
سيكا اليت كريت ® - ۰۲

إضافة سائلة للخرسانة إلنتاج خرسانة خفيفة الوزن والخرسانة الرغوية .

Sika Lighcrete ® - 02
وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
الخرسانة الخفيفة الالزمة لجميع أنواع التطبيقات .

الخرسانة الجاهزة أو خرسانة الموقع أو مباشرة للخلطة فى عربات نقل الخرسانة .

الجرعة : 
معدل اإلستهالك يتراوح بين ۰٫٥ : ۱ ٪ من وزن األسمنت للخرسانة الخفيفة ( المصنعة ) .
معدل اإلستهالك يتراوح بين ۰٫٥ : ۲ ٪ من وزن األسمنت للخرسانة الخفيفة ( المسامية ) .

اإلستخدام :
تضاف المادة الى المياة المعايرة أو مع المياة الى خالطة الخرسانة فى نفس الوقت .

يجب عمل اإلختبارات الالزمة للحصول على المحتوى الهوائى المسامى المطلوب والوصول الى الجرعة المناسبة لذلك .
يراعى زيادة زمن الخلط بعد إضافة المادة الى عربة خلط الخرسانة لمدة ۲ دقيقة لكل ۱ م۳ وإختبار كثافة الخرسانة قبل الصب .

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

إدخال كمية من المسام الهوائية بنسبة تصل الى ۳٥ ٪ بأمان تام .
الكثافة الجافة حوالى ۸۰۰ كجم / م۲ وتصل الى ۱٦۰۰ كجم/م۲مع إستخدام الركام خفيف الوزن .

محتوى ثابت لكمية الهواء بعد صب الخرسانة .
إمكانية نقل الخرسانة الخفيفة المستعمل بها الركام الخفيف .

الكثافة (۲۰°م )
اللـــــــون

۱٫۰۱ ± ۰٫۰۱ كجم / لتر
سائل أصفر

جراكن ٥ ، ۲۰ كجم - براميل ۲۲۰ كجمالتعبئــــــة
تنكات حسب الطلب 

۱۲ شهر من تاريخ االنتاج فى العبوات األصلية  الصــــالحية

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر ألشعة الشمس التخزين
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