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التفاصيل
مجموعة كاملة متحركة النتاج الخرسانة الرغوية الخفيفة
الوزن ،مؤلفة من:
أ .ايزوفومر كومباكت
تنتج مجموعة ايزوفومر كومباكت الطين االسمنتي
المؤلف من االسمنت و/أو الرمل و/أو الفالي آش
للحصول على االنتاج النهائي من الخرسانة الرغوية ،و
تضخه الى السطح المطلوب صبّه بواسطة المضخة
المجهّزة بها.
:
مؤلفة من
:
مدّة الخلطة
:
حجم الخلطة
:
االنتاج
القياسات  /سم :
:
الوزن
:
مجهزة بـ
:
:

عند وصلها بمنتج الرغوة ايزوفومر انفينيتي ،تنتج
ايزوفومر كومباكت الخرسانة (الباطون) الرغوية
الخفيفة الوزن و تنقلها بواسطة المضخة الى ارتفاع
 021مترا.
ب .ايزوفومر انفينيتي
مجموعة منتجة للرغوة المتواصلة ص ّممت خصيصا
النتاج الخرسانة الرغوية الخفيفة الوزن و بكثافات متع ّددة
تبدأ من  011لغاية  0211كيلوغرام للمتر المكعب الواحد.
ان طريقة تشغيل ايزوفومر انفينيتي هي في غاية السهولة.
يكفي أن يكون البرميالن البالستيكيان مليئان بالمياه و بالمادة
الرغوية ايزواليت المكثّف الجاهز لالستعمال من اجل انتاج
رغوة متناسقة تنساب نحو ايزوفومر كومباكت لكي تمزج
مع االسمنت أو االسمنت و الرمل و/أو الفالي آش بحيث
تنتج الخرسانة (الباطون) الرغوية الخفيفة الوزن العازلة
للصوت والحرارة والبرودة الى المساحات المراد صبّها،
وذلك لعلو يصل الى  021مترا عاموديا.

خالطة و مضخة رافعة.
دقيقة الى دقيقتين.
متر مكعب واحد 0111
 84ـ  021متر مكعب  4 /ساعات
طول  281علو  221عرض 061
 411كيلوغرام أو  0661ليبرة
محرك كهربائي بقوة  5،5أحصنة
للخالط
محرك كهربائي بقوة  05حصان
للمضخة
مضخة كهربائية بقوة نصف حصان
للتنظيف
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