اخلر�سانة
دليل بيانات املنتج

FIBER

الخرسانة المقواة باأللياف

اخلر�سانة املقواة بالألياف هي خر�سانة جاهزة ي�ضاف �إليها �ألياف خا�صة من
البويل بروبلني يف امل�صنع.
�أماكن الإ�ستخدام:
• املمرات .
• ال�ساحات .
• اخلر�سانة املقذوفة ( �شوت كريت) .
• الأر�صفة اخلارجية .
• العنا�صر م�سبقة ال�صب .
• الأر�ضيات املعر�ضة لدورات احلرارة والربودة .
• تطبيقات خا�صة حتتاج �إىل زيادة مقاومة الك�سر باالنحناء وال�صدمات .
• الأر�ضيات (ال�صناعية والتجارية واملنزلية).
امليزات:
• حماية اخلر�سانة من تك�سري احلواف .
• تقليل العمالة املطلوبة يف حال ا�ستبدال الت�سليح بااللياف .
• حتد من االهرتاء والتفتت .
• حت�سني خوا�ص اخلر�سانة .
• تقلل من االنكما�ش اللدن وبالتايل احلد من الت�شققات .
• حت�سني مقاومة ال�صدمات والت�آكل .
موا�صفات اخلر�سانة املقواة بالألياف :
• �صنف القوة� :أكرث من . 15 Mpa
• نوع اال�سمنت� :أي نوع من �أنواع الإ�سمنت ومع �أي مواد �إ�سمنتية .
• مقا�س الركام :ي�ستخدم مع �أي مقا�س من مقا�سات الركام .
• قابلية الت�شغيل� S2:أو �أكرب ( لأقل من ذلك الرجاء مراجعة الفريق الفني يف جمموعة
الفارج ) .
• مقا�سات �ألياف البويل بروبيلني )3, 6, 12, 19 mm( :

• تقلل ب�شكل كبري �إمكانية االنكما�ش اللدن ،وبالتايل احلد من الت�شققات التي ميكن ان تنتج
يف اخلر�سانة .
• تقلل من نفاذية اخلر�سانة من خالل تقليل الن�ضح .
• زيادة مقاومة ال�صدمات .
• زيادة مقاومة الت�آكل .
• تقليل نفاذية املاء .

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

تو�صيات عامة
• للح�صول على باطون مميز  ،يجب اتباع االجراءات
العادية ،ومعاجلة اخلر�سانة ب�شكل جيد كما هو
احلال يف اخلر�سانة التقليدية

• ميتلك هذا النوع من اخلر�سانة نف�س �صفات اخلر�سانة
التقليدية
• يتم االتفاق على قابلية الت�شغيل ح�سب اال�ستخدام

الفارج العراق للخرسانة والحصى

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

احتياطات ال�سالمة :
• تو�صي الفارج و تلزم موظفيها ومقاوليها الفرعيني
با�ستخدام ادوات ال�سالمة العامة مثل النظارات
الواقية للعني،اخلوذة ،حذاء ال�سالمة و قفازات الأيدي
عند التعامل مع اخلر�سانة ب�شكل عام.

