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 اسم المنتج

 انفينيتي ايزوفومر و كومباكت ايزوفومر
ISOFOAMER COMPACT & INFINITY 

 

 المصنّع

 شركة ريمون بركه ش.م.ل.

 2ـ51، شارع 561ـ  7البوشرية ـ القطاع 

     www.barakeh.com   695191/55هاتف: 

 بيروت ـ لبنان
 

 التفاصيل

 الخفيفة الرغوية الخرسانة النتاج متحركة كاملة مجموعة
 ، مؤلفة من:الوزن

 ايزوفومر كومباكت .أ
وفومر كومباكت الطين االسمنتي زتنتج مجموعة اي

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

 

 خالطة و مضخة رافعة. : مؤلفة من

 دقيقة الى دقيقتين. : مّدة الخلطة

 0111متر مكعب واحد  : حجم الخلطة

 ساعات 4متر مكعب /  021ـ  84 : االنتاج 

 061عرض   221علو   281طول  : سم القياسات /

 ليبرة 0661كيلوغرام  أو   411 : الوزن

 أحصنة 5،5محرك كهربائي بقوة  : مجهزة بـ

 للخالط

حصان  05 بقوة كهربائي محرك :

 للمضخة

نصف حصان  بقوة ةكهربائي ضخةم :

 للتنظيف

 

 

 

 

  نتجت انفينيتي، ايزوفومر الرغوة بمنتج وصلها عند

 الرغوية( الباطون) الخرسانة كومباكت ايزوفومر

 اعارتف الى المضخة بواسطة تنقلها و الوزن الخفيفة

 .مترا 021
 

 انفينيتيايزوفومر  .ب
 للرغوة المتواصلة صّممت خصيصا   مجموعة منتجة

النتاج الخرسانة الرغوية الخفيفة الوزن و بكثافات متعّددة 

 المكعب الواحد.كيلوغرام للمتر  0211لغاية  011تبدأ من 

هولة. هي في غاية السايزوفومر انفينيتي ان طريقة  تشغيل 

ادة ميكفي أن يكون البرميالن البالستيكيان مليئان بالمياه و بال

لرغوية ايزواليت المكثّف الجاهز لالستعمال من اجل انتاج ا

 لكي تمزج ايزوفومر كومباكترغوة متناسقة تنساب نحو 

و الرمل و/أو الفالي آش بحيث  مع االسمنت أو االسمنت

تنتج الخرسانة )الباطون( الرغوية الخفيفة الوزن العازلة 

للصوت والحرارة والبرودة الى المساحات المراد صبّها، 

 مترا عاموديا. 021وذلك لعلو يصل الى 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 نشرة الُمنَتج الفنية

This information is furnished without warranty, representation, inducement or license of any kind, except that it is accurate to the best of  
Société Raymond Barakeh SAL’s knowledge or obtained from sources believed by Société Raymond Barakeh SAL. 
Société Raymond Barakeh SAL does not assume any legal responsibility for use or reliance upon same.    
Tests should be carried out only by chemists or chemically qualified lab technicians.   
Before using any chemical, read its label and Material Safety Data Sheet. © 2015 Société Raymond Barakeh SAL 

http://www.barakeh.com/

