يسمو مصر
اضافات خرسانه

كيماويات األنشاء

بالست كريت

ملذن للخرسانة فائق الجودة

خصائص عام ة:








بالست كريت ملدن فائق الجودة و معجل لشك الخرسانة ومنتج خصٌصا لتطوٌر وتحسٌن خواص الخرسانة.
ملدن عالً الجودة و ٌستخدم أٌضا كمعجل للشك النهائً للخرسانة.
ٌحسن من خواص الخرسانة.
ٌضاف للخرسانة بأي نسبة دون أثار جانبٌة ضارة.
ٌر ضار بٌولوجٌا بالخرسانة وعدٌم السمٌة تماما ًا.
ٌوصً بإستخدامه مع الخرسانة المسلحة لخزانات المٌاه ومواسٌر مٌاه الشرب.
ٌخفض من التوتر السطحً للخرسانة الطازجة مكونا ًا طبقة إنزالق بٌن الحبٌبات ترفع قابلٌة تشغٌل الخرسانة
(انظر الشكل رقم .)1
مع تقلٌل نسبة مٌاه الخلط

االستخدامات:






الخرسانة الجاهزة  -الخرسانة بموقع العمل.
الخرسانة سابقة اإلجهاد.
الخرسانة الغٌر منفذه للمٌاه.
خرسانة محطات معالجة الصرف الصحً.
الخرسانة تحت منسوب سطح المٌاه.







الخرسانة المنقولة بالضخ بالمعدات.
الخرسانة سابقة التجهٌز.
ٌزٌد من مقاومه الخرسانة للمواد الكٌماوٌة.
الخرسانة ملساء السطح.
رفع مقاومة الخرسانة لتقاوم أحمال مبكرة
بعد الصب.

الخلط و المعلومات الفنية  ( :انظر الشكل رقم ) 2
 %5 - %1.5 :من وزن األسمنت (أنظر شكل رقم.)1
نسبه الخلط
للحصول علً افضل النتائج ٌضاف بالست كريت بعد اضافه نسبه الماء
المصممه لخلط الخرسانه .
للخرسانة المعالجة نفس زمن الخرسانة بدون إضافات .
زمن الشك االبتدائي :
إضافة بالست كريت ٌقلل من إنكماش الخرسانة بالمقارنة بالخرسانة
اإلنكماش :
الغٌر معالجة.
 :الخرسانة المعالجة بماده بالست كريت تزٌد قوة ربطها مع حدٌد التسلٌح
الربط مع حديد التسليح
بمقدار  %50عن الخرسانة الغٌر معالجة بعد ٌوم واحد ،وتزداد  %6بعد
ٌ 28وم من الصب.
التوافق مع اإلضافات األخرىٌ :مكن إضافة بالست كريت مع اإلضافات األخرى مثل الملدنات
PLAST TB101.
 :مطابق للمواصفات ) .ASTM ( C494 - 77A Type E
المراجع
مطابق للمواصفات ) .ASTM ( C494 – 80 Type A
:
مطابق للمواصفات ) .ASTM ( C494 – 80 Type F
:
سائل شفاف ٌمٌل الً األبٌض.
الشكل :
.9-7
الرقم األيدروجينى :
 12شهر فى العبوات االصلٌة المغلقة بعٌداًا عن الحرارة والرطوبة العالٌة .
زمن التخزين :

تعليمات البيئة:



واقً – إرتداء الماسكات و القفازات الواقٌة.
إرتداء نظارة ة
إحتٌاطٌات التداول والتشغٌل :حسب تعلٌمات الوقاٌة الصحٌة وحماٌة البٌئة (.)MSDS
لمزيد من المعلومات نرجو األتصال بالمكتب الفنى
العنوان 21 :تقسٌم االوقاف – مٌدان السواح – القا هرة – جمهورٌة مصر العربٌة
فاكس 002 02 24538986 :
تلٌفون 002 02 24535679 – 24535678 :
Web site: www.yasmomisr.com E-mail: yasmo@yasmomisr.com
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