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 اضافات خرسانه

  :خصائص عامة
منتج مطابق للمواصفات القياسية  بتدائىاإلالشك ير زمن وتأخ الخلط، لتقليل ماءللمونة األسمنتية  إضافةTB101 بالست 

  .ASTM - 494,  TYPE A,B,D, & G رقم األمريكية
  :طريقة التشغيل

المونة مما يحسن من خواص للخرسانة و تسبب تلدين قويالي الخرسانة أو المونة األسمنتية  TB101بالست  إضافة .١
في زيادة قابلية  يظھروتأثير التلدين علي الخرسانة والمونة . النھائيةوالمونة الطازجة وكذلك المقاومة المبكره و الخرسانة

   .التشغيل للخرسانة والمونة  الطازجة
مقاومة النھائية بعد بعد الصب وكذلك ال الخرسانة والمونة في األيام األولي الخلط، مما يحسن من خواص ماءل نسبة نه يقلأكما  
  .تمام الجفاف 
وتحسين خواص  TB101بالست  إضافةقتصادى بعد يمكن تقليل نسبة األسمنت في الخلطة لتحقيق التوازن اإلنه وكذلك فإ 
 .الخرسانة 
نتيجة يمكن الحصول ھذه ال TB101بالستوالنھائي للخرسانة والمونة يتوقف علي جرعة  بتدائياإلمعدل تأخير زمن الشك  .٢

العالية ودرجة الخرسانة الطازجة في درجة حرارة الجو  حتىللخرسانة والمونة  القياسيبمقياس الھبوط  حتفاظاإلعليھا مع 
  .بعيدة العالية وللخرسانة المنقولة لمسافاتٍ 

  :زمن الشك
الجرعة المضافة ودرجة حرارة  لته حسبطاإ يمكن TB101بالست  للخرسانة والمونة المعالجة بتدائي والنھائياإلزمن الشك  

      .المستخدمالجو ونسبة الرطوبة ونوع األسمنت 
  .في حاله الجرعات العاديهساعات ٣-٢بتدائى من عموماً يزداد زمن الشك اإل 

  :حتفاظ بمقياس الھبوطاإل
  .في درجات الحرارة العالية حتى القياسيبالھبوط  حتفاظعلي اإل يعمل TB101بالسـت 

  :ضافات االخريع اإلفق مالتوا
مع TB.101بالست  ستخدامإ األسمنتية ويفضلخرسانة والمونة اآلخري لل اإلضافاتعموماً متوافق مع جميع TB101بالست  

  . الخرسانة والمونة بمفرده
 ختباراتاإلجراء إعموماً يجب  األسمنت،مع جميع أنواع األسمنت بما فيھا األنواع الخاصة من  ستخدامهإيمكن  TB101بالست 

  .المعملية 
  : الجرعة
  .المستخدم األسمنتمن وزن % ١.٢إلي  ٠.٣بجرعة تتراوح بين  يضافTB101بالست  
  .من وزن األسمنت% ١.٨حتى في درجــة الحــرارة العاليــة يمكــن زيادة الجرعة  
يضاف الي الخرسانة والمونة األسمنتية منفصالً  وللحصول علي نتائج أفضل، الخلط ن يضاف الي ماء أيمكن TB101 بالست  

 .والمحاوالت المعملية والحقلية ختباراتاإلجراء إالجرعة المناسبة يجب  د أصافة ماء الخلط ، ولتحديد بع
 ) ١(جدول رقم 

   ٣م/ كجم  ٣٥٠محتوى األسمنت  ،TB101 بالستبمادة نضغاط الخرسانة المعالجة إمقياس الھبوط القياسى ومقاومة 
PZ 35F (DIN 1164)  ً  مº ٣٥الخرسانة الطازجة عند    ASTM C150 TYPE 1الي المواصفات األمريكية  المقابلة تقريبا

  نسبه الماء
 سمنتإلي األ

 TB 101بالست جرعه 
  سمنتمن وزن األ% 

 مقياس الھبوط
  )سم(

  مقاومه االنضغادط
  ٢مم/ نيوتن 
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   :الفنيةلمواصفات ا
  .محلول بنى غامق :      المظھر
  .مº ٢٠لتر عند /كجم  ١.١٨ :      الكثافة

ً  ١١ – ٨  :  الرقم األيدروجين   . تقريبا
  .عن الحرارة والرطوبة العالية  فى العبوات االصلية المغلقة بعيداً  شھر ١٢ :     ن التخزينزم
 :البيئة تعليمات

  .الواقية القفازات و الماسكات إرتداء – واقيه نظاره إرتداء 
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