1801.01.EN

MADE IN UK

Winner
Technical Innovation Award

Innovation Award
ICE Wales Cymru Awards 2017

2014 Fast Track 100
16th fastest growing
company in the UK.

2014 Queen’s Award
for Enterprise in
Innovation

2013
Macrobert Award
Finalist

2013 Innovation Award Winner
Railtex Exhibition

2012 R&D 100
Award winner
R&D Magazine

2009 Winner
Material Connexion Medium Award
Material of the Year

D&AD Yellow Pencil Award
Winner
Product Design

www.concretecanvas.com

ما هو؟

 - CC HydroTMمقطعي عرضي

السي سي هايدرو ( CC Hydro (CCHحاجز أسمنتي اصطناعي أرضي مركب  GCCBهو
منتج ثوري جديد يستخدم في تطبيقات االحتواء من شركة  .Concrete Canvasيجمع المنتج
بين تكنولوجيا الحصائر األسمنتية االصطناعية األرضية المركبة وغشاء تبطين أرضي عالي
الكتامة ومقاوم للمواد الكيميائية .يوفر غشاء التبطين األرضي بطانة عالية األداء مع وصلة
قابلة لالختبار للحصول على تطبيقات احتواء مضمونة الجودة .يتضمن الغشاء األرضي
حراري ًا مع قناة هواء ثنائية أو ثالثية المسار إلجراء
شريط لحام بارز يسمح بربط الوصالت
ّ
اختبار ضغط الهواء في الموقع.
الحصير األسمنتي األصطناعي األرضي المرن ،يتصلب بالترطيب ،ليوفر حماية طويلة
المدى لغشاء التبطين األرضي من الثقب والتآكل والعوامل الجوية والتدهور بسبب األشعة
فوق البنفسيجية .يلغي هذا السطح األسمنتي القوي الصلب الحاجة للتغطية بالخرسانة
أو التربة أو الركام ،والتي تفرض عادةً مع أنظمة التبطين التقليدية .يتوفر السي سي هايدرو
بسماكتين  CCH5TMو 5( CCH8TMو 8مم) ويستخدم في مجموعة كبيرة من تطبيقات احتواء
السوائل (التطبيقات التي تتطلب ال نفاذية عالية).

السطح العلوي المسامي (السطح
الذي سيتم ترطيبه بالماء)

خطوط إرشادية
مطبوعة مسبقاً

المزيج االسمنتي
الجاف
النسيج ثالثي األبعاد
طبقة بالستيكية داعمة (الطبقة
العازلة للماء) (بي في سي)

 - CC HydroTMمزايا االستخدام
الحل الشامل (الكل في واحد)

يجمع السي سي هايدرو بين النفاذية غشاء التبطين وحماية وديمومة الخرسانة ،مما يقلل
الوقت المستهلك في التركيب ويبسط األعمال اللوجيستية.

مدعم بغشاء أرضي مقاوم
للمواد الهيدروكربونية

ال يحتاج غطاء علوي

ال يتطلب السي سي هايدرو غطاء علوي واقي .مما يلغي الحاجة إلى أعمال الحفر
اإلضافية ,ومعالجة المخلفات الملوثة ونقل مواد الردم المكلفة.

يحافظ على الطاقة االستيعابية (الحجم)

يمكن تركيب السي سي هايدرو مباشرةً على التضاريس الحالية دون خسارة أي جزء من
الطاقة االستيعابية (الحجم) في مشروعات أعمال التجديد ،ويوفر في التكاليف ويخفض
زمن إنجاز المشاريع بشكل ملحوظ.

تقليل تكاليف دورة الحياة

يوفر السي سي هايدرو وسيلة لمنع نمو األعشاب مما يخفف من تكاليف الصيانة الدائمة
ً
أيضا السي سي هايدرو على تقليل تكاليف نهاية دورة
لألنظمة المغطاة بالتربة .يعمل
الحياة المرتبطة بمعالجة أي غطاء علوي ملوث.

 - CC HydroTMعينات

 - CC HydroTMالخواص األساسية
الالنفاذية العالية

ً
طبقا لـ BS-
يتمتع السي سي هايدرو بالنفاذية ممتازة وقد تم اختباره بصورة مستقلة
 EN-1377وتبين أنه يمتلك قابلية توصيل هيدروليكية أفضل من  11-10X1م/ث.

الديمومة

يتمتع السي سي هايدرو بسطح صلب قوي ،يعمل على حماية غشاء التبطين األرضي
من الثقب والتآكل والعوامل الجوية ومن الحيوانات الثاقبة للتربة والتدهور بسبب األشعة
فوق البنفسيجية.

المقاومة الكيميائية

تبين أن السي سي هايدرو يتمتع بمقاومة ممتازة لمجموعة كبيرة من الكواشف الكيميائية،
بما في ذلك الهيدروكربونات ،والمواد المتحللة و المواد الحمضية المرتشحة.

الوصالت القابلة لالختبار

حراري ًا مع قناة هواء
يتضمن السي سي هايدرو شريط لحام بارز يسمح بلحام الوصالت
ّ
ثنائية أو ثالثية المسار إلجراء اختبار ضغط الهواء السريع والبسيط في الموقع.
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 - CC HydroTMلفة كبيرة
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اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺠﺎﻧًﺎ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﻫﻲ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت .وﻷن اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺬﻛﻮرة واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎوت وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮﺗﻨﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺪم أي ﺿﻤﺎن ﴏﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ ﻋﲆ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺘﺎﺟﺮة أو ﻣﻼﺋﻤﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﻼف ذﻟﻚ ،أو ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎك ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أو ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو أي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺬﻛﻮرة .ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاءة اﻻﺧﱰاع واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﱄ/http://www.concretecanvas.com/patent=and-trademark-info :

 - CC HydroTMتطبيقات
عزل حواجز الحماية

ً
كيميائيا ,وذات النفاذية عالية لتطبيقات االحتواء الثانوية .كونه يجمع بين مرونة غشاء التبطين
يمكن استخدام السي سي هايدرو لتوفير بطانة ذات ديمومة عالية ،مقاومة
األرضي وحماية وصالبة الخرسانة ،يمكن استخدام السي سي هايدرو لعزل حواجز الحماية والسواتر الترابية في مجموعة كبيرة من القطاعات منها البتروكيماويات ,الهضم
الالهوائي ومخلفات المناجم .تقوم شركة كونكريت كانفاس بتوريد السي سي هايدرو إلى  7من  10من أكبر مشغلي حقول النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.

تبطين القنوات

ً
موفرا
يمكن فرد لفات السي سي هايدرو بسرعة لتوفير قنوات ذات النفاذية عالية ولعزل المجاري أو القنوات في محطات التصريف أو الري أو محطات توليد الكهرباء؛
خصائص تدفق مماثلة للخرسانة الناعمة (معامل مانينغ =  )0.011ومقاومة تآكل أعلى بـ  5مرات من األسمنت البورتالندي العادي.

عزل البحيرات الضحلة (األهوار)

ً
اقتصاديا ألنظمة االحتواء لعزل بحيرات الماء الضحلة (األهوار)؛ وتوفير مقاومة ممتازة للثقب ،وحماية ضد األشعة فوق البنفسجية وديمومة
حال
يوفر السي سي هايدرو ً
على المدى الطويل.

أخرى

يمكن استخدام السي سي هايدرو في مجموعة كبيرة من تطبيقات االحتواء ،سواء كان ذلك بناء جديد أو إصالح بنية تحتية حالية**.
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اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺠﺎﻧًﺎ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﻫﻲ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت .وﻷن اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺬﻛﻮرة واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎوت وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮﺗﻨﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺪم أي ﺿﻤﺎن ﴏﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ ﻋﲆ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺘﺎﺟﺮة أو ﻣﻼﺋﻤﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﻼف ذﻟﻚ ،أو ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎك ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أو ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو أي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺬﻛﻮرة .ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاءة اﻻﺧﱰاع واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﱄ/http://www.concretecanvas.com/patent=and-trademark-info :

ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺧواص  CC HydroTM GCCBﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺻﻠب

 - CC HydroTM GCCBﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣواد

ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮﻃﻴﺐ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﻃﻴﺐ

®

اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ
إن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺑﻛرة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟدًا ھﻲ إﺣدى اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ  .CC -واﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت
واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﻧﺿﻐﺎط ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ) ASTM C109 – 02اﻟﺗﺷﻘﻖ اﻷوﻟﻲ(
•  10أﯾﺎم ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﻧﺿﻐﺎط ﻋﻧد اﻟﻔﺷل )وﺣدة اﻟﺿﻐط ﻣﯾﻐﺎ ﺑﺎﺳﻛﺎل(
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﻧﺣﻧﺎء ASTM D8058
• ﯾوم واﺣد ﺗﺻدع ﻣﺑدﺋﻲ ﻣﺗوﺳط )وﺣدة اﻟﺿﻐط ﻣﯾﻐﺎ ﺑﺎﺳﻛﺎل( ) 1ﻗدم ﻣرﺑﻊ(
• ﯾوم واﺣد اﻧﺣراف ﻣﺑدﺋﻲ ﻣﺗوﺳط )وﺣدة اﻟﺿﻐط ﻣﯾﻐﺎ ﺑﺎﺳﻛﺎل( ) 1ﻗدم ﻣرﺑﻊ(
• ﯾوم واﺣد ﺗﺻدع ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣﺗوﺳط )وﺣدة اﻟﺿﻐط ﻣﯾﻐﺎ ﺑﺎﺳﻛﺎل( ) 2ﻗدم ﻣرﺑﻊ(

- CC HydroTM GCCBاﻟﺧواص اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ*
اﻟﺳﻣﺎﻛﺔ
اﻻﺳﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺧرﺳﺎﻧﺔ
)ﻣم(

ﺳﻣﺎﻛﺔ ﻏﺷﺎء
اﻟﺗﺑطﯾن )ﻣم(
EN1849

ﺳﻣﺎﻛﺔ اﻟﺣﺎﺟز اﻹﺳﻣﻧﺗﻲ
اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ اﻷرﺿﻲ
اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ )ﻣم(
EN1849

ﻣﻘﺎس اﻟﻠﻔﺔ
اﻟﻛﺑﯾرة )م(2

ﻋرض
اﻟﻠﻔﺔ

CCH5TM

5

1.26-1.14

6

150

1.0

CCH8TM

8

1.26-1.14

9

100

1.0

اﻟﻣﻧﺗﺞ

اﻟﻛﺗﻠﺔ )ﻏﯾر ﻣﺗﺻﻠب(
2
ﻛﻎ/م
) EN1849ﻣﺗوﺳط(

اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ )ﻏﯾر ﻣﺗﺻﻠب(
)غ/ﺳم(3
) EN1849ﻣﺗوﺳط(

اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ )ﻣﺗﺻﻠب (
)غ/ﺳم(3

CCH5TM

8

1.43

35%-+30

CCH8TM

13

1.43

35%-+30

اﻟﻣﻧﺗﺞ

40

ﺧواص  CC HydroTM GCCBﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺻﻠب
اﻟﺗﺻﻠب
زﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺻﻠب
 2-1ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟﻣﺣﯾطﺔ
ﯾﺗﺻﻠب اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ ﻟﯾﺻل ﻧﺳﺑﺔ  80%ﻣن ﻗوﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻛﺗﺳﺑﮭﺎ ﺑﻌد  28ﯾو ًﻣﺎ ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌد
اﻟﺗرطﯾب.

طرﯾﻘﺔ اﻟﺗرطﯾب
رش اﻟﺳطﺢ اﻟﻣﺳﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺎء إﻟﻰ أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ رطوﺑﺗﮫ ﻋﻧد ﻟﻣﺳﮫ ﺑﻌد ﻋدة دﻗﺎﺋﻖ ﻣن اﻟﺗرطﯾب.
أﻋد رش اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ ﻣرة أﺧرى ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة إذا:
• ﻛﻧت ﺗﻘوم ﺑﺗرﻛﯾب CCH5TM
• ﻛﻧت ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣدر ﺷدﯾد اﻟﻣﯾول أو ﺷﺎﻗوﻟﻲ
ﻣﻼﺣظﺎت:
• ﯾوﺻﻰ داﺋﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎء .ﯾﺗﺻﻠب اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺗﺣت اﻟﻣﺎء وﻓﻲ ﻣﯾﺎه
اﻟﺑﺣر.
• ﯾﺟب ﺗرطﯾب اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺣﺳب اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺷروح أﻋﻼه .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر أو ذوﺑﺎن اﻟﺛﻠوج.
• اﺳﺗﺧدم ﻓوھﺔ اﻟرش ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ )اﻧظر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻌدات  .(CC HydroTMﻻ ﺗﻘم ﺑرش ﻣﯾﺎه
ذات ﺿﻐط ﻋﺎ ٍل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎﺋﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﯾث ﻗد ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ إزاﺣﺔ اﻻﺳﻣﻧت اﻟﺟﺎف
ﻣن داﺧل اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺻﻠب.
• زﻣن ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ  2-1ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌد اﻟﺗرطﯾب ﺑﺎﻟﻣﺎء .ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺣرﯾك أو ﻧﻘل اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺎﺋﻲ ﻋﻧدﻣﺎﯾﺑدأ ﺑﺎﻟﺗﺻﻠب.
• ﯾﻧﺧﻔض زﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻷﺟواء اﻟﺣﺎرة وﯾزداد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺧﺎت ﺷدﯾدة اﻟﺑرودة.
• ﯾﺗﺻﻠب اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ وﯾواﺻل اﻛﺗﺳﺎب ﻗوﺗﮫ ﺑﻣرور اﻟوﻗت.
• إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗرطﯾب اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺑﺷﻛ ٍل ﻛﺎفٍ  ،أو ﺟﻔت اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗرطﯾب ﺧﻼل أول 5
ﺳﺎﻋﺎت ﻣن اﻟﺗرطﯾب ،ﻗد ﯾﺗﺄﺧر اﻟﺗﺻﻠب وﺗﻧﺧﻔض ﻗوة اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ .إذا ﺗﺄﺧر اﻟﺗﺻﻠب ﺗﺟﻧب ﺗﺣﻣﯾل
اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ وﻗم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗرطﯾب ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎء.
راﺟﻊ دﻟﯾل ﺗرطﯾب اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗرﻛﯾب ﻓﻲ درﺟﺎت ﺣرارة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ أو اﻷﺟواء
اﻟﺟﺎﻓﺔ.
•

ﺗﺣدث أﺟواء درﺟﺎت اﻟﺣرارة اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون درﺟﺔ ﺣرارة ﺳطﺢ اﻷرض ﺑﯾن  0و 5درﺟﺎت ﻣﺋوﯾﺔ أو ﺗﻧﺧﻔض ﺗﺣت  0درﺟﺔ
ﻣﺋوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟـ  8ﺳﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟﺗرطﯾب.

•

وﺗﺣدث ظروف اﻟﺗﺟﻔﯾف ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود واﺣد أو أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ :درﺟﺔ ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ )أﻋﻠﻰ ﻣن  22درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ,رﯾﺎح )أﺳرع ﻣن  12ﻛم/
ﺳﺎﻋﺔ( ،أﺷﻌﺔ ﺷﻣس ﻗوﯾﺔ أو رطوﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )أﻗل ﻣن .(70%

4.0
0.4-0.3
13.0

ﻗوة اﻟﺛﻘب
اﻟﺛﻘب اﻟﺛﺎﺑت
EN ISO 12236
)اﻟﻣﺗوﺳط اﻷﻋظﻣﻲ(

اﻟﺛﻘب اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ
EN ISO 14574
)اﻟﻣﺗوﺳط اﻷﻋظﻣﻲ(

CCH5TM

3.6kN

6.9kN

CCH8TM

4.45kN

11.1kN

ﻋدم اﻟﻧﻔﺎذﯾﺔ**
 - EN BS 1377اﻟﻣﯾﺎه )ﻣﺗر/ﺛﺎﻧﯾﺔ(
 - EN BS 1377اﻟدﯾزل )ﻣﺗر/ﺛﺎﻧﯾﺔ(
ASTM D-814

7.5x10
1.6x10-12
> 15غ )ﺳﺎﻋﺔ-م(2
-13

اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺣرﯾﻖ

اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ  CC -ﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ "ب" ):(Euroclass B
1:2007+A1:2009-BS EN 13501

•

اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻣﯾر )اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ  50ﺳﻧﺔ ﺑﺣد أدﻧﻰ(

اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺟﻣﯾد-ﺗذوﯾب ) ASTM C1185) ±20درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ
اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺟﻣﯾد-ﺗذوﯾب )BS EN 12467:2004) ±50درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ
اﺧﺗﺑﺎر ﻏﻣر-ﺗﺟﻔﯾف )(BS EN 12467:2004
اﺧﺗﺑﺎر ﺣرارة -أﻣطﺎر)(BS EN 12467:2004

B-s1, d0

 200دورة
 100دورة
 50دورة
 50دورة

أﺧرى
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﺂﻛل )(ASTM C-1353
• ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  7.5ﻣرة أﻛﺑر ﻣن اﻻﺳﻣﻧت اﻟﺑورﺗﻼﻧدي اﻟﻌﺎدي ) 17ﻣﯾﻐﺎ ﺑﺎﺳﻛﺎل( )ﻣم 1000/دورة(
ﻗﯾﻣﺔ ) ُﻣﻌﺎﻣل( ﻣﺎﻧﯾﻧﻎ )(ASTM D6460

0.15

n = 0.011

اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟذور )(DD CEN/TS 14416:2005

اﺟﺗﯾﺎز

اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ )(BS EN 14414
• اﻷﺣﻣﺎض )ﺑﻲ اﺗش  56) ( 1ﯾوﻣﺎ ً ﻣن اﻟﻐﻣر ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرارة 50°ﻣﺋوﯾﺔ(
• اﻟﻘﻠوﯾﺎت )ﺑﻲ اﺗش  56) ( 13ﯾوﻣﺎ ً ﻣن اﻟﻐﻣر ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرارة 50°ﻣﺋوﯾﺔ(
• اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﺎت ) 56ﯾوﻣﺎ ً ﻣن اﻟﻐﻣر ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرارة 50°ﻣﺋوﯾﺔ(
• ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻛﺑرﯾﺗﺎت )ﻏﻣر ﻟﻣدة  28ﯾوم ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣﻣوﺿﺔ (7.2

اﺟﺗﯾﺎز
اﺟﺗﯾﺎز
اﺟﺗﯾﺎز
اﺟﺗﯾﺎز

ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧطوط اﻷﻧﺎﺑﯾب ﻣن اﻟﺻدﻣﺎت
•  CC13TM) 31G MTSAﻓﻘط(

اﺟﺗﯾﺎز

ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻣدد اﻟﺣراري
• )α (mm/mk

0.015-0.012

ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى
* أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻗد ﺗﺻﺎدف ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﯾب اﻟﻌرﺿﻲ )وھو ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺎش ﺑﻌرض أﻗل ﻣن 100ﻣم ﺑﺎﺗﺟﺎه ﻋرض اﻟﻠﻔﺔ( ﻓﻲ اﻟﻠﻔﺎت اﻟﻛﺑﯾرة.
ھذا اﻟﻌﯾب ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻼﻓﯾﮫ وﺳﺑﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ،وﻋﻧد وﺟوده ﺳﻧﻘوم ﺑوﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻠون أﺑﯾض واﺿﺢ ﺑﺟﺎﻧﺑﮫ ،وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺟد أﻛﺛر
ﻣن ﻋﯾب واﺣد ﻓﻲ أي ﻟﻔﺔ ﻛﺑﯾرة .ﯾﻔﺿل ﻋﻣل وﺻﻠﺔ ﺗراﻛﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﯾب اﻟﻌرﺿﻲ ﺣﯾث ان اﻟﻣواد ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟن ﺗﺻل ﻗﯾم
اﻟﻘوة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت .واﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻘﻣﺎش ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﺑﺳﺑب أي ﻋﯾب ﻋرﺿﻲ ھو  100ﻣم .ﻻ ﺗوﺟد ﻋﯾوب
ﻋرﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﺎت اﻟﺻﻐﯾرة.
* ﻗﯾم دﻻﻟﯾﺔ
**ﯾﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام  CC Hydroﻓﻲ اﻟﺣﺎوﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﺳواﺋل ﻗد ﺗﺿر
ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.
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Concrete Canvas:
Fibre cement sheet
NT
Oversize sheets
Class 1, Category A
Reaction to Fire B-s1,d0

