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 خاصهمون 

و المواصفات التاليه لمنتج  منتجات مكونه من ثالث أنواع تختلف طبقا لحجم الحبيبات في كل نوع سي جراوت: ملحوظة

           .250      سي جراوت      

 :خصائص عامة
 سمك و , فقط يضاف الماء, يستخدم في أعمال الحقنغير معدني  بودره جافه أساس أسمنتي 250 سي جراوت

   .مم 2.5حبيبات ال يزيد عنال
  عاليه في وقت قصيرإنضغاطيعطي مقاومه . 
 مونه غير قابله لإلنكماش ومناسبه لحقن الفجوات المتوسطه. 
  كل و ال يؤثر في حديد التسليحآتلل غير قابل و إلتصاقيمتاز بقوه .

 :اإلستخدامات
  سم 25بعاد أ في حقن القتحات حتي 250 سي جراوتيستخدمx 25 سم. 
  سم15 الي سمكها يصل الكمرات التي مععلي قمصان األعمده في منطقه اإلتصال أحقن . 
 الماكينات حقن جوايط   .

 :الخلطتعليمات 
 .عاء مناسبفي و  (1)كميه الماء المحدده بجدول رقم يوضع  .1
ستخدام إ يفضل ولي قوام متجانس إلوصول ا  حتي دقائق5 – 3من   الي الماء مع التقليب250سي جراوت ضافه إ .2

 .بطئ السرعاتخالط 
 .ثم يتم الصب او التشغيل.  دقائق لتمام خروج فقاعات الهواء المحبوس5يترك الخليط لمده  .3
 . دقيقه من بدايه الخلط 20 خالليتم خلط الكميه التي يمكن صبها  .4

 250سي جراوت يوضح نسبه الماء المطلوبه لتشغيل  (1)جدول رقم 
 
 
 

 :االستخدام ةطريق
  .وإزالة األتربة والشوائب والمواد الغريبة السطح فةنظا .1
 . بعد الترطيبالزائدة المياه إزالة ةيتم ترطيب السطح يالماء مع مراعا .2
 .250سي جراوت يتم التخليط كما سبق ثم صب أو تشغيل  .3
 .بالماء بعد التشغيل المعدات  األدوات وةنظاف .4

  . ساعه علي األقل24ترطب األسطح المعرضة للهواء بوضع قماش مبلل بالماء لمده : المعالجه

  :المواصفات الفنية
. م 25º  عند  ASTM C-109/109M: مقاومة اإلنضغاط  

 %11.5  متماسكةمونه  %14  ة التسويةمونه ذاتي زمن الكسر
 2سم /  كجم 400 2سم /  كجم 275  يوم1
 2سم /  كجم 600 2سم /   كجم 350  يوم3
 2سم /  كجم 650 2سم /   كجم 420  يوم7

 2سم /  كجم 700 2سم /   كجم 470  يوم28
ولهذا     % 30السابق توضح ان زياده نسبة الماء تقلل مقاومة اإلنضغاط حتي الجدول  النتائج في :مالحظه  

.         يجب ضبط نسبة الماء حسب الغرض من اإلستخدام  للحصول علي أفصل النتائج

 .  ASTM C191 دقيقه لألسمنت البورتالندي العادي 30   : زمن الشك

 . 3سم / جم 2.34مونه متماسكة  .  3سم/  جم 2.23مونه ذاتية التسوية   : الكثافه النهائيه

.   شهر في العبوات االصلية المغلقة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة والرطوبة12  : زمن التخزين

 :ةالبيئ تعليمات
  منتج غير سام مثالي لإلستخدام في منشآت مياه الشرب250سي جراوت  . 
 حسب تعليمات  .الواقية القفازات و الماسكات إرتداء – واقيه نظاره إرتداء(MSDS.) 

 نسبه المياه  اإلستخدام  
  %11.5 مونه متماسكه للتشغيل بالبروه 1
  %14 مونه ذاتيه التسويه للحقن 2


