اخلر�سانة
دليل بيانات املنتج

WATERTIGHT

الخرسانة قليلة النفاذية

اخلر�سانة قليلة النفاذية هي نظام متكامل من اخلر�سانة املقاومة لنفاذية
املاء ي�ضم مواد خا�صة تعمل على اغالق امل�سامات بهدف حماية اخلر�سانة من
نفاذية املاء  .مالئمة للقواعد  ،الت�سويات والعنا�صر الإن�شائية املعر�ضة و�/أو
املالم�سة للماء ب�صورة متوا�صلة .
التطبيقات :
�أماكن الإ�ستخدام :
• اخلر�سانة حتت االر�ض .
• خزانات املاء .
• خزانات ال�صرف ال�صحي ومعاجلة املياه .
• االنفـاق واملمرات التحت �أر�ضية .
• القواعد والأ�سا�سات .
• جدران و�أر�ضيات الت�سويات .
• املن�ش�آت البحرية .
• برك ال�سباحة .
• مواقف ال�سيارات .
• �أ�سقف املباين التجارية .
املميزات :
• فعال من حيث التكلفة  ,يقلل من تكلفة العمالة وقد ال يكون هناك حاجة لإ�ستخدام روالت
ومواد العزل املائي .
• �سهولة �أكرث يف ال�صب .
• زيادة دميومة اخلر�سانة املعر�ضة للمياه .
• نفاذية املاء �أقل من  50ملم عند الفح�ص .
• احلد من �صد�أ فوالذ الت�سليح .
• تقلل من عيوب اخلر�سانة الناجتة عن نفاذية املاء كالتزهري .
• ميكن ان يحقق متطلبات نفاذية الكلورايد ( )RCPح�سب ال�صنف املطلوب .
• تعمل على تكوين �شبكة كر�ستالية تعمل على ملء امل�سامات والقنوات الدقيقة وبالتايل تعمل
على جت�سري الت�شققات الدقيقة لغاية �سمك  0.4ملم.
• ت�شكل حماية ا�ضافية تقاوم الأ�ضرار الناجتة عن العوامل الفتاكة .

اخل�صائ�ص الفنية :
• ن�سبة املاء  /الأ�سمنت من  0.55 – 0.4وقد تكون �أقل من . 0.40
• درجة التهدل الأ�سا�سية  )100-150mm)S3وميكن توريدها بدرجات تهدل �أعلى ح�سب الطلب.
• درجات مقاومة عالية ال تقل عن  30 Mpaميكن توريدها بدرجة  C25ب�شروط خا�صة .
• قابلة لل�ضخ .
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التهدل
25 ±ملم

مالحظات

< 50 mm

4-7

0.55

125

ال ت�صلح للخر�سانة املالم�سة
للماء ب�شكل دائم

< 30 mm

4-7

0.45

125

ت�صلح للخر�سانة املالم�سة
للماء �أو غري املالم�سة للماء

< 20 mm

5-8

0.40

125

اخلر�سانة التي حمايتها �ضد
تاكل احلديد يعترب مهما

* ميكن حتقيق نفاذية �أقل من  10ملم بناء على طلب م�سبق وبظروف خا�صة

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

تو�صيات عامة
• يجب مراعاة القواعد املحددة بدقة يف ما تقت�ضيه
من معاجلة اخلر�سانة كما هو احلال يف اخلر�سانة
العادية
• حتقق من حتديد درجة التهدل املنا�سبة ح�سب
الأ�ستخدام املطلوب .

• ان ن�سبة املاء  /الأ�سمنت لها ت�أثري كبري على �أداء
اخلر�سانة وبالتايل يجب تفادي ا�ضافة املاء يف املوقع
للمحاف�ضة على اخلوا�ص املطلوبة .
احتياطات ال�سالمة:
• تو�صي الفارج و تلزم موظفيها ومقاوليها الفرعيني
با�ستخدام ادوات ال�سالمة العامة مثل النظارات

الفارج العراق للخرسانة والحصى

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

الواقية للعني،اخلوذة ،القفازات وحذاء ال�سالمة
عند �صب اخلر�سانة.

