اخلر�سانة
دليل بيانات املنتج
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فن الخرسانة

أرضيات أرتيفيا
المخ َّتمه والمط َّبعة
خر�سانة التطبيع هي جمموعة من اخلر�سانة اخلا�صة للأر�ضيات واجلدران
و متثل الطبيعة مبظاهر و�أ�شكال طبيعية مثل احلجر والبالط واخل�شب .
�أماكن الإ�ستخدام:

• املداخل وممرات امل�شاة .
• ال�ساحات واملمرات .
• الطرق واجلزر والتقاطعات .
• احلدائق واملمرات واملواقف .
• ال�شرفات .
• احلدائق وال�ساحات حول برك ال�سباحة .
• �ألأر�ضيات ال�سكنية واملوالت وغريها .

الميزات :

• مظهر جمايل طبيعي .
• حل فعال من حيث التكلفة مقارنة باحلجر الطبيعي وغريه .
• الدميومة واملقاومة مع الزمن .
• ال�صيانة القليلة وعدم منو الع�شب على �سطح االر�ضية .
• �أ�شكال و�ألوان متعددة .
• �ألوان ثابتة .
• تتطلب عمالة �أقل وفرتة اجناز اقل .
• �سطح مقاوم لالنزالق .
• ال يتعر�ض للهبوط كما هو احلال يف �أعمال الر�صف التقليدية .
• خيارات وا�سعة من �أ�صناف الطبعات والألوان .

�أمور عامة:

• خر�سانة التطبيع منتج �ضمن منتجات جمموعة الفارج للخر�سانة اجلاهزة
الزخرفية  ،والتي تقدم للمهند�سني واملعماريني واملطورين واملقاولني واملتخ�ص�صني
جماال وا�سعا من الزخارف اجلمالية والدميومة والفاعلية بكلفة معقولة.
• خر�سانة التطبيع تعمل كما هو احلال يف اخللطة التقليدية غري امللونة من حيث
درجة التهدل  ,ال�صب وزمن ال�شك  .كما هو احلال مع اخلر�سانة العادية يجب
مراعاة عمل فوا�صل ال�صب والتمدد والتقل�ص .
• ميكن �إعطاء درجات خمتلفة من الألوان وامل�ؤثرات ( تعتيق  ,تلوين يدوي  ,ت�شكيالت
خا�صة . ) ...
• تورد اخلر�سانة ح�سب درجة التهدل املطلوب واملنا�سب مع الكمية املنا�سبة من
ال�صبغات يف حال ان اخلر�سانة كانت ملونة بالكامل  .كما يجب جتنب �إ�ضافة املاء
يف املوقع حيث �أن ذلك ي�ؤدي �إىل اختالف درجة اللون .
• عند �صب اخلر�سانة ,ميكن عمل الأر�ضيات من طبقتني يف حال زيادة ال�سمك الكلي
عن  125ملم على ان ال يقل �سمك الطبقة العلوية عن  70ملم .
• يجب مراعاة �إمكانية وجود تفاوتات باللون بالواقع مقارنة بكرت الألوان والعينات
ال�صغرية نتيجة التغريات الطبيعية وانعكا�سات الألوان .

تو�صيات:

اخلر�سانة عبارة عن مادة مركبة من عدة مواد ومع احلر�ص ال�شديد لإبقاء اخلر�سانة
متجان�سة قدر الإمكان فان درجة اللون قد تتغري تغريا هام�شيا طبيعيا من خلطة �إىل �أخرى .

�ضمان ر�ضى الزبون

كما هو احلال يف �أي من �أعمال اخلر�سانة  ,فان جودة املنتج النهائي تت�أثر بطريقة التنفيذ .
وبالتايل اعتمدت الفارج توريد هذا املنتج �شامال �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
• ت�سلك خر�سانة التطبيع مثل اخلر�سانة التقليدية ,
لذلك يجب االلتزام بتعليمات التنفيذ واحرتامها .
• التحقق من حتديد درجة التهدل املنا�سبة لال�ستخدام يف
املوقع .
• ن�سبة املاء �إىل الأ�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 ذات الدمك اجليد مهمة جدا لثبات

طبقة اخلر�سانة  .يجب ان ال يقل �سمك الطبقة
التحتية عن  100ملم وال تقل عن �سمك طبقة
اخلر�سانة الكلية �أيهما �أكرب .
• يجب �ضمان التجان�س لعملية ال�صب ور�ش مواد
التق�سية والتلوين والت�شطيب ل�سطح اخلر�سانة حيث ان
التفاوت يف طريقة ال�صب والت�شطيب ت�ؤثر على جتان�س
اللون .
• يجب طالء ال�سطح النهائي بطبقة حماية من الأكريليك
�سيلر حلمايتها من التبقيع والتزهري .

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 للحد من ت�شققات
االنكما�ش اللدن .
احتياطات ال�سالمة:
• تو�صي الفارج وتلزم موظفيها ومقاوليها الفرعيني
با�ستخدام �أدوات ال�سالمة العامة مثل النظارات الواقية
للعني  ,اخلوذة ,القفازات وحذاء ال�سالمة عند �صب
اخلر�سانة .

