
سيكا فيوم ® - إتش آر 

يستعمل سيكا فيوم®- إتش آر كاضافة للخرسانة على صورة بودرة اساسها مادة السيليكافيوم .

Sika Fume ® - HR 

وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
يستعمل سيكا فيوم®- إتش آر مع جميع المنشات الخرسانية والتى تتطلب كفاءة عالية وتحسين االجهادات فى الظروف اآلتية :

الخرسانة المستخدمة فى الحاالت التى تتطلب تقليل انكماش بعد الجفاف وتحسين السطح النهائى بصورة كبيرة .
الخرسانة ذات النفاذية القليلة .

الجرعة : 
۲٫۰ – ۱۰ ٪ بالوزن من األسمنت . 

وللحصول على اعلى كفاءة لالستخدام ينصح استخدام  سيكا فيوم®- إتش آر فى الخلطة الخرسانية مع اضافة الخرسانة سيكامنت ۱٦۳.
يراعى الدقة فى حساب نسبة المياه المستخدمة فى الخلطة تبعا لنسبة اضافة سيكا فيوم®- إتش آر ومادة سيكامنت ۱٦۳ .

اإلستخدام :
يضاف مباشرة الى االسمنت مع الخلط والتقليب لمدة ۹۰ ثانية قبل إضافة الماء .

تعليمات األمان
البيئة            : ال تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل               :  ال خطورة فى نقله .
إحتياطات األمن  :إذا حدث تالمس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تالمس مع العين أو األغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير.

السمية             :غير سام طبقاً لقواعد الصحة واألمان السائدة .

القاهــــــرة : ت :  ۲۱۸۰٦۷۳٤ / ۰۲  فاكس : ۲۱۸۰٦٦۳۷ / ۰۲      
اإلسكندرية : ت : ٤۲٤٤٦۰۱ / ۰۳   فاكس : ٤۲٤٤٦۰٤ / ۰۳ 

egy.sika.com   : الموقع اإللكترونى

يتميز سيكا فيوم®- إتش آر بالخواص التالية :
النعومة العالية واحتواءه على مادة السيليكون دى اوكسيد التى تعمل على تحسين قوة التماسك .تزيد من قدرة الخرسانة على مقاومة التجمد والذوبان فى درجات الحرارة 

المنخفضة .
زيادة االجهادات المبكرة والنهائية .

تقليل االنكماش للخرسانة وزيادة التشغيلية .
يزيد من كفاءة الخرسانة ضد نفاذية المياه .

الكثافة (۲۰°م )
اللـــــــون
التركيب

۰٫٦٥ ± ۰٫۱ كجم / لتر
رمادى

التنتلى هيدروليك بودر

أكياس عبوة ۰٫۹۰ كجم التعبئــــــة
۱۲ شهر من تاريخ االنتاج فى العبوات األصلية  الصــــالحية

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر ألشعةالتخزين
الشمس 
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