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 خاصهمون 

 .70سي جراوت  لمنتج ة التاليوالمواصفاتنوع نواع تختلف طبقا لحجم الحبيبات في كل أسي جراوت منتجات مكونه من ثالث 

 :عامةخصائص 
 و سمك الحبيبات ال يزيد عن , عمال الحقن فقط يضاف الماءأسمنتي غير معدني يستخدم في أساس أ جافه  بودره70 سي جراوت

. مم  1.2
  نضغاط عاليه في وقت قصيرإيعطي مقاومه. 
 ة لحقن الفجوات الصغيرة لإلنكماش ومناسبةمونه غير قابل .
  كل و ال يؤثر في حديد التسليحآلتصاق و غير قابل للتإيمتاز بقوه .

 :اإلستخدامات
  سم 10بعاد أ في حقن القتحات حتي 70 سي جراوتيستخدمx 10صغيرةسم و الفراغات ال .
  سم5علي قمصان األعمده في منطقه اإلتصال مع الكمرات التي يصل سمكها الي أحقن .  
  الماكيناتحقن جوايط.  

 :الخلطتعليمات 
.  وعاء مناسبفي (1) الماء المحدده بجدول رقم ةيوضع كمي .1
ستخدام خالط بطئ إلوصول الي قوام متجانس و يفضل ا دقائق حتي 5 – 3 الي الماء مع التقليب من 70سي جراوت ضافه إ .2

. السرعات
 .و التشغيلأثم يتم الصب .  دقائق لتمام خروج فقاعات الهواء المحبوس5يترك الخليط لمده  .3
.  من بدايه الخلط ة دقيق20يتم خلط الكميه التي يمكن صبها خالل  .4

  :70سي جراوت يوضح نسبه الماء المطلوبه لتشغيل  (1)جدول رقم 
 
 
 
 

 :االستخدامطريقه 
.  ةالشوائب و المواد الغريبو ة األتربةزالإ السطح وفةنظا .1
  . بعد الترطيبة المياه الزائدةزالإالماء مع مراعاه بيتم ترطيب السطح  .2
. 70سي جراوت و تشغيل أيتم التخليط كما سبق ثم صب  .3
 . األدوات والمعدات بالماء بعد التشغيلةنظاف .4

 .  علي األقلة ساع24 للهواء بوضع قماش مبلل بالماء لمده ةرطب االسطح المعرضت :المعالجه

 :ةالمواصفات الفني
 .م 25º  عند  ASTM C-109/109M :  اإلنضغاطةمقاوم

 %13  ةمونه متماسك %15  ة التسويةمونه ذاتي زمن الكسر

 2سم / كجم   350 2سم / كجم   220  يوم1
 2سم / كجم   480 2سم /   كجم 320  يوم3
 2سم / كجم   550 2سم /   كجم 420  يوم7
 2سم / كجم   600 2سم /   كجم 500 يوم 28

 نسبه الماء  بطض ولهذا يجب% 30 اإلنضغاط حتي ة الماء تقلل مقاومة نسبةن زيادأ في الجدول السابق توضح النتائج: ةمالحظ 
 .النتائجل ضفأ علي اإلستخدام للحصولحسب الغرض من      

  . ASTM C191 دقيقه لألسمنت البورتالندي العادي  30 :   زمن الشك
  .3سم/ جم 2.22 ة  مونه متماسك. 3سم/  جم 2.15  ة التسويةاتيذ مونه :  الكثافه النهائيه
   .اشره و الرطوبهبشعه الشمس  المأ شهر في العبوات األصليه المغلقه بعيداً عن 12 :   زمن التخزين

 :البيئة تعليمات
  منتج غير سام مثالي لإلستخدام في منشآت مياه الشرب70سي جراوت  . 
 الواقية والقفازات الماسكات إرتداء – ةواقي رةنظا إرتداء.  
 البيئة  وحماية الصحية الوقاية تعليمات حسب :والتشغيل التداول إحتياطيات(MSDS.) 

 نسبه المياه  اإلستخدام           
  %13 مونه متماسكه للتشغيل بالبروه 1
  %15 مونه ذاتيه التسويه للحقن 2


