
 …مجاالت االستخدام - ®كريتنوفو
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®
 

 إنشاء الطرق والطرق السريعة 
 ،الزراعية والمعابر الغابات معابر الدراجات، معابر الممرات 

 الطبقات األساسية تحت أرضيات الصالة 
 إنشاء المدارج 
 إنشاء نظام األقنية والصرف 
 إنشاءات عامة 
 حاويات التخزيننقاط الركن و 
  التخزين للخشب والمعادن الخ.مجاالت 
 أرصفة وومراسم الموانئ 
 مجاالت مصانع الغازات العضوية ومخازن الغازات العضوية 
 تثبيت الحواجز 
 مسارات السكك الحديدية 
  العميقة المنشآتاستبدال 
 ضغط الرصيف القاسي 
 مواقع دفن النفايات 
 تحسين مجاري تصريف مواقع الصناعات الملوثة 

 

 تخفيض الكلفة الفائدة:

 في العديد من الحاالت يمكن أن يتم التثبيت واالستقرار بنفس المعالجة العملية. 

 أية أسئلة أخرى؟
 لقد رفعنا التحدي:

 
 الرجاء االتصال بنا!

:استشارة فنيةمبيعات حول العالم +   
 

OPiS AG  

Gewerbepark 
Industriestr. 59   

CH – 6034 Inwil / LU 
Switzerland 

 

 وقت إعادة النظر بـ:

 تقسية التربة

توفير الوقت والمال, متانة 
 .أعلى, قوة أعلى

 OPiS AGنظام خاص عن طريق  تدقيق شدة التحمل OPiS AGنظام خاص عن طريق 
   



 

 ®كريتنوفو حلول مربحة ألعمالك. حقائق مؤكدة لتقسية التربة. 6
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 إنشاء الطرق المجاالت اللوجستية المنشآت

   

 

 

 1الحقيقة 
ال حفر للتربة, ال مزيد من 
 النقالت لمواقع دفن النفايات

 

 

 3الحقيقة 
تقليل زمن اإلنشاء, ال 

 تكاليف للصيانة
 

 5الحقيقة 
تحمل ومقاومة الماء 

 والجليد, ال تشكل للشقوق
 
 

 4الحقيقة 
شدة ارتكاز وحمولة 

 48عالية جاهزة بعد 
 ساعة

 

 6الحقيقة 
ال مشتريات للمواد 

للطبقة األساسية ومانع 

 التجمد

 
 

يستخدم النوفوكريت
®

 

%( 3 كمادة إضافية )>

لإلسمنت التقليدي. طبقاً 

لمعلومات المنتج, فإن 

النوفوكريت
®
يدعم  

عملية ترطيب )هدرجة( 

االسمنت ويقاوم التأثير 

السلبي ألحماض 

fuolvo .والكربون 

 

 2الحقيقة 
تقريباً لجميع أنواع التربة 

)رمل, األتربة الغنية 
 بالطين واألمالح(

 

 

طرق القواعد المثبتة 

عولجت فقط باالسمنت, 

تجتمع عادة الصالبة العالية 

 عندمع الخطر الشديد 

تحوالت البنية وإضافة 

أشكال جديدة من المواد 

لترطيب )هدرجة( 

تقود إلى زيادة  االسمنت

ط. باإلضافة قوة االنضغا

االنضغاط فإن لزيادة قوة 

النوفوكريت
®
 يدعم 

التصدع المبكر. هذا 

التجمع غير المرغوب به 

كان قد صنف على أنه 

 عائق رئيسي باالستقرار.

التي  المواد الضارة إيقاف

 تعرض البيئة للخطر

كالمعادن الثقيلة باإلضافة 

إلى المتغيرات العضوية. 

يمكن تثبيت هذه المواد في 

البنى البللورية المشكلة 

 الجديدة.

 

استخدام النوفوكريت
® 

بدمجه مع االسمنت, يقلل 

التصدع المبكر من خطر 

 بشكل ملحوظ.


