
سيكا فيبرجى® 

ألياف من الفيبر جالس تضاف الى الخلطات الخرسانية واألسمنتية لتقليل ظاهرة الشروخ واإلنكماش اللدن باإلضافة الى تحسين خواص السطح بعد التصلد .

Sika Fiber (G)®

وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
تستعمل سيكا فيبرجى® فى اإلستخدامات اآلتية:

خرسانة األرضيات الداخلية .
إنشآت الحواجز للمياة .

مواد الترميم .
الخرسانات المطبوعة .

الخرسانات سابقة الصب ، الخوازيق .
الكبارى .

الجرعة : 
۰٫۹ كجم / م۳ من الخرسانة وال تحتاج لتعديل فى تصميم الخلطة . 

الخلط :
يمكن إضافة سيكا فيبر® فى الخلطة مع المواد الخام أو مباشرة على الخلطة فى الخالطة .

اعتبارات هامة :
عند إضافة األلياف الى الخرسانة فى الخالطة يجب وضعها فى حاوية الخلط والتأكد من الخلط لمدة التقل عن 5 دقائق بسرعة الخلط القصوى للتأكد من تجانس الخلط تماماً .

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

تتميز سيكا فيبرجى® بالخواص التالية :
دقيقة جداً فى القطر مما يكون له األثر فى قلة حجم الفايبر وكذلك وضع عدد أكبر من خيوط الفايبر فى الجرعة مما يزيد من كفاءة الخلطة .

تزيد من قدرة الخرسانة على مقاومة التجمد والذوبان فى درجات الحرارة المنخفضة .
تحسن من مقاومة الخرسانة إلختراق المياة والكيماويات .

تزيد مقاومة سطح الخرسانة ضد البرى والصدمات .
توزع جيداً فى الخلطة .

تحسن من خواص سطح الخرسانة .

عــــديم اللــــوناللـــــــون
أكياس عبوة ۰٫۹۰ كجم التعبئــــــة

۱۲ شهر من تاريخ االنتاج فى العبوات األصلية  الصــــالحية

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر ألشعةالتخزين
الشمس 

سيكا فيبرجى® ۳۰
نسخة :۱/۱/۲۰۱٦ 


