صحيفة البيانات الفنية ()TDS830/17

AC830
وصف المنتج
تعد  Jesmonite® AC830وضع سريع لمكون األسمنت المعدل لبوليمر األكريليك وهي مادة معوضة لالنكماش وذات مسامية منخفضة كما أنها متينة
في كافة أحوال التجوية الخارجية .هذا المركب مخصص للمصبوبات الزخرفية الرقيقة كما أنه مناسب للنحت واألشكال ذات الخصائص المائية وأشكال
الصب الزخرفية التي تكون قادرة على التحمل خارجيا ومقاومة للتجمد .يتم تزويد الصب  AC830في لون أبيض يمكن صبغه باستخدام كال من األصباغ
األسمنتية السائلة والجافة .ويعد نظام  AC830هو نظام الصب المائي الذي يمكن المصنعين من عمل مصبوبات مضغوطة بسهولة دون معدات اهتزاز
مكلفة .ويتم توريدها في مكونين أحدهما هو سائل األكريليك المائي واألساس المخلوط .ويوضع الملدن القوي من أجل تقوية الصالبة وتسهيل الصب والتحمل
الكبير .كما تتوفر خدمة مواءمة اللون حسب الطلب.

المواصفات:
نسبة الخلط
كثافة الرطوبة
الكثافة الجافة )( EN1170-6
من القوة الضاغطة.
)(EN 1015-11
امتصاص الماء )(EN1170-6
االنكماش الجاف
الصالبة التعرجية ()BS 492
التمدد الحراري )(BS1902

( 7,1األساس بالنسبة للسائل).
 2050كجم  /متر مكعب
 1950كجم /متر مكعب
 45نيوتن/مم مربع ( 45ميجاباسكال).
 24( %4.89ساعة)  7( % 5,45أيام).
%0,1
اجتاز
 0.009مم لكل درجة مئوية (= /6-9,10ك)

مجاالت التطبيق
الصب الرطب السريع العالي الصالبة والذي يكون بديال للصب الحجري ،واألحجار المصنعة والخرسانة الزخرفية المصبوبة.

الصفات األساسية
تحسين القدرة االنثنائية واالستقرار.
متانة عالية في جميع البيئات الخارجية
قدرة عالية على االنضغاط والشد
التجفيف السريع واكتساب المتانة في أسرع وقت
تعويض االنكماش واستقرار األبعاد

التعبئة
يتم توفير السوائل في علب حجمها  25كجم ،و 1000كجم في حاويات متوسطة الحجم والمساحيق في أوعية حجمها  25كجم وفي أكياس مرنة متوسطة
الحجم.

التخزين
كقاعدة عامة يجب حفظ حاويات السائل معزولة جيدا كي تمنع تبخر المياه أو تكوين القشرة .ويجب تخزينها في درجة حرارة ثابتة بين  25-5درجة مئوية ويتم
استخدامها خالل ستة أشهر .يجب تجنب التجمد يجب حفظ القاعدة وتخزينها في درجة حرارة من  25-5درجة مئوية.

تعتمد المعلومات والتوصيات المذكورة أعاله على خبرتنا ويتم تق ديمها 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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