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مّقسي ا	سطح الخرسانية على شكل مسحوق

المنتج 
جاهز  مقوى/مّقسي،  عن  عبارة  هو   �floor 400 BA
مواد  من  ومصنوع  التطبيق  الحديثة  للخرسانة  مصمم  لالستخدام، 
المضافة.  والمواد  وا	سمنت  البازلت...)  (السيليكا،  بعناية  مختارة 
جد�،  اقتصادي  أرضية  مقوى/مّقسي/مصلب  المنتج  هذا  يعتبر 

ويوصى باستخدامه في الداخل والخارج. 
إن floor 400 BA� شديد االحتمال، يوصى باستعماله بشكل 
خاص لالرضيات ذات الحركة المرورية  الثقيلة، نظر� لمقاومته العالية 

للتآكل، و لقدرته العالية على تقسيت الخرسانة.  

مجال االستخدام 
مواقف السيارات   •

صاالت عرض السيارات   •
المستودعات الصناعية.   •

أرضيات المصانع.   •
الممرات ذات الحركة المرورية  الثقيلة   •

ردهات وغرف االنتظار   •

الخصائص    
رمادي  اللون   

<٤ ملم  حجم الحبوب   
  ١,٤٠ كثافة المسحوق   

٠,٩٩ مم / ١٠٠٠ لفة   مقاومة التآكل   
 (Tinius Olsen C.D.R) عداد التآكل   

قوة الضغط   
 (١٠٩: ٩٩ ASTM C)  

٤٥ ميجا باسكال                        ٧ أيام 
٥٥ ميجا باسكال                         ٢٨ يوما 

قوة االنحناء   
 (٥٨٠ ASTM C)  

١٠,١ نيوتن / مم٢                        ٧ أيام 
١٢٫٢ نيوتن / مم٢                        ٢٨يوما 

 ٨-٩  Moh صالبة  

إرشادات االستخدام 
إعداد الركيزة 

الحديثة  الخرسانة  تحتوي  أال  يجب  النتائج،  أفضل  على  للحصول 
الفنية  للتوصيات  وفًقا  الماء.  أو  الهواء  من  الكثير  على  التطبيق 
وأحدث التقنيات، يجب إنشاء الفواصل بانتظام لمنع التشققات: عادًة 
كل ٢٥ م٢. قبل تطبيق floor 400 BA�، يجب تسوية الخرسانة 

وإزالة الماء الزائد. 
 

تحضير المنتج 
 �floor 400 BA بتوزيع  قم  الخرسانة،  تحضير  يتم  عندما 

 �floor 400 BA بانتظام على السطح. انشر ثلثي كمية

الثلث  انشر  ثم  بالخرسانة،  المنتج  يندمج  حتى  انتظر  أوالً.  الالزمة 
المتبقي من floor 400 BA�. للحصول على جودة ثابتة وعالية 
، يجب توزيع ونثر مادة التقسية  بشكٍل متواٍز لكل متر مربع وعلى 

جميع أنحاء السطح. 
مسطرين  أو  كهربائية  عوامة  استخدم   ، الفور  على  و  ذلك   بعد 

للحصول على النتيجة النهائية المطلوبة. 
أشعة  من  السطح  بحماية  قم  التطبيق،  بعد  التالية  ا	يام  خالل 

الشمس والرياح. 
 �floor 400  المنتج تحسن من أداء المناسبة لهذا  المعالجة 

BA بشكٍل كبير. 
  

االستهالك 
حركة مرور معتدلة: من ٤ إلى ٥ كلغ / م٢ 

حركة مروركثيفة: ٥ إلى ٧ كلغ / م٢ 

التخزين 
صالح لمدة ١٢ شهًرا من تاريخ التصنيع في عبوة أصلية وغير مفتوحة، 
مغطاة في حالة جافة، بعيًدا عن الرطوبة، ومحمية من درجات الحرارة 

الشديدة وضوء الشمس المباشر.  

احتياطات السالمة 
يحتوي المنتج على مساحيق أسمنتية تطلق القلويات التي قد تكون 
في  التطبيق  يتم  أن  ا	فضل  من  بالماء.  مزجها  عند  بالجلد  ضارة 

منطقة جيدة التهوية، وارتداء معدات واقية لليدين والعينين 
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والجهاز التنفسي وتجنب تنفس الغبار. يجب غسل البقع على الجلد 
العينين،  مالمسة  حالة  في  والصابون.  بالماء  التنظيف  طريق  عن 
فينبغي  المنتج،  ابتالع  حالة  أما في  النظيف.  بالماء  جيًدا  اغسلهما 
يجب  الحاالت،  تتقيأ)، وفي جميع  أن  تحاول  (ال  التقيؤ  استحثاث  عدم 

التماس العناية الطبية. المنتج غير قابل لالشتعال. 

إخالء المسؤولية 
على الرغم من أن الشركة تضمن منتجاتها ضد المواد المعيبة، فإن 
شروط  	ن  ضمان  دون  يتم  المنتجات  هذه  وتطبيق  استخدام 
الشركة  مع  التواصل  ينصح  الشركة.  سيطرة  عن  خارجة  تطبيقها 
للتحقق من أن المنتج مناسب لالستخدام المقصود، وأن نسخة ورقة 
البيانات هذه هي أحدث إصدار. يجوز للشركة تعديل هذه الورقة دون 
أي إشعار مسبق. الخصائص التقنية مدرجة ل×رشاد فقط. لمزيد من 

المعلومات، يرجى االتصال بمكتب الشركة في بلدك. 
 

مالحظة هامة 
الملكية  هي  هذه  الفنية  البيانات  ورقة  في  الواردة  المعلومات  إن 
أو  اÚفصاح  ُيحظر   .SODAMCO Holding SAL لشركة  الوحيدة 
أو جزئًيا)  به (سواء كلًيا  المصرح  النسخ غير  أو  النشر  أو  االستخدام 
أو أي معلومات تحتوي عليها، ويخضع ذلك في  البيانات هذه  لورقة 

حال حدوثه للمالحقة القانونية. 
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