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SBR سى بوند  
 ماده ربط متعددة اإلغراض 
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 اضافات خرسانه

 :الخصبئص العبهت 
 سي بوًذ SBR خاالسًُزٛ األسًُذ ٔانًٌٕ يعكًبدِ رثػ رعبف  رسزخذو خ يزؽٕرحيكٌٕ يٍ نذائٍ صُبعٛ يُزج.  
 انًٛبِ. سًُزّٛ نُفبرٚخانًٌٕ األ خٔٚذسٍ يٍ يمبٔي َكًبشٚمهم اإل 
  ٍخانًٛكبَٛكٛخٕاصٓب ٔ ٚرفع  هجرٖن سًُزٛخاأل انًَٕخ يمبٔيخٚذس. 
 شزعبل.نإلدذٚذ انزسهٛخ ٔ غٛر لبثم  يع األسؽخ ٔ ال ٚسجت صذأٛخ رثػ عبن ًٚزبز ثمٕح 
 ًَٕاالسًُزٛخ. خالصك الزصبد٘ نه 

 االسخخذاهبث :
  ّصالح ٔانزريٛى ٔرسٕٚخ األسؽخ.اإل نزذسٍٛ يٌٕ ّإظبف - بَخ انجذٚذح يع انخرسبَخ انمذًٚخهخرسنرثػ كؽجم 
 انًخزهفخ.االسًُزّٛ  األسؽخسبء ٔ األسًُزٙ يع سؽخ انخرسبَخ انًه رثػ يَّٕ انجٛبضأظبفّ ن 
 لٕح يع انزشغٛم نزذسٍٛ خٕاص انسًك انًُخفط  نألرظٛبد راد - زيٍ شك انججس انزشغٛم ٔزٚبدح رذسٍٛ لبثهٛخ

 انشرٔر.يُع ظٕٓر ٔ ٔزٚبدح يمبٔيخ انجرٖنزصبق عبنٛخ يع انسؽخ إ

 : ًسبـت الخلـط
 ت.البذ اى يكوى السطح ًظيفب و خبلي هي اي هواد غريب 

 االسخخذام كبرايور: تي حبلف 

 أسًُذ    يبء        سٙ ثَٕذ 
  كجى 3   كجى 4 -1    كجى 1 

, ٔ نهذصٕل عهٙ افعم انُزبئج الثذ يٍ رشغٛم انؽجمّ انزٙ )رٔثّ(ٚزى انزمهٛت انجٛذ دزٙ انٕصٕل انٙ لٕاو يُبست 
 رهٙ انجراًٚر لجم جفبفّ ٔاال ٚزى دْبَّ يرِ اخر٘

 ًفي حبلَ االسخخذام كوو: َ 

 : ٙافعم رصًٛى نخهؽّ انًَّٕ كبالر 

 سٗ ثَٕذ     أسًُذ    ريبل َظٛفخ يزذرجخ
 كجى 8 - 6    كجى 50   كجى 150 

 نزر نهذصٕل عهٙ انمٕاو انًُبست نؽجٛعّ انعًم انًؽهٕة. 18ٚعبف انًبء دزٙ ٔ

 األسًُذ. ٚجت فٙ جًٛع األدٕال إظبفخ راثؽخ،ثًفردِ كًبدح   SBR سي بوًذال ٚسزخذو   :هلحوظت

 :تالوواصفبث الفٌي

 (ASTM D 4541-95ؼجمب" نهًٕاصــفخ  )  Pulloff test:   قوٍ االلخصبق
 يع انًبء ٔ أظبفّ  SBR سي بوًذيكَّٕ يٍ  ثُست يخزهفخ ؼجمًب نهجذٔل عُّٛ 4عذد  رى عًم

ٔنصمٓب عهٗ انخرسبَخ ثى رركذ انعُٛخ    يى 2 –1االسًُذ ثبنُست انًٕظذخ ثبنجذٔل ثسًك
  أٚبو 7نًذح 

 .(2كجى / سى 300 نهخرسبَخ)يمبٔيّ االَعغبغ 

 الخوبسك هع الخرسبًت كوب ُو هوضح ةقو

 
 
 
 
 
 
 

 .عٍ يصبدر انذرارح فٙ  انعجٕاد األصهٛخ ثعٛذًا  شٓر 12 :  زهي الخخسيي

 :البيئت حعليوبث
 انٕالٛخ انمفبزاد ٔ انًبسكبد إررذاء – ٔالّٛ َظبرِ إررذاء.  
 ٔدًبٚخ انصذٛخ انٕلبٚخ رعهًٛبد دست :ٔانزشغٛم نزذألا إدزٛبؼٛبد ( انجٛئخMSDS.) 

  سي بوًذ الوبء األسوٌج قوٍ الربط

 1 10 20 20 حذد اًفصبل للطبقت السطحيت للخرسبًت   2هن ًيوحي /  1.25

 2 10 30 22 ل للطبقت السطحيت للخرسبًتحذد اًفصب   2ًيوحي / هن  0.00

 3 10 40 36 2ًيوحي / هن  0.2

 4 10 50 44 2ًيوحي / هن  0.6
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