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  ملخص الوصف الفنى

Method of producing composite building elements based on a 

binder and water comprising a cellular central layer sandwiched 

between two non-cellular facing layers and obtained by pouring 

into the bottom of a mould a layer of binder forming the bottom 

facing, pouring onto said first layer before it sets a layer of 

binder comprising a porogenic system forming the cellular 

central layer, and pouring onto said cellular central layer before 

it hardens a layer of binder forming the top facing , characterized 

in that binder is based on anhydrous calcium sulphate type II or 

B known as insoluble anhydrite and that the poropgenic system 

of the binder of the central layer is based on aluminium powder. 

  

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 طريقة إلنتاج عناصر بناء مركبة مبنية على مادة مساعدة على التماسك وماء يحتوي

غير خلويتين مواجهتين ومستحصل  على طبقة مركزية خلوية محشوة بين طبقتين

في أسفل قالب لطبقة من مادة مساعدة على التماسك تشكل الوجه  عليهما بالصب

الطبقة األولى المذكورة قبل أن تستقر طبقة مادة مساعدة على  السفلي، وبالصب على

مولد للمسام بشكل الطبقة المركزية الخلوية، وبالصب  التماسك تحتوي على نظام

أن تقسى طبقة مادة مساعدة على التماسك تشكل  قة الخلوية المركزية قبلعلى الطب

المساعدة على التماسك مبنية على سلفات كالسيوم  الوجه العلوي، وتتصف بان المادة

انهيدروبيت غير قابل للذوبان وبان النظام المولد  أو ب بصفة 2المائي من نوع 

 .المركزية مبني على مسحوق االلمينيوم التماسك للطبقة للمسام للمادة المساعدة على
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