اخلر�سانة
دليل بيانات املنتج

STABILIZED MORPLAST
طينة القصارة الجاهزة ( موربالست )

موربال�ست هي عبارة عن جمموعة من �أ�صناف طينة ( مالط ) الق�صارة املخلوطة
واملنتجة يف اخلالطة املركزية يف امل�صنع ،يتم توريدها �إىل املوقع جاهزة لال�ستخدام دون
�أي حاجة �إىل �إ�ضافة املاء �أو �أي مواد �أولية �أخرى.
حتقق موربال�ست متطلبات املوا�صفات واجلودة لطينة ( مالط ) الق�صارة يف املوقع؛ حيث
تتميز باحلفاظ على قابلية الت�شغيل حتى � 36ساعة ح�سب درجة موربال�ست املطلوبة.
ت�شبه موربال�ست طينة ( مالط ) الق�صارة العادية من حيث زمن ال�شك؛ حيث تبد�أ بال�شك
عند مالم�سة �سطح ذي خا�صية امت�صا�ص كالطوب الإ�سمنتي واخلر�سانة ،وغريها.
ال تتطلب موربال�ست �أي نوع من اخللط يف املوقع ،على �أن يتم غمرها بطبقة من املاء ب�سماكة ا �سم
تقريبا و تغطيتها بغطاء من بويل �إيثيلني عايل الكثافة()HDPE high density polyethylene sheet
خالل فرتة عدم اال�ستعمال وهي داخل الأحوا�ض.
ميكن �إنتاج موربال�ست ملونة ب�ألوان  Arteviaويف حالة توريدها ملونة ،نو�صي بطالئها طالء
مانع للن�ش ( )sealerملنع امت�صا�ص املاء وثبات �ألوانها.

امليزات :

• جاهزة لال�ستخدام
يتم �إنتاج موربال�ست يف اخلالطة املركزية وتوريدها �إىل املوقع جاهزة لال�ستخدام.

• جودة عالية وثابتة
معايري اجلودة ومقاومة ال�ضغط موربال�ست م�ضمونة؛ حيث يتم �إنتاجها يف م�صانع الفارج
با�ستخدام �أحدث برامج التحكم للخلط و التعبئة.
• توفري الوقت
تتيح موربال�ست اال�ستخدام الأمثل للعمالة نظر ًا لعدم حاجتها للخلط يف املوقع.
• تقليل كمية الفاقد
تقل كمية الفاقد ب�شكل ملحوظ لدى ا�ستعمال مادة موربال�ست ،على عك�س الطينة التقليدية
(املالط ) التي يتم خلطها يف املوقع؛ حيث حتافظ مادة موربال�ست على قابلية الت�شغيل ملدة
ت�صل �إىل � 36ساعة ،وميكن نقلها �إىل �أي مكان يف املوقع.

• توفري يف الإنتاجية والكلف غري الظاهرة
تكون �أجور اخللط يف املوقع ونقل املواد اخلام �شبه معدومة (،مثل الرمل ،و�أكيا�س الإ�سمنت،
وغريها) ،كما تقل كلفة خلط الطينة ( املالط) يف املوقع من كهرباء وماء وهدر الوقت.
• توفري يف امل�ساحة
	ال حاجة �إىل تخزين �أكيا�س الإ�سمنت والرمل؛ حيث يتم اال�ستغناء عن م�ساحة تخزين املواد
اخلام ،فيما ي�ساهم يف �إيجاد م�ساحة �أكرب للأن�شطة الأخرى ،وي�ساعد مدراء امل�شروع على
االلتزام بال�شروط املحلية من حيث نظافة املوقع.
• حماية من �سرقة املواد
منع �سرقة املواد (الإ�سمنت والرمل) الالزمة لإنتاج الطينة ( املالط) يف املوقع نظر ًا لعدم
تخزينها �أ�ص ًال.
التو�صيل
• ميكن توفري مادة املوربال�ست بالكميات التي يطلبها العميل ،وتكون �أقل كمية ميكن تو�صيلها
هي 1م.3
تقوم �شركة الفارج العراق للخر�سانة واحل�صى بتوفري �أحوا�ض بال�ستيكية مت ت�صميمها
ملنتجات موربال�ست؛ حيث تكون �سعة هذه الأحوا�ض  0.33م ،³وميكن رفعها با�ستعمال
الرافعة .
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"نهدف �إىل تقدمي جتربة مميزة لعمالئنا ،من خالل تقدمي �أف�ضل اخلدمات،
واجلودة العالية ،وااللتزام بامل�س�ؤولية ،والقيم"
تو�صيات عامة
اخلدمات اللوج�ستية
يتم تو�صيل مادة موربال�ست عادة يف ال�صباح الباكر قبل البدء
بربنامج العمل اليومي ،وغري ذلك ميكن الرتتيب له ح�سب
الطلب
يجب تخزين موربال�ست داخل �أحوا�ض يف املوقع يتم تغطيتها
حلني ا�ستعمال الطينة (املالط ) .
توفر �شركة الفارج �أحوا�ض �سعة  0.33م 3لت�سهيل عملية توزيع
الطينة اجلاهزة لعدة �أماكن داخل املوقع.

حتذيرات
• عدم ا�ستعمال مادة موربال�ست كطبقة ال�سكريد �أو
الأر�صفة �أو على الأ�سطح غري املمت�صة للماء .
• يف حال عدم ا�ستخدام مادة موربال�ست مبا�شرة
بعد ا�ستالمها لفرتات ،يجب تغطية الطينة بغطاء
بال�ستيكي من البويل ايثلني ،وغمرها باملاء ب�سماكة
�1سم تقريب ًا .هذا الغطاء املائي ميكن خلطه بالطينة
قبل املبا�شرة باال�ستخدام.
• عدم �إ�ضافة املاء خللطه بالطينة بعد زمن ال�شك

الفارج العراق للخرسانة والحصى

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

املوا�صفات واملقايي�س
موافقة ملتطلبات املوا�صفة رقم:
• EN 998-1:2008
احتياطات ال�سالمة:
• تو�صي الفارج و تلزم موظفيها و مقاوليها الفرعيني
با�ستخدام �أدوات ال�سالمة العامة مثل لب�س النظارات
الواقية للعني ،اخلوذة ،حذاء ال�سالمة وقفازات
الأيدي ،عند التعامل مع اخلر�سانة ب�شكل عام.

