اخلر�سانة
دليل بيانات املنتج

STABILIZED MORBRICKS

مونة (طينة) بناء الطوب موربركس

موربرك�س عبارة عن جمموعة من �أ�صناف طينة ( مالط )البناء املخلوطة
واملنتجه يف اخلالطة املركزية ويتم توريدها �إىل املوقع جاهزة لال�ستخدام دون
�أي حاجة اىل �إ�ضافة املاء �أو �أي مواد م�ضافة �أخرى .
منتج موربرك�س ي�ضمن ا�ستخدام �أعلى درجات اجلودة ,حيث تتميز باحلفاظ على
خا�صية الت�شغيل حتى� 36ساعة ح�سب درجة الطينة املطلوبة.
موربرك�س ت�شبه متاما الطينة املخلوطة يدويا من حيث خا�صية ال�شك عند مالم�سة �سطح
ذو خا�صية امت�صا�ص كالطوب الإ�سمنتي و اخلر�سانة و غريها .
موربرك�س ال تتطلب �أي نوع من اخللط يف املوقع مع بقاء طينة البناء اجلاهزة مغطاة بطبقة
من املاء ب�سمك � 1سم تقريبا و بغطاء البويل اثلني عايل الكثافة
(High Density Polyethylene) HDPEخالل فرتة عدم اال�ستعمال و�ضمن الزمن
املفرو�ض .

املميزات

• جاهزة للإ�ستخدام
موربرك�س يتم انتاجها يف اخلالطة املركزية وتوريدها �إىل املوقع جاهزة لال�ستخدام .
• جودة عالية و ثابتة
معايري اجلودة ومقاومة ال�ضغط م�ضمونة حيث يتم �إنتاجها يف م�صانع الفارج با�ستخدام
�أحدث برامج التحكم االوتوماتيكية للخلط والتعبئة .
• توفري الوقت
تتيح موربرك�س اال�ستخدام الأمثل للعمالة نظر ًا لعدم حاجتها للخلط يف املوقع.
• تقليل كمية الفاقد
كمية الفاقد تقل ب�شكل ملحوظ على عك�س الطينة (املالط ) التي يتم خلطها يف املوقع حيث
يحافظ على خا�صية الت�شغيل ملدة ت�صل اىل � 36ساعة وميكن نقله �إىل �أي مكان يف املوقع

• توفري يف الإنتاج و الكلف الغري املنظورة
	�أجور اخللط يف املوقع و النقل للمواد اخلام �شبه معدومة ،بالإ�ضافة �إىل تقليل كلفة خلط الطينة
(املالط يف املوقع) يف املوقع من كهرباء و ماء والهالك وهدر الوقت.
• توفري يف امل�ساحة
يتم اال�ستغناء عن م�ساحة تخزين املواد اخلام فيما ي�ساهم يف ايجاد م�ساحة اكرب للأن�شطة الأخرى
وت�ساعد مدير امل�شروع على االلتزام بال�شروط من حيث نظافة املوقع.
• حماية من ال�سرقة
منع �سرقة املواد اخلام (الإ�سمنت و الرمل) الالزمة لإنتاج الطينة ( املالط) يف املوقع
نظرا لعدم تخزينها ا�صال.
•التو�صيل
ميكن توفريمادة املوربك�س بالكميات التي يطلبها العميل وتكون اقل كمية ميكن تو�صيلها هي 1م.³
•اخلدمات اللوج�ستية:
الفارج توفر �أحوا�ض بال�ستيكية م�صممة خ�صي�صا للطينة اجلاهزة "موربرك�س" � .سعة احلو�ض
0.33م 3و ميكن رفعه بالرافعة.
�أ�صناف طينة البناء موربرك�س :
�أنواع طينة البناء

الت�صنيف ح�سب املوا�صفة الأوروبية

معدل مقاومة
ال�ضغط يف عمر
 28يوم ()Mpa

“موربرك�س”

EN998-2:2003

مور برك�س M03

M 2.5

3 Mpa

مور برك�س M05

M5

5 Mpa

مور برك�س M10

M 10

10 Mpa

�ساعات
الت�شغيل
(�ساعة)
12

�أو
36

اال�ستخدامات

الطوب العادي  /طينة
اجلدران غري احلاملة
لطوب العادي  /طينة
اجلدران غري احلاملة
الطوب العادي  /طينة
اجلدران احلاملة

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

تو�صيات عامة
• ت�ستخدم الطينة اجلاهزة للبناء "موربرك�س"
 , M05يف بناء اجلدران غري احلاملة من الطوب
الإ�سمنتي ....الخ

M03

• ت�ستخدم الطينة اجلاهزة للبناء "موربرك�س"
يف بناء اجلدران احلاملة من الطوب الإ�سمنتي  ....الخ

الفارج العراق للخرسانة والحصى

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

M10

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

