ،وت�ضعف مقاومة اخلر�سانة .

• الطبقة التحتية وذات الدمك اجليد مهمة جد ًا لثبات
طبقة اخلر�سانة ،لذلك يجب �أن ال يقل �سمك الطبقة
التحتية عن  100ملم ،وال تقل عن �سمك طبقة
اخلر�سانة الكلية بحيث تكون م�ساوية لها.
• يجب �ضمان التجان�س لعملية ال�صب والت�شطيب
ل�سطح اخلر�سانة؛ حيث �أن التفاوت يف طريقة ال�صب
والت�شطيب ت�ؤثر على جتان�س اللون.
• يو�صى بطالء ال�سطح النهائي بطبقة حماية من
الأكريليك �سيلر .حلمايتها من التبقيع.

الفارج العراق للخرسانة والحصى

�شارع مام ،حي العدالة ،املنطقة ال�صناعية اجلنوبية
اربيل  -العراق
هاتف+964 750 334 5810 :
+964 750 231 8463

• يتم ا�ستخدام الألياف ال�صناعية يف �أر�ضيات �أرتيفيا
للحد من الت�شققات الذاتية الناجتة عن االنكما�ش
اللدن.
احتياطات ال�سالمة:
• تو�صي الفارج وتلزم موظفيها ومقاوليها الفرعيني
با�ستخدام �أدوات ال�سالمة العامة مثل النظارات الواقية
للعني ،القفازات و�أحذية ال�سالمة عند �صب اخلر�سانة.

