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Quadaxial

وصف المنتج
يعد زجاج  Quadaxialالمقاوم للقلويات المملوك لشركة  ®Jesmoniteعبارة عن زجاج بالعديد من تقويات الزجاج المحورية المخصصة لالستخدام مع
المواد المركبة  AC730و AC930لشركة  .Jesmoniteويستخدم هذا المنتج مع  Jesmoniteمن أجل عمل طبقة رقيقة قوية خفيفة الوزن .وزجاج
 Quadaxialمصنوع من األلياف المقاومة للقلويات الخاصة بشركة  .®Owens Corning® Cem-FILومما يساعد هذه المادة هو خدمتها لمدة 40
عاما في جميع أنحاء العالم وقد اثبتت متانتها وكفاءتها .وتم تصنيع هذا المنتج بموجب شهادة األيزو  9001وتم تصفيحها باستخدام  30و AC930وتتوافق
مع المعيار األوروبي القياسي البريطاني  1170وهو المعيار القياسي لمنتجات الخرسانة الزجاجية المسلحة.

المواصفات:
نوع األلياف
البناء
وزن األلياف
تيكس 320

مقاوم للقلويات -يتوافق مع المعيار األوروبي القياسي البريطاني 1170
45+/90/45-/0
 180جرام لكل متر مربع %5-/+
(وزن طولي للنسج)

الخصائص المثالية
قوة شد الجديلة
قوالب مرنة
نقطة التنعيم
أداء الحرائق

 1,7جيجا باسكال
 72جيجا باسكال
 860درجة مئوية
غير قابل لالشتعال

مجاالت التطبيق
صمم هذا المنتج خصيصا من أجل عمل القوالب الزخرفية باالرتباط مع منتج  ،AC300ومنتج  AC100ومن أجل االستخدام الخارجي .AC730
ُ
ألواح التكسية الخارجية واألثاث ال ُمشكل والنحت وسلسلة كبيرة من منتجات الخرسانة الزجاجية المسلحة المتوافقة مع المنتجات ال ُمشكلة.

الصفات األساسية
مقاوم للقلويات -يتو افق مع معيار الخرسانة الزجاجية المسلحة المعروفة بالمتانة الخارجية.
ألياف مثالية من أجل تحقيق الحد األقصى من الصالبة التعرجية ومقاومة التأثير.
وتسمح األلياف المفتوحة بالترطيب السهل والكامل خارج األلياف الزجاجية مما يضمن األداء المثالي للمركب.
ال يوجد به فتيل حر -سهل التناول وال يسبب أي حكة.
ويمكن قطعه من أجل تشكيله في قوالب تقدم تقوية الفتيل المستمرة.

التعبئة
يتوفر في بكرات بحجم  25متر مربع و 125متر مربع  -ويتم توفير الجميع بعرض 1,25م.

التخزين
يُحفظ بعيدا عن الحرارة والرطوبة وفي عبوة مناسبة .أفضل األحوال أو الظروف الخاصة بالتخزين هي 35-15 -:درجة مئوية بمعدل رطوبة .%65 -%35
إذا تم تخزين المنتج في درجات حرارة أقل يجب تكييفه في ورشة العمل بحد أدنى  24ساعة من أجل منع التكثف.

تعتمد المعلومات والتوصيات المذكورة أعاله على خبرتنا ويتم تقديمها فقط من أجل النصيحة .يتم تقديمها بموجب خلوص النية دون ضمان ألن شروط وطرق
االستخدام خارجة عن ارادتنا .يتحمل المستخدم النهائي مسئولية تحديد مالءمة المواد لألغراض الخاصة المحددة.
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