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Третирање со Хурех на бетонски капи на шипови и плочи 

од мршав бетон со потпора од шипови

Шиповите се често употребувана основа за потпора на конструкции. 
Шиповите често се комбинираат како групи во бетонски капи. Плочата на 
најниското ниво се изработува врз бетонските капи и создава непрекината 
рамномерна површина. Носечките столбови вообичаено се порамнети со 
бетонските капи и или стојат на плочата или се протегаат низ плочата на 
самите бетонски капи. Илустрацијата подолу ги покажува и двете варијанти.

Хурех производите често се користат кај бетонски капи за шипови за да се обезбеди 

водонепропустливост на бетонските капи и да се сопре протокот на водата нагоре и низ плочата / 

столбот, што може да создаде проблеми со влага во конструкцијата. Користењето на Хурех Д^тЈх 

кај бетонските капи е лесен и економичен начин за да се креира капиларна бариера и за да се 

обезбеди водонепропустливост на споевите и пукнатините во составот на бетонските капи. Со 

користење на Хурех детали за споеви кај столбовите и ѕидовите, заедно со Хурех Д^тЈх на плочата 

и ѕидовите ќе се креира целосно водонепропустлив подземен простор, елиминирајќи ја потребата 

за мембрана или други системи за водоотпорност. Алтернативен метод за обезбедување 

водонепропустливост на самите бетонски капи е да се нанесе Хурех Сопсеп1га1е со стапка на 

покривност од 2 Њ/у 3̂ (1 кд/т2) на површината на бетонската капа. Овој метод на премачкување 

често се користи кога се применуваат други типови на системи за водоотпорност кај плочите и 

проектантите сакаат да ги ограничат овие системи на бетонската капа наместо да се обидуваат да 

постават мембрана околу секој столб и целата арматура која излегува надвор од бетонската капа.



Методите за третирање бетонски капи на шипови со Хурех Д^тЈх и Хурех премаз се дадени 

подолу. Прикажан е и трет метод кој се користи за креирање капиларна бариера во самите 

бетонски капи. Во овој состав, горниот дел од приближно 3' (1 т )  од бетонската капа се третира со 

Хурех Д^тЈх и со тоа капиларната бариера се движи надолу кон самите бетонски капи.
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Познато е дека сите горенаведени методи се користат таму каде што постои ризик од капиларно 

дејство кое предизвикува влагата да се движи нагоре по шиповите и бетонските капи во 

конструкцијата, или кога проектантите бараат решение за посложените детали кои се поврзуваат 

со некои алтернативни системи за водоотпорност.

За дополнителни информации, Ве молиме контактирајте го Вашиот локален технички претставник 

на Хурех или Хурех технички услуги.
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Хурех за заштита од хлорид -  Студија на случај
Доказ за трајноста на Хурех и неговата способност да ја подобри трајноста на бетонските 
конструкции беше јасно прикажана во еден неодамнешен преглед на претходно 
фабрикуван бетон третиран со Хурех кој се користи за изградба на пловни бетонски 
патеки на Кронула Марина, во Гванамата Беј, близу Сиднеј, Австралија. Резултатите од 
овој детален преглед покажаа дека Хурех технологијата за кристализација не само што го 
прави водонепропустлив и го подобрува бетонот, туку исто така тој продолжува да 
функционира во текот на животниот век на конструкцијата, продолжувајќи го 
проектираниот живот над првичната спецификација

Пристаниште Кронула Марина -  Гванамата Беј, Сиднеј, Австралија

1994 -  Изградба на пристаништето
Марината се протега кон југ, така што бетонските пловни конструкции се изложени на постојани 

хлориди од аеросоли. Пловните конструкции исто така се наоѓаат во рамките на зоната која се 

потопува при раст на морското ниво, и се наоѓаат во услови кои се опишани како “агресивна 

морска средина”.

Пловните конструкции беа изработени во октомври 1994. Тие се дизајнирани со дебелина 100 
т т  (4 Јп) што дозволува само 40 т т  (1 5/8 т) покривка на преднапрегнати челични јажиња. 
Пловните конструкции имаат пловна пена во долните површини, а горните површини имаат 
номинална висина од 350 т т  (14 т) над нивото на морето. Ваквиот дизајн значеше дека 
покривката не ги исполнува вообичаените барања за средина од ваков тип со агресивна 
изложеност на хлорид. Според тоа, се сметаше дека е потребна дополнителна заштита од 
хлорид и за таа цел беше избран Хурех Д^тЈх.

Хурех СИетЈеа! СогрогаИоп 13731 МауИеИ Р1асе, Ричмонд, БК, Канада У6У 209 Тел: 604.273.5265 еп^иЈгу@хурех.сот «ми.хурех.сот
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Хурех за заштита од хлорид -  студија на случај (продолжува)

МаНа1Геу АѕѕосЈа1еѕ од Австралија го тестираше Хурех АдтЈх и како примерок за контрола на 

бетонот и како бетон со мешавина за затворање пори. Резултатите од тестирањето се како што 

следува:

“Од тестирањ ето беше заклучено дека бетонот кој содржи Хурех адтЈх ќе има подобра 

отпорност на дифузија на хлорид отколку бетонот кој а направен со цемент од Ѕ1 тип, а 

особено ако на бетонот му се оставени 7 дена да се исуши. Покрај тоа, бетонот третиран  

со Хурех има значително подобри перформанси отколку чистиот цемент и бетонот кој 

содржи адитив за затворање пори кога се третира со стандарден т е с т  за дифузија на 

хлоридни јони при целосно потопување. Ова сугерира дека постојат примени каде ш то  

трајноста на бетонот кој се применува во морски средини може да се зголеми со користење 

на Хурех адтЈх во бетонот.

При набљудување на бетонот третиран со Хурех кој е употребен во средината, исто така 

очигледно е дека материјалот има можност за самостојно пополнување во случај на појава 

на пукнатини. Ова е карактеристика која е од дополнителна корист за бетонот кој е 

изложен на агресивни средини."

Наведена е мешавина со висока почетна цврстина која вклучува 530 кд на т 3 (875 16/си уд) 
цемент со 0.32 вода/цемент сооднос.

Хурех СИетЈеа! СогрогаИоп 13731 МауИеИ Р1асе, Ричмонд, БК, Канада У6У 209 Тел: 604.273.5265 еггс|и1гу@хурех.сот «ми.хурех.сот
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Хурех за заштита од хлорид -  студија на случај (продолжува)

1998 -  Теренска проверка по 4 годишна употреба

Во 1998 година, беше извршено истражување на состојбата на пристаништето од страна на ВСРС 
(консултанти за проверка на трајноста). Тоа се состоеше од визуелна проверка, навлегување на 
хлорид и тестирање на полуќелија. Резултатите беа одлични и потврдија дека во средини со високо 
ниво на хлорид, бетонот кој е третиран со Хурех дава подобри резултати од нетретираниот бетон. 
Индикатори за ова беа ниските стапки на хлоридна дифузија и мапирањето на еквипотенцијалот на 
полуќелијата кое покажа незначаен градиент на потенцијалот на полуќелијата над плочата.

2013 -  Проверка на карактеристиките на пристаништето по 19 години употреба

Тестирањето на истите својства беше извршено во мај 2013 по 19 години непрекинато користење. 
Беа извршени истите тестови и проверки како и во 1998, од страна на ВСРС. Иако количината хлорид 
беше зголемена во горните 20 т т  (3/4 Јп) од бетонот, количината хлорид длабоко во плочата беше 
далеку под таа која би предизвикала корозија. Резултатите од тестирањето на полуќелија покажаа 
отсуство на било каков значаен градиент на потенцијал кај плочата, а со тоа и недостаток на 
активности за корозија.

Клучните цели на тестирањето беа да се оцени “трајноста на бетонот”, “пропустливост за хлорид” и 
“трајноста на перформансите”.

Споредбата на резултатите за две групи идентични тестирања извршени во период со пауза од 15 
години, го истакна следново:

1. Стапките на хлоридна дифузија се директно засегнати од и се последица на способноста на Хурех 
технологијата за кристализација да ја намали пропустливоста на бетонот (поминувањето на водата е 
примарниот двигател за хлоридна дифузија). Кај бетонските пловни конструкции на Кронула кои се 
третирани со Хурех беше постигнат многу низок коефициент на хлоридна дифузија. Освен тоа, во 
текот на тие 15 години помеѓу испитувањата, коефициентот на дифузија на бетонот беше намален за 
92%. Ова намалување најмногу се должи на непрекинатиот развој на кристалната структура на Хурех 
во рамките на бетонот, предизвикувајќи непрекинато намалување на пропустливоста со текот на 
времето.

2. Во 1998, состојбата на бетонот беше опишана како “добра, по четири години изложеност на 
агресивна морска средина.” Во 2013 (19 години подоцна) состојбата беше опишана како “одлична, по 
деветнаесет години изложеност на агресивна морска средина.” Ова го одразува ставот на телото кое 
го изврши тестирањето дека состојбата на бетонот ги надминува очекувањата.

Заклучоци:

1. Со помош на добиените коефициенти за дифузија, моменталното очекувано време на корозија 
беше пресметано на 129 години од времето на истражувањето. На овој начин се предвидува животен 
век од 150 години од времето на пуштање во употреба на пловните конструкции

2. Не постои никаков доказ за корозија во конструкцијата дури и само кај 40 т т  (1 5/8 Јп) бетонска 
покривка и по 19 години изложеност на агресивна морска средина.

Многу независни лабораториски тестирања покажале дека Хурех технологијата со кристализација 
има можност да ја подобри отпорноста на армираниот бетон кон корозија предизвикана од хлорид. 
Ова, неодамна завршено, 19 годишно истражување на пловните конструкции на Кронула Марина 
претставува одличен пример за лабораториски резултати кои се поткрепени со резултати на терен.

Хурех СИетЈеа! СогрогаИоп 13731 МауИеИ Р1асе, Ричмонд, БК, Канада У6У 209 Тел: 604.273.5265 еггс|и1гу@хурех.сот «ми.хурех.сот



ХУРЕХ Датум на издавање: декември 2014 • Страна 1

ТесН[\1о{е

Ј ј т  Саги1И

Р.Епд.
Менаџер за 
технички услуги

Влијанијата на ладното време врз водоотпорноста на Хурех

Во многу области во северната и јужната хемисфера, во подолги периоди, можат да 
се појават ниски температури близу до или под точката на мрзнење. Поголемиот дел 
производители и изведувачи на бетон добро ги познаваат алатките и техниките кои се 
потребни за решавање на вообичаените проблеми и прашања во врска со влијанијата 
на ладното време на бетонот.
Сепак, влијанието на ладните температури на оформувањето на цврстината на 
бетонот и на водонепропустливите ефекти на Хурех, често не се добро познати. До 
одреден степен, ладните температури влијаат на повеќето методи за водоотпорност 
на бетонски конструкции, вклучувајќи ги и Хурех премазите и мешавините. Всушност, 
многу премази не можат да се нанесат на ладни температури. Еластомерните 
материјали често ги губат своите можности за издолжување кога ќе падне 
температурата, а многу производи за вбризгување во пукнатини реагираат бавно и 
стануваат премногу вискозни за да навлезат добро, а со тоа стануваат и неефикасни. 
Покрај тоа, доколку има мраз во некоја пукнатина, материјалите за вбризгување 
вообичаено немаат ефект.

Иако следниве информации не се наменети како официјали референци за влијанието на 
ладните температури врз цементот и бетонот, туку како краток опис на тоа што да се очекува 
кога се користи Хурех технологијата со кристализација во ладни средини, основното познавање 
на влијанијата на ладните температури на материјалите од РогИапд цемент во основа може да 
помогне за разбирање на бетонот кој е третиран со Хурех во такви услови.

Процесот со кој бетонот се стврднува е наречен “хидратација”. Хидратацијата е егзотермна 
реакција во која се генерира топлина и се произведува стврдната цементна паста (калциум -  
силикат - хидрат гел или С-Ѕ-Н). Претходно, во бетонската маса се собира топлината од 
реакцијата, а потоа полека се губи со текот на времето. Временската рамка на процесот на 
ладење зависи од многу варијабли, вкпучувајќи ја и температурата, големината на структурниот 
елемент, и мерките кои се преземени од изведувачот за изопирање на бетонот.

Хемиските реакции во бетонот зависат од бројни фактори, но во гпавно, стапката на хемиски 
реакции забавува со падот на температурата. Ова важи за стапката на хидратација на бетонот, 
а со тоа, падот на температурите ќе го забави процесот на стврднување и “зреење” на бетонот. 
Научните пубпикации покажуваат дека стврднувањето на бетонот ќе продопжи до прибпижно 
14°Р (-10°С) но, по многу намапена стапка. Графиконите подопу се од некопку референтни 
текстови и даваат општа спика за влијанијата на температурата врз првичното и долготрајното 
стврднување на бетонот. Кога стапката на стврднување се згопемува при падни температури, 
тоа е најчесто предизвикано од топпината која се развива кога бетонот хидрира.

Хурех СИетЈеа! СогрогаИоп 13731 МауИеИ Р1асе, Ричмонд, БК, Канада У6У 2С9 Теп: 604.273.5265 еп^иЈгу@хурех.сот «ми.хурех.сот
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Влијанијата на ладното време врз водоотпорноста на Хурех (продопжува)

Одржување
Примероците се леат и се одржуваат 
со попрскување, на температурата 
наведена за првите 28 дена.
Потоа сите се одржуваат со 
попрскување на 73°Р (23°С). За тип I 
или нормален цемент.

Податоци за мешавина
М/С сооднос: 0.43 
Слегнување: 2 до 4 јп.

(50 -  100 т т )  
Количина на воздух: 4.6%

Траење на тест, во денови

Третирањето на бетонот со Хурех се врши на два примарни начина -  ипи преку систем на 
премачкување ипи како мешавина. За нова конструкција, предност на мешавината кај повеќето 
системи на премази е тоа што производите Хурех ДдтЈх можат да се нанесат на температури 
под точката на мрзнење. Без огпед на употребениот метод на нанесување, падните 
температури ќе влијаат на начинот на кој Хурех технологијата ќе реагира со впагата и бетонот, 
иако факторите кои влијаат се разпикуваат за секој метод. Како систем за премачкување, 
активните хемиски состојки на Хурех мора прво да се распространат во цементната матрица од 
површината (дифузијата е поттикната од произвопно движење на мопекупите, наречено 
“ВгошпЈап МоКоп”). Како што паѓа температурата, цепосното движење на мопекупите забавува, 
како и стапката на дифузија. Оваа состојба резуптира со побавно навпегување на Хурех 
хемикапиите во бетонот, а со тоа и соодветно побавно влијание на Хурех. Како мешавина, 
активните хемикапии на Хурех исто така се распространуваат, но во рамките на самата 
бетонска матрица. Ако настане пукнатина и во бетонот навпезе вода, дифузијата на 
хемикапиите помага да се забрза процесот на затворање на пукнатината, но, повторно, 
процесот на кристализација (и неговите ефекти) како цепина ќе бидат забавени при такви ниски 
температури.

Хурех СИетЈеа! СогрогаИоп 13731 МауИеИ Р1асе, Ричмонд, БК, Канада У6У 2С9 Теп: 604.273.5265 еп^иЈгу@хурех.сот «ми.хурех.сот



ХУРЕХ Страна 3

Влијанијата на ладното време врз водоотпорноста на Хурех (продолжува)

Развојот на Хурех технологијата со кристализација настанува со помош на хемиските реакции на цементот 

кои резултираат со формирање на секундарна кристална структура во рамките на бетонот. Растот на оваа 

кристална структура на Хурех зависи од достапноста на калциум хидроксид, други алкалии кои се 

содржани во водата во порите, и самата вода која циркулира -  во суштина, блоковите кои ги градат 

кристалите на Хурех. Забавувањето на процесот на хидратација на бетонот предизвикано од ниските 

температури исто така ја забавува стапката со која нус-производите добиени со хидратација на цементот, 

вклучувајќи и калциум хидроксид, ќе бидат достапни за реакциите на кристализација на Хурех. Според тоа, 

во случај на ниски температури по првичното третирање со Хурех, треба да се очекува дека развојот на 

целосна водоотпорност и ефективност на затворањето пукнатини по третирањето со Хурех ќе биде 

забавена до одреден степен.

Хурех системот за премачкување вообичаено се нанесува на постоен бетон или на бетон кој е поставен 

најмалку неколку недели и изладен на амбиентални температури. Хурех А^тЈх, од друга страна, започнува 

да развива кристална структура веднаш по поставувањето, додека бетонот е се уште топол, што резултира 

со затворање на некои пукнатини настанати поради собирање пред да се излади бетонот. Напукнувањето 

предизвикано поради оптоварување вообичаено настанува по поставувањето на бетонот, кога 

структурниот елемент ќе се излади. Ако температурите на бетонот се близу до или под точката на 

мрзнење, ефектот на затворање пукнатини на Хурех може да биде толку бавен што ќе изгледа како да 

сопрел целосно. Меѓутоа, основните хемиски принципи за бетонот заедно со теренското искуство даваат 

позитивни индикатори и за Хурех системот за премачкување и за Хурех А^тЈх:

1. На температури близу точката на мрзнење (т.е. неколку степени над точката за мрзнење), Хурех и 

понатаму ќе формира кристализација, но со значително намалена стапка.

2. Како што се зголемуваат температурите (на пр. во пролет), ефектите на водоотпорност и затворање 

пукнатини на Хурех ќе се забрзаат и ќе реагираат нормално.

Навистина, искуството потврдува дека со стврднувањето на бетонот, ниските температури немаат 

долгорочно негативно влијание на ефективноста за водоотпорност на Хурех технологијата со 

кристализација. Имајте предвид дека дури и при ниски температури, може да се постигне навремено 

затворање на пукнатини и водоотпорност со Хурех преку оградување и затоплување или други техники кои 

се користат за одржување на бетонот на ниски температури. Како друга опција, нанесувањата можат да се 

планираат во временски рамки или сезони кога температурите се во пораст, а не во пад.

Резиме:

Хурех системот за водоотпорност и заштита, како и повеќето други технологии за водоотпорност е засегнат 

од ниските температури. Ако температурата се спушти брзо по нанесувањето на Хурех системот, стапката 

на формирање на Хурех кристална структура во бетонот ќе стане побавна. Кај температури под нулата, 

ефектите на Хурех можат да забават, па речиси и да престанат. Меѓутоа, како што се загрева бетонот, 

Хурех системот ќе се реактивира и пополнувањето пукнатини и целосната ефективност за обезбедување 

водоотпорност ќе го достигнат својот целосен капацитет. Покрај тоа, процесот може да забрза преку 

оградување и затоплување или други техники за загревање на бетонот.

За дополнителни информации, Ве молиме контактирајте го Вашиот локален застапник за Хурех или Хурех 
технички услуги.

Хурех СИетЈеа! СогрогаНоп 13731 МауИеИ Р1асе, Ричмонд, БК, Канада У6У 2С9 Тел: 604.273.5265 ег^иЈгу@хурех.сот «ми.хурех.сот



ХУ^ЕХ Раде 1

ТесМ[\|(Ле

Ј ј т  СагиШ  
Р.Епд.
ТесИпЈса! Ѕегујсеѕ 
Мападег

СоггоѕЈоп РеѕЈѕ1апсе оѓ Хурех-Тгеа!ед Сопсге1е
Хурех ДдтЈх1игеѕ апд СоаИпдѕ аге гесодпјге^ 1ИгоидИои! !Ие мог№ аѕ 

геПа61е !геа!теп!ѕ Тог !Ие ма^егргооЛпд ап  ̂ рго1есКоп оТ 6оШ пем ап  ̂ех ѕ̂Ипд 

сопсге!е ѕ1гис1игеѕ, Ше авИИу оТ Хурех Сгуѕ^аШпе ТесНпо1оду !о јтргоуе гејп- 

Тогсе  ̂ сопсге!е’ѕ геѕјѕ!апсе !о !Ие датадјпд апд уегу соѕИу еТТес!ѕ оТ уагјоиѕ 

сНет^са1ѕ (ѕрес^саНу, сН1опде ѕаИѕ) јѕ по! аѕ ме11 кпомп. СН1опдеѕ аге агдиа61у 

!Ие 1агдеѕ1 соп!п6и!ог !о сопсге!е ^е^епогаИоп апд Ше ^едга^аИоп оТ ЈпТгаѕ1гис- 

!игеѕ. ТНе аѕѕоаа!ед соѕ!ѕ аге 1̂ ке!у теаѕигед т  !г̂ 11̂ опѕ оТ <Јо11агѕ мог№мде ап  ̂

аге тсгеаѕтд. Сопсге!е ѕ!гис!игеѕ ѕиѕсер!Љ1е !о сН1опде аИаск Јпс1иде !Иоѕе т  

ѕаИ ма!ег таппе еп^^оптеп1ѕ (рјегѕ, ѕеамаНѕ), ѕигТасе !гапѕрог! (бпддеѕ, рагк- 

тд  дагадеѕ), апд Тоипда^опѕ т  бгаск ѕ̂Н ѕоИѕ.

Сопсге!е СоггоѕЈоп

СИ!огЈ̂ еѕ 1Иа1 аге ј̂ѕѕо е̂д Јп ша1ег, репе1га1е ѕ1ош!у 1ИгоидИ ѕоипд сопсге1е 6и1 ̂ егу гарјд1у 1ИгоидИ 
Иѕ сгаскѕ. ТИеѕе сНопдеѕ сап и̂јск!у дедгаде гетТогсед сопсге1е 6у ассе1егаИпд 1Ие соггоѕјоп оТ ТИе 
ѕТее! етбеддед Јп И. 1гоп ожј̂ е (гиѕТ) оссирјеѕ а ̂ о1ите ѕе̂ ега! Итеѕ 1агдег ТИап ТИе огјдјпа! ѕТее! апд, 
аѕ ТИеге Јѕ по гоот Тог ̂ о!ите сИапде И̂ИЈп ТИе сопсгеТе ѕибѕТгаТе, ТИе геѕиШпд ѕТгеѕѕ шШ е̂ епТиаПу 
сгеаТе сгаскјпд. ТИеѕе сгаскѕ а11ош ТИе сН1опде-1адеп-шаТег То геасН ТИе ѕТее! е̂ еп ТаѕТег, ассе1егаИпд 
ТИе соггоѕјоп сус1е апд иШтаТеЈу геѕиШпд Јп ТИе пеед Тог соѕИу герајгѕ.

Хурех СИетЈса! СогрогаИоп 13731 МауТЈеИ Р1асе, ГОсНтопд, ВС, Сапас1а ̂ 6^ 2С9 Те1: 604.273.5265 еп^шгу@хурех.сот ададад.хурех.сот



ХУ^ЕХ Раде 2

ТесМ[\|(Ле

С огго ѕјо п  ГСеѕЈѕ(апсе оТ Хурех-Тгеа1ед Сопеге1е (сопгс)

Хурех Сгуѕ а̂Шпе ТесИпо1оду

Хурех Сгуѕ1а!1Јпе ТесИпо!оду рге̂ епТѕ 1Ие Јпдгеѕѕ оТ шаТег 6у, Јп еТТесТ, ѕИиТПпд с1ошп ТИе рогеѕ апС тј- 
сго-сгаскѕ т  ТИе сетепТ таТпх апС 6у 1згј̂ д̂ пд ѕта11 сгаскѕ шКНЈп ТИе сопсгеТе таѕѕ. Ѕтсе ТеѕКпд Иаѕ 
ѕИошп ТИаТ Хурех-ТгеаТеС-сопсгеТе шШ рге̂ епТ шаТег Тгот геасИЈпд геЈпТогсеС ѕТее! е̂ еп ипСег ехТгете 
ИуСгоѕТаИс ргеѕѕиге, И ТоИошѕ ТИаТ ТИе сИ1огЈСеѕ СЈѕѕо е̂С Јп ТИЈѕ шаТег а1ѕо поТ геасИ ТИе ѕТее!, ТИеге- 
6у ѕ1оштд ог ѕТорртд ТИе соггоѕ̂ оп сус1е. М П̂е оТИег ѕТгаТед̂ еѕ аге а̂ аНаМе Тог СепѕТутд сопсгеТе апС 
Тог гедисЈпд ТИе СТиѕ̂ оп гаТе оТ сНопдеѕ, тоѕТ аге теТТесТме т  деаНпд сгаскѕ.

Хурех, Јп сопТгаѕТ, Јѕ опе оТ ТИе оп1у ѕТгаТедЈеѕ ТИаТ рге̂ епТ ТИе СЈТТиѕЈоп оТ сИ1огЈСеѕ Јп ТИе ѕоипС соп- 
сгеТе М̂Ие а1ѕо с1оѕтд ТИе 1еак раТИѕ саиѕед 6у ТИе т̂ сго апС тасго сгаскѕ ТИаТ п̂е̂ ИабЈу оссиг.

ЅЈдпЈТЈсапТ тСерепСепТ геѕеагсИ Иаѕ бееп сопСисТеС То СеТегтте Хурех’ѕ еТТесТмепеѕѕ Јп геСистд 
сН1опСе-6аѕеС сопсгеТе СедгаСаКоп. ТНе ТоНомпд Та61е 6пеТ1у ѕиттапгеѕ ТИе геѕиИѕ Тгот ѕоте оТ ТИе 
геѕеагсИ сопСисТеС оп Хурех’ѕ абШТу То рго1опд ТИе ѕегасе НТе оТ сопсгеТе т  а сН1опс1е еп к̂оптепТ.

1АБОРАТОКУ ТЕЅТЈМО КЕЅУ1.ТЅ

Ра*е Ма(егЈа! ТеѕИпд Адепсу РеѕиИѕ

Аид. 1, 1979 Соа̂ пд ТвдЈп СИу ТеѕИпд 
апС ЕпдЈпеегЈпд 
а̂бога̂ огу, 1пс, 

МЈппеѕо̂ а, иЅД

АЅТМ С672 ̂ еѕТЈпд вдаѕ иѕеС *о е̂ а!иа*е №е абНИу оТ 
Хурех Соа̂ пдѕ *о геСисе №е Јпдгеѕѕ оТ сИ!огЈСеѕ ЈпТо 
сопсге̂ е. ТИе Хурех соа*еС ѕатр1еѕ ИаС ир *о 50% 1омег 
сИ1огЈСе сопсеп̂ гаКоп а! Сер№ѕ оТ 1” (25 тт) *о 
5” (125 тт).

Маг. 1, 1996 АСтЈхШге МаИаТТеу ДѕѕосЈа̂ еѕ, 
№м Ѕои№ Ма!еѕ, 
Диѕ̂ гаИа

0.40 М/ст гаИо сопсге̂ еѕ ЈпсогрогаТЈпд Хурех апС а 
соттегсЈаИу а̂ аЈ!а6!е роге 61оскег вдеге {еѕ*еС. ТИе Хурех 
*геа*еС ѕатр1еѕ ѕИовдеС а 50% - 60% Јтркметеп* Јп 
сИ1огЈСе СЈТТиѕЈоп соеТТЈсЈеп̂ ѕ аѕ сотрагеС *о 6о№ соп̂ го! 
тЈхеѕ апС №е роге 61оскег *геа*еС тЈхеѕ.

№̂ . 1, 1998 Соа̂ пд ВиИСЈпд Ма*епа1ѕ 
ТеѕТЈпд Сеп̂ ег, 
Токуо, Јарап

О̂ ег а 270 Сау регЈоС, сопсге̂ е ѕатр1еѕ вдеге ѕибјес̂ еС *о 
12 Ноигѕ оТ ѕаИ ѕргау То11овдеС 6у 12 Иоигѕ СгуЈпд.
Д{ 5/8” (15 тт) Сер̂ И №е Хурех *геа*еС ѕатр1еѕ ИаС /3 
1омег сИ1огЈСе соп*еп{ №ап №е соп*го1 ѕатр1еѕ.

е̂с. 1, 2002 АСтЈхШге ОерагТтеп* оТ 
ТгапѕрогМЈоп, 
№м Јегѕеу, Ѕ̂А

ТИе регТогтапсе оТ Хурех С-1000 адаЈпѕ! 3 соттегсЈаИу 
а̂ аЈ!а6!е соггоѕЈоп ЈпТнбИогѕ вдаѕ е̂ а1иаТеС. ВаѕеС оп №е 
геѕиИѕ, №е геѕеагсНегѕ гесоттепСеС №е иѕе оТ Хурех 
АСтЈхШге То геСисе №е Јпдгеѕѕ оТ сИетЈса!ѕ ЈпТо сопсгеТе.

Маг. 1, 2003 АСтЈхШге ЏпмегѕИу оТ Иевд 
Ѕои№ Ма1еѕ, 
Лиѕ̂ гаЈЈа

МоСЈПеС АЅТМ С1202 ТеѕТЈпд, Т̂ ВиИС 443 - 35 Сау 
ѕоСЈит сИ1огЈСе ропСЈпд ТеѕТЈпд, апС АСС1 СИ1огЈСе 
Ј̂ТТиѕЈоп ТеѕТЈпд вдеге сотр1е*еС оп 0.55 вд/ст гаТЈо 

(32 МРа, 4500 рѕј соттегсЈа! дгаСе) 20% РА апС 38% 
ѕ1ад сопсгеТеѕ. ШТесус!е тоСеИпд ѕИовдеС а 5 Ите 
Јпсгеаѕе Јп №е ехресТеС ТЈте То соггоѕЈоп Тог №е Хурех / 
ѕ1ад тЈх апС а 2 ТЈте Јпсгеаѕе Тог №е Хурех / РА тЈх.

Хурех СИетЈеа! СогрогаИоп 13731 МауТЈеИ Р1асе, ГС с̂ИтопС, ВС, Сапас1а ̂ 6^ 2С9 Те1: 604.273.5265 еп^шгу@хурех.сот ададад.хурех.сот



ХУ^ЕХ Раде 3

ТесМ1\Јо1е

С огго ѕјо п  ГСеѕЈѕ(апсе оТ Хурех-Тгеа1ед Сопеге1е (сопгс)

Ра4е Ма(егЈа! ТеѕИпд Адепсу РеѕиИѕ

Мау 1, 2004 Ас1т1х{иге ЏпмегѕИу о̂  Иевд 
Ѕои№ Ма!еѕ, 
Аиѕ̂ гаНа

МоСШеС АЅТМ С1202 *еѕНпд, Т̂ ВиНС 443 - 35 с1ау 
ѕоСшт с1"|1опСе ропС̂ пд 1еѕ1тд апС АСС1 С1"|1опСе 
1̂иѕ̂ оп Теѕ̂ пд вдаѕ Сопе оп 0.40 м/ст га̂ о (40 МРа, 

6000 рѕј соттегаа1 дгаСе) 20% РА, 38% ѕ1ад апС 60% 
ѕ1ад сопсге̂ еѕ. ТИе 11есус1е тоСеНпд ѕИовдеС тсгеаѕеС 
^теѕ 1о соггоѕ̂ оп о̂г а11 Хурех тоСШеС тпхеѕ о1 6е1мееп 
1.5 ̂ теѕ *о 4.25 ̂ теѕ.

N0̂  1, 2005 СоаИпд Ноппип ИС, 
ГСеукја̂ к̂, 1се!ап̂

А бпСде сопѕ*шс{еС т  1972 апС ѕибјес* *о сИ1огЈСе 
Се-ЈоЈпд оИетЈоа!ѕ вдаѕ соа*еС вдИИ Хурех Сопсеп1га1е Јп 
1993. 1п 2005, согеѕ 1"гот 1Ие бпСде а6и1теп1 вдеге 
ех̂ гас̂ еС апС ехаттеС. Теѕ1тд ѕИовдеС 1Иа1 Хурех 
соа̂ пдѕ геСисеС сИ1огЈСе СИиѕ̂ оп сое№аеп1ѕ Ву 15%.

Ос! 1, 2011 АСтЈхШге 
& СоаИпд

Ѕ̂ гјп̂ Иогп 1п!егпа- 
!̂ опа! 1пѕШи*е о1 
ТеоИпо!оду, ТИат- 
таѕа! ЏпмегѕИу, 
Вапдкок, ТИа̂ Јап̂

0.4 апС 0.5 вд/ст гаКо сопсге1е ѕатр1еѕ вдеге т̂тегѕеС т  
а сМ1опСе ѕо1иИоп 1ог 9 топ№ѕ. ТИе ѕШСу сопс1иСеС 1Иа1 
1ог 6о№ сетеп! апС сетепУНу аѕИ тпхеѕ Хурех геСисеС 
сИ1огЈСе Јпдгеѕѕ Јп1о №е сопсге1е Јп 6о1Н соаќпд апС 
аСтпхШге 1геа1еС ѕатр1еѕ.

РЈеИ ТеѕИпд Реѕикѕ

1п ас1с1Шоп 1о 1Ие абоуе 1а1зога1огу 1еѕИпд, ѕеуега! Ле1с1 ЈпуеѕИдаИопѕ а1ѕо ѕИо\л/ Хурех’ѕ е1Тес11уепеѕѕ 
а{ гесЈисЈпд сИ1опс!е аНаск:

ВпсЈде Теѕ1 (\Л/ЈѕсопѕЈп)

Хурех СИетЈса! СогрогаИоп 13731 Мау е̂1С Р1асе, ГС с̂ИтопС, ВС, СапаСа ̂ 6^ 2С9 Те1: 604.273.5265 еп^шгу@хурех.сот ададад.хурех.сот



ХУ^ЕХ Раде 4

ТесМ1\Јо1е

СоггоѕЈоп ГСеѕЈѕ(апсе оТ Хурех-Тгеа1ед Сопсге1е (сопГф

ТНе ШшегѕНу оТ МЈѕсопѕЈп-МПшаикее ЛеИ ТеѕИпд оп пјпе бпддеѕ 1На1 Над бееп 1геа1ед шИИ а̂п- 
оиѕ соггоѕјоп тШдаИоп ѕ1га1едјеѕ Јпс1идЈпд ѕигТасе ѕеа1егѕ апд 1Игее дЈТТегепТ адтЈхТигеѕ. ТИе Хурех- 
1геа1ед бпдде шаѕ сопѕ1гис1ед Јп 1995 Јп а таппег 1Иа1 1еТ1 агеаѕ оТ 1Ие бпдде дескѕ аѕ соп1го! 
ѕесИопѕ. ТИе бпдде шаѕ согед Јп 2000 апд сНопде сопсепТгаИопѕ 1акеп а1 ѕе̂ ега! дерТНѕ Јпс1идЈпд 
1Иа1 оТ 1Ие геЈпТогсЈпд ѕ1ее!. ТИе ѕ1иду Тоипд Хурех 1о 6е 1Ие оп1у адтЈхТиге 1о ѕЈдпЈЛсапИу гедисе 
сН1опде Јпдгеѕѕ Јп1о 1Ие сопсгеТе. А1 а 2” (50 т т )  дер1Н, 1Не Хурех 1геа1ед бпдде ѕесИоп ѕНошед ап 
а е̂гаде 55% гедисИоп т  сН1опде соп1еп1 аѕ сотрагед шИН 1Ие соп1го! ѕесИоп.

КесепИу, ЛеИ ге̂ јешѕ шеге сотр!е1ед Тог 1шо Хурех-АдтЈх-1геа1ед сопсгеТе ѕ1гис1игеѕ 1Иа1 Над бееп 
јп ѕетсе Тог 19 уеагѕ:

СгопиЈЈа МагЈпа (Аиѕ1га!Ја)

1п 1994, а сопсгеТе Лоа1 а1 1Ие Сгопи11а МагЈпа пеаг Ѕудпеу АиѕТгаИа шаѕ саѕ1 шИИ Хурех АдтЈх. ТИе 
деск ѕ!ак Јѕ 4” (100 т т )  1ИЈск шИН 1Ие 1ор геЈпТогсЈпд а1 1.5” (40 т т )  Тгот 1Ие 1ор ѕигТасе. 1п 2013 1Ие 
Т1оа1 шаѕ ѕигееуед 6у 1Ие епдтееппд Лгт оТ ВСКС, Ѕои1Н Ма!еѕ, АиѕТгаИа. ТИе Јп̂ еѕИдаИоп Јп- 
с!идед ̂ Јѕиа! ЈпѕресИоп, Иа!Т се11 1еѕИпд апд сопсгеТе ѕатрИпд а1 ̂ апоиѕ дерТНѕ 1о деТегтЈпе сНопде 
соп1еп1ѕ апд 1о де̂ е!ор а сНопде И̂ТиѕЈоп соеТЛсЈепТ Тог 1Не сопсгеТе. Теѕ1 геѕиИѕ а11ошед ИТе сус1е 
то^еИпд 1Иа1 геѕиИед Јп а ргојесТед Ите 1о соггоѕјоп оТ 129 уеагѕ Тгот 1Не Ите оТ 1Ие 1еѕ1.

Хурех СИетЈса! СогрогаИоп 13731 Мау^еИ Р1асе, ГОсНтопд, ВС, Сапас1а ̂ 6^ 2С9 Те1: 604.273.5265 еп^шгу@хурех.сот ададад.хурех.сот



ХУ^ЕХ Раде 5

ТесИМо1:е V

С огго ѕјо п  КеѕЈѕ(апсе оТ Хурех-Тгеа1ед Сопсге1е (сопгс)

^аѕсеМеѕ МНаг! (Аиѕ1га!Ја)

1п 1995, 1Не а̂ѕсеПеѕ МНаг1 а1 Сее!опд Рог1ѕ пеаг Ме!6оигпе, Аиѕ1га1Ја, а 1агде 6и!к та1егја!ѕ шИаг1, 
шаѕ биЈИ шИИ Хурех-АСтЈх-1геа1еС сопсге1е. 1п Јапиагу 2014 а ѕигееу тс1иСтд ј̂ѕиа! сопСШоп аѕ- 
ѕеѕѕтеп!, Сер1Н о1 сопсге1е со̂ ег апС сНопСе соп1еп1 аѕѕеѕѕтеп! шаѕ сотр!е1еС. ТНе сопсге1е 
со̂ ег шаѕ 1оипС 1о 6е 51 т т  - 76 т т  (2” - 3”) апС Ше сус1е тоСеИпд баѕеС оп 1Ие сопсге1е со е̂гѕ апС 
1Не сМ1огЈСе СШиѕЈоп сое1НсЈеп1ѕ 1гот 1Не ѕатр1еѕ 1акеп ргеСЈс1еС Ите 1о соггоѕјоп геѕиИѕ о1 156 - 175 
уеагѕ 1гот 1Ие Ите о1 1Ие 1еѕ1 СерепСЈпд оп 1Ие Сер1И о1 со̂ ег.

ТНе або е̂ Ле!С ге̂ јешѕ ЈпСЈса1е 1На1, 1гот 1Ие Са1е о1 соттјѕѕјопјпд, 1Ие Ите 1о соггоѕјоп 1ог 1Иеѕе 
Хурех АСтЈх1иге тоСЈЛеС ѕ1гис1игеѕ Јѕ еѕИта1еС а1 6е1шееп 150 апС 200 уеагѕ. МНИе 1ИЈѕ 1е̂ е1 о1 
ргојес1еС ѕетсе Ше Јѕ ехсе!1еп1, 1Ие геѕиИѕ аге сопѕЈСегеС е̂ еп тоге гетагкак!е дмеп 6о1И 1Ие 1ош 
1о тоСега1е Сер1И о1 сопсге1е со̂ ег, апС 1Не ех1гете1у ИагѕИ Ѕои1И РасШс тагјпе еп ј̂гоптеп! Јп 
И̂ЈсИ 1Неѕе ѕ1гис1игеѕ аге 1оса1еС.

Ѕиттагу
Бо1И 1а6ога1огу 1еѕИпд апС 1опд 1егт Ле!С ехрегјепсе ѕИош 1Иа1 Хурех Сгуѕ1а!1Јпе ТесИпо!оду Јѕ а 
рго̂ еп ѕ1га1еду 1ог ех1епСЈпд 1Ие ѕетсе Ше о1 пеш сопсге1е ѕ1гис1игеѕ ѕикјес1еС 1о ИагѕИ сИ1огЈСе 
еп Ј̂гоптеп1ѕ. 1п 1Ие саѕе о1 ехЈѕИпд сопсге1е ѕ1гис1игеѕ, 1еѕИпд а1ѕо сопИгтѕ 1Иа1 Хурех СоаИпдѕ 
рго̂ ЈСе ехсе!1еп1 сИ1огЈСе рго1есИоп апС Ме!р ех1епС 1Ие ѕетсе Ше о1 1Ие сопсге1е.

Соп1ас1 уоиг 1оса1 Хурех гергеѕеп1а1ме ог Хурех ТесИпЈса! Ѕетсеѕ 1ог тоге Јп1огтаИоп.

Хурех СИетЈеа! СогрогаИоп 13731 МауИе1С Р1асе, К^сИтопС, ВС, СапаСа ̂ 6^ 2С9 Те1: 604.273.5265 еп^шгу@хурех.сот ададад.хурех.сот



ХУ^ЕХ РиБНсаНоп а̂!е: е̂с 2013 • Раде 1

ТесИМо^е

Ј ј т  СагиШ 
Р.Епд.
ТесИпЈса! Ѕетсеѕ 
Мападег

ТИе Хурех Раѕ1-Тгаск СоаИпд МеШод 
ѓог а “ Рарј^ Ре1игп 1о Ѕ е тсе ”
ТИе Хурех сопсге1е ма^егргооѓјпд ргосеСиге Се а̂НеС 6е!ом јѕ Јп!епСеС ѓог 

ѕИиаИопѕ мНеп !Иеге јѕ !оо ИШе Ите ауај!а6!е !о ма!егргооТ ѕ!гис!игеѕ иѕјпд 

погта1 Хурех соаИпд аррИсаИоп апС сигјпд ргосеСигеѕ. Турјса! ѕИиаИопѕ 

Јпс!иСе ѕ!гис!игеѕ !акеп ои! оТ ѕегујсе Тог р1аппеС ог ипр1аппеС тајп!епапсе 

би! мНеге а ге!игп-1о-ѕетсе јѕ ге^иЈгеС мИНЈп дауѕ ог еуеп Иоигѕ. Рог ехатр1е, 

!Ие Хурех ТаѕМгаск теШоС маѕ иѕеС !о ма!егргооТ !Ие ѕ!огт/ѕапИагу ѕемег 

Ипе јп Ре г̂оИ, МЈсИЈдап мНеге И сои1С оп1у 6е ои! оТ ѕегујсе Тог 1мо ѕерага!е 

еЈдИ!-Иоиг репоСѕ, ѕрасеС 16 Ноигѕ араг! (ѕее рИо!оѕ 6е1ом). 0!Иег ехатр1еѕ 

Јпс!иСе ргосеѕѕ ог Но!СЈпд !апкѕ јп сИетЈса! ог о!Иег тапиТас*иппд ТасНШеѕ 

мНеге а тајп!епапсе ѕНи!Сомп јѕ оп1у роѕѕЈ61е Тог а Тем Сауѕ беѓоге ргоНЈбШуе 

ЛпапсЈа! репаШеѕ аге ЈпсиггеС.

1пѕј̂ е оТ рјре ргеѕѕиге-шаѕНеС Јп ЛгѕТ 8-Иоиг 
с1оѕиге. №Те ТИе ̂ егу гоидИ ѕигТасе ̂ ЈТИ ехроѕес! 
аддгедаТе саиѕеС 6у сетепТ раѕТе 1оѕѕ.

Хурех СопсепТгаТе ТоИошеС 6у Хурех 
Медат^х I ѕ̂ аррИеС т  ѕесопС 8-Иоиг с1оѕиге.

Иогта! Хурех СоаИпд Ргосе^иге

Тур̂ саПу, а Хурех соаТтд ТгеаТтепТ оТ ехЈѕКпд 
сопсгеТе ге̂ и̂ геѕ еМНег опе ог Тшо соаТѕ оТ 
Хурех СопсепТгаТе, ог СопсепТгаТе апС МоСШеС 
То11ошеС 6у ТИгее Сауѕ оТ тоЈѕТ сиппд. Ап 
аССШопа1 12 Сауѕ оТ Сгујпд апС НагСептд рпог

То шаТег т̂тегѕ о̂п т  роТа61е шаТег, ог 15 Сауѕ 
рмог То ^ттегаоп Т ТИе шаТег ѕ̂ шаѕТе сопТат̂ - 
паТеС, Јѕ а1ѕо ге̂ шгеС.

Хурех СИетЈса! СогрогаИоп 13731 МауТЈеЈС Р1асе, КЈсИтопС, ВС, СапаСа ̂ 6^ 2С9 Те1: 604.273.5265 еприЈгу@хурех.сот ададад.хурех.сот



ХУ^ЕХ Раде 2

ТесИМо^е

ТИе Хурех Раѕ1-Тгаек СоаИпд Ме(По4 Тог а “КарИ Ке1игп 1о Ѕегујее” (сопГф

Раѕ1-Тгаок Хурех СоаИпд Ргосе^иге

ТНе То11о̂ Јпд ргоседиге епа61еѕ 1Ие еаг1у орепјпд оТ
1Ие Хурех соаИпд 1о рго1опдес1 ша1ег соп1ас1 здШЈп 3
- 4 с1ауѕ <гот 1Ие ѕТагГ оТ та1егја1 аррИсаИопѕ, 1Иеге-
6у аНоздпд а тоге гарјс1 ге1ит 1о ѕегасе.

1. Ргеѕѕиге шаѕИ апс1 с1еап 1Не сопсге1е ѕигГасе 
1о асНЈе̂ е ап ореп роге, “ТооТН апс1 ѕисИоп” 
ргоЛ1е.

2. КераЈг јојп1 Нпеѕ, сгаскѕ апд ѕигТасе деТесТѕ 
ЈТ ге̂ иЈге̂  аѕ рег Хурех ѕТапдагд герајг 
ргоседигеѕ.

3. СоаТ ТИе ѕигТасе опе соаТ оТ Хурех 
СопсепТгаТе аТ 2 16/ѕ̂ .уд. (1 кд/т2) аѕ рег 
Хурех ѕТапдагд ѕресЈЛсаИопѕ.

4. А11ош соаИпд То ѕеТ апд Нагдеп Тог 12 - 24 
Иоигѕ. и̂мпд ТИЈѕ Ите, тоЈѕТ-сиге ТИе соаИпд 
аѕ рег Хурех ргодисТ даТа ѕИееТ.

5. СотбЈпе МедатЈх I шИН ХусгуНс АдтЈхТиге 
аѕ рег ргодисТ даТа ѕИееТ ЈпѕТгисИопѕ.

6. ^атреп ТИе СопсепТгаТе соаИпд (а датр, 
поТ ѕаТигаТед ѕигТасе) апд арр1у опе соа! 
оТ МедатЈх I о̂ ег ТИе Тор оТ ТИе Хурех 
СопсепТгаТе соаИпд аТ а ТИЈскпеѕѕ оТ 1/8”
(3 т т )  ог 11.25 16/ѕ̂ .уд (5.6 кд/т2).

№Те: ТИе ТИЈскпеѕѕ оТ ТИе Тор соаИпд сап 
6е а̂пед Тгот 1/16” - 3/8” (1.5 - 9.5 т т )  
дерепдјпд оп јоб сопдШопѕ апд ге̂ иЈгетепТѕ.

7. А11ош ТИе Хурех МедатЈх I То Нагдеп апд сиге 
Тог 2 - 3 дауѕ. 1п тоѕТ ѕИиаИопѕ, по сиппд оТ 
Хурех МедатЈх I Јѕ ге̂ ијгед.

МОТЕ:

1. ТИе або е̂ Ите Тгатеѕ аге гесоттепдед. 
Ноше̂ ег, ЈТ ргојесТ ге и̂ЈгетепТѕ аге ѕисН 
ТИаТ ТИеѕе саппоТ 6е теТ, са11 уоиг Хурех 
гергеѕепТаТме.

2. СопѕиИ ТИе Хурех СопсепТгаТе апд Хурех 
МедатЈх I ргодисТ даТа ѕИееТѕ Тог деТаПес! 
ЈпТогтаИоп апд ргоседигеѕ.

Хурех Сопсеп1га(е
а! 2 16ѕ/ус12 (1 кд/т2)

Хурех МедатЈх I
а! 11.25 1кѕ/уС2 (5.6 кд/т2)

Хурех Сопсеп1га(е
ТурЈса! Хурех со1С јоЈпТ ша̂ егргооТЈпд СеТаИѕ. 
То ке иѕеС Јп аССШоп 1о ѕ̂ апСагС ша!егѕ1орѕ.

Хурех СИетЈса! СогрогаИоп 13731 МауТЈеИ Р1асе, ГОсНтопд, ВС, Сапас1а ̂ 6^ 2С9 Те1: 604.273.5265 еп^шгу@хурех.сот ададад.хурех.сот



Раде 1

Ј ј т  Саги1И
Р.Епд.
ТесИпЈса! Ѕегујсеѕ 
Мападег

Хурех Ра1оИ’п Р1ид уѕ 01Иег Сетеп! Баѕе^ Ма1ег 
Р1ид Рго^ис1ѕ
Хурех Ра!сИ’п Р1ид јѕ !Ие тоѕ! еТТесИуе гарМ-ѕвШ пд-кудгаиНс-тоМаг (ГСЅНМ) 

ауај!а6!е јп мНаТ јѕ а уегу сгом^ед мог№ оѓ сотреИИуе рго^исТѕ. ТИЈѕ орјпјоп јѕ 

1агде1у баѕед оп !Ие Ј̂ѕИпдиЈѕНЈпд Хурех сгуѕТаШгаИоп еТТесТ !Иа! јѕ Јп1едга! !о 

Хурех Ра!сИ’п Р1ид -  а ргорег!у !Иа! е!еуа!еѕ !Ие ргодисТ беуопд !Ие погта! 

еТТесИуепеѕѕ оТ !ИЈѕ ТатИу оѓ та1егја!ѕ. ТИЈѕ јѕ ТигШег ехрјајпед 6е!ом.

ХУЃЕ)
^ т е н  н

ГСЅНМѕ аге ѕресЈЛса11у Тогти1аТед 1о р1ид адатѕТ асТме1у Т1оштд ша1ег. ТНе 1ог- 
ти!а1Јоп 1урјса11у геѕиИѕ т  а е̂гу ѕНогТ шогкјпд Ите То11ошед 6у е̂гу гарј̂  Иаг̂ - 
епјпд. Моѕ1 КЅНМѕ На̂ е а шогктд Ите о1 6е1шееп арргохјта1е!у 75 апд 195 
ѕесопдѕ (1.25 1о 3.25 тјпи1еѕ) аЛег тјхјпд 1ог акои1 45 ѕесопдѕ (.75 тти1е). ТИе 
шогкјпд Ите о1 Хурех Ра1сИ’п Р1ид 1а11ѕ т  1Ие тј^1е о1 1ИЈѕ гапде апд, 1ИоидИ 
Хурех деетѕ 1ИЈѕ аѕ а ргеТеггед ѕеНЈпд Ите, регѕопа! орјпјоп доеѕ а̂гу аѕ 1о 
шИе1Иег а ѕНогТ ог 1опд шогкјпд Ите Јѕ беНег 1ог р!иддјпд асТме 1еакѕ.

Моѕ1 Јтрог̂ ап! Иеге Јѕ 1Ие 1ас1 1Иа1 Хурех Ра1сИ’п Р1ид, ипИке а11 о1Иег Иу̂ гаиИс 
сетеп! ргодисТѕ, Јпс!идеѕ Хурех СгуѕТаШпе ТесИпо!оду Јп Иѕ 1огти!а1Јоп. ТИЈѕ Јѕ а тајог регТогтапсе 
6епеЛ1, ™ТН Хурех сНет̂ са1ѕ ^ТТиѕтд 1гот Нагдепед Ра1сН'п Р1ид тТо 6о1И 1Ие сгаск апд 1Ие ѕиг- 
гоип̂ Јпд сопсге1е -  а ргосеѕѕ геѕиШпд т  а тоге ѕесиге герајг о1 1Ие сгаск (ѕИог1 апд 1опд 1егт). Ву 
соп1гаѕ1, сотреТЈТме ГСЅНМѕ до по1 Иа̂ е 1ИЈѕ сгуѕ1а!!Јпе сотропеп! апд ге1у ѕо1е1у оп 1Не ‘р1ид-еИес1’.

Хурех сгуѕТаШпе де^е!ортепТ бедјпѕ шИИ Хурех сИетЈса!ѕ ^ИТиѕтд Јп1о 1Ие ша1ег ог тојѕ1иге Јп 1Ие 
сгаск агеа. ТИЈѕ ЈпШа1еѕ 1Ие дго̂ 1И оТ 1Не Хурех Сгуѕ1аШпе ѕ1гис1иге шИИЈп 1Не сгаск оТТеп геѕиШпд Јп 
а Ти11-дерТН-гераЈг оТ 1Ие сгаск. Аѕ ше!!, 1Ие Хурех Сгуѕ1аШпе Ј̂ТТиѕЈоп Јп1о 1Ие ѕиггоип ј̂пд сопсге1е 
саиѕе апу ѕибѕе^иепТ сгаскѕ 1На1 Тогт агоипд ог пеаг 1ИЈѕ р1ид агеа 1о ѕе!Т-Иеа!. АдаЈп, сотреТЈТме 
КЅНМѕ до по1 соп1ат сгуѕ1аШпе Јпдге̂ ЈепТѕ. ТИегеТоге, апу Ти1иге сгаскѕ оссиггјпд Јп 1Ие сопсге1е 
ѕиггоип̂ Јпд 1Ие герајг шШ 6е Јпсара61е оТ ѕе!Т-Иеа!Јпд апд 1Ниѕ шоиИ ге̂ ијге а^Шопа! герајг.

РЈпа11у, 1Ие Хурех Сгуѕ1аШпе ТесИпо!оду шИИЈп 1Ие Ра1сИ’п Р1ид ̂ Ш епа61е сгаскѕ, 1Иа1 тЈдИ1 1е!едгарИ 
1НгоидН 1Ие р1ид Иѕе!Т ог 6е1шееп 1Ие р1ид апд 1Ие ѕи6ѕ1га1е сопсге1е, 1о Иеа!. ТИЈѕ 1е!едгарИЈпд оТ пеш 
сгаскѕ ог риШпд ашау оТ 1Ие р1ид Тгот 1Ие ѕикѕ1га1е сап сегГаЈп!у оссиг еѕресја11у Јп герајгѕ 1Иа1 аге 
ѕибјес! 1о регјо̂ с̂ то^етепТ 1тот ѕе̂ ѕт̂ с асИ̂ Иу ог Тгот ТИе аппиа1 етрТутд апд геТШтд оТ а Тапк. 
АдаЈп, оТИег ГСЅНМѕ шШ оТТеп поТ ѕе!Т-Иеа! пеш1у Тогтед сгаскѕ апд Иепсе апу то^етепТ е̂ епТѕ шоиИ 
6е ехресТед То саиѕе 1еакаде. МННе Хурех РаТсИ'п Р1ид апд Хурех СгуѕТаШпе шаТегргооЛпд ѕ̂ поТ 
теапТ Тог иѕе оп сгаскѕ ог јоЈпТѕ ТИаТ ехрегјепсе опдојпд то^етепТ, ТНе сгаск ИеаИпд сара̂ ШТЈеѕ аге 
ИеЈрТи! Јп тЈТЈдаТЈпд ЈеакЈпд аТ ТНоѕе сгаскѕ ТИаТ то^е оп ап ЈпТге̂ иепТ баѕјѕ.

Хурех СИетЈеа! СогрогаИоп 13731 МауТЈеИ Р1асе, ГС^Итопс!, ВС, Сапас1а ̂ 6^ 2С9 Те1: 604.273.5265 еп^шгу@хурех.сот ададад.хурех.сот



ХУ^ЕХ Раде 2

ТесН1\1о1е

Хурех Ра1сН’п Р1ид ѕ̂ 01Иег Сетеп! Баѕе4 Ма1ег Р1ид Рго^ис1ѕ (сопГф

Н16Н НГПИОЅТАТ1С РРЕБЅЏВЕ-ДСТ№ ЦЕАК1МСИАТЕИ

Аѕ/де ѓгот Ме кепеШѕ ассгипд ѓгот Ме о̂ егаН ̂ иаМу апб ои1ѕ1апб'тд рНуѕса1 ргорегИеѕ оѓХурех 

Ра(сН’п Р1ид, Хурех Сгуѕ(аШпе ТесНпо1оду гепбегѕ Хурех Ра(сН’п Р1ид а ѓаг ѕирепог Ну&аиНс сетеП  

гераГ ргобис(.

Хурех Ра1сН'п Р1ид, апд Нѕ го1е т  регтапепИу герајгјпд апд шаТегргооЛпд 6о1И асТме1у Т1оштд ог дгу 
сгаскѕ апд о1Иег 1еак ра1Нѕ, Јѕ рагГ оТ а ТиНу ЈпТедгаТед апд сотр1етепТагу Хурех ргодисТ Ипе ипј̂ ие!у 
Тогти1аТед Тог ТИе шаТегргооЛпд, ргоТесКоп апд герајг оТ сопсгеТе. 1ппо̂ аКоп апд и̂аИ1у сопТго1 Иаѕ 
роѕШопед Хурех аѕ а шогИ 1еадег т  ТИ̂ ѕ ТЈеИ.

Хурех СИетЈса! СогрогаИоп 13731 МауТЈеИ Р1асе, ГОсНтопд, ВС, Сапас1а ̂ 6^ 2С9 Те1: 604.273.5265 еп^шгу@хурех.сот ададад.хурех.сот
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ТЕСН МОТЕ

Ѕесап! Р11е Сопѕ!гисНоп Ма^егргооЛпд
Ѕ есап ! р^1е сопѕТгисКоп а ТесНт^ие иѕед !о 1оиЈ1̂  ипдегдгоипд м а 11ѕ 
^ИИои! !Ие пеед !о Лгѕ1 ехса^аТе. I! ѕ̂ а с о т т о п 1у иѕед те Ш о д  Тог 
сгеаКпд м а 11ѕ Тог !и пп е1ѕ апд ѓог деер ^ѕ Н а р е д  ве1ом  дгаде дшдемауѕ. 
Ѕ есап ! рПеѕ аге а1ѕо ѕиЛав1е Тог ТоипдаКоп м а 11 сопѕТгисКоп јп депѕе  

Ј јт  Саги1И игвап ѕеШпдѕ мНеге ехса^аКоп ѕ^ге ѕ̂ сгШсак
Р.Епд.
Тескп/са! Ѕвгмсвѕ 
Мападег

Ве1ош Јѕ а рИоТодгарИ апд а р1ап ^јадгат оТ а ѕесапТ рИе ша!! дмпд а баѕјс о^егаеш оТ Иош ѕесапТ рИеѕ 1оок 
апд Иош ТИеу аге р!асед. ТИе геЈпТогсЈпд апд оТИег деТаИѕ аге поТ тс!идед т  ТИе ѕсИетаИс аѕ ТИеѕе аге поТ раг! 
оТ ТИе Хурех шаТегргооЛпд ѕуѕТет. ТИЈѕ ѕаИ, гетТогстд апд оТИег ѕТерѕ тиѕТ 6е Такеп То епѕиге ТИаТ апу 
сгаскѕ ТИаТ Тогт аге 1еѕѕ ТИап 0.5 т т  Јп шИТН апд аге поп-то^тд.

Бе̂ ега! ша11 ЛпЈѕИеѕ аге иѕед Јп сопѕТгисТтд а Лпа! ѕесапТ рИе аѕѕет61у. ТИеѕе тс!иде: (1) а ѕјтр!е ргеѕѕиге 
шаѕИ оТ ТИе ѕигТасе оТ ТИе ѕесапТ рИеѕ; (2) а ТНт ѕесИоп Торрјпд о̂ ег ТИе епИге ѕигТасе оТ ТИе ѕесапТ рИеѕ То 
ѕтооТИ оиТ ТИе ѕигТасе 6иТ таЈпТаЈп ТИе гоШпд ргоЛ1е; апд (3) а Тта1 ша!! ог а Ти11 дерТН сопсгеТе со̂ ег о̂ ег ТИе 
епИге Тасе ТИиѕ Јеа т̂д а Т1аТ ѕигТасе аѕ ТИе ТтЈѕНед шајј.

Хурех СИетЈеа! СогрогаИоп 13731 МауѓЈеИ Р1асе, КЈсИтоп ,̂ ВС, Сапа^а ̂ 6  ̂2С9 Те1: 604.273.5265 ег^ијгу@хурех.сот ттот.хурех.сот



Раде 2

ТЕСН МОТЕ

ТИе або е̂ ^адгат ШиѕТгаТеѕ а Хурех-баѕед шаТегргаоЛпд ѕуѕ1ет 1Иа1 шаѕ иѕед ѕиссеѕѕТиНу То шаТегргооТ а 
ѕесапТ рПе 6е1ош-дгаде ша11 т  а Типпе1 ргојесТ (ММсНе11 1пТегсИапде, МПшаикее, МЈѕсопѕт, ^ЅА). 1п ТН̂ ѕ саѕе, 
ТИе аѕѕет61у тсогрогаТед а “ѕИоТсгеТе со е̂г” ТИаТ сопТатед Хурех Адт х̂. Ноше̂ ег, т  оТИег саѕеѕ, ѕисИ аѕ ТИе 
Еѕр1ападе ТИеаТгеѕ оп ТИе Вау ргојесТ т  Ѕтдароге, Хурех Адт^х шаѕ иѕед т  “саѕТ-т-р1асе сопсгеТе” роигес! 
адатѕТ ТИе ѕесапТ ша11ѕ. 1п ѕоте ргојесТѕ ТИе Хурех Адт^х Иаѕ а1ѕо бееп аддед То ТИе р̂ 1е сопсгеТе Мѕе1Т.

ЅесапТ р̂ 1е сопѕТгисКоп Јѕ а ге1аТме1у пеш апд дгоштд ТесИпо1оду Тог ТИе сопѕТгисКоп оТ ипдегдгоипд ша11ѕ. 
Хурех ргодисТѕ рго^Ие а соѕТ еТТесТме апд ге1аТме1у еаѕу шау То шаТегргооТ ТНЈѕ Туре оТ ипдегдгоипд ѕТгисТиге.

Рог тоге тТогтаКоп оп шаТегргооЛпд оТ ѕесапТ рНе ѕТгисТигеѕ сопТасТ уоиг 1оса1 Хурех ѕ̂ТпбиТог.

Хурех СИетЈеа! СогрогаИоп 13731 МауѓЈеИ Р1асе, КЈсМтопд, ВС, Сапада ̂ 6  ̂2С9 Те1: 604.273.5265 еп^шгу@хурех.сот тотот.хурех.сот
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ТЕСН МОТЕ

Ј ј т  Саги1И
Р.Епд.
Тескп/са! Ѕегмсеѕ 
Мападег

^а^егргооЛпд оѓ Репо^саПу М о^тд Сгаскѕ 
ап^ Још!ѕ ^ ѕ т д  Хурех Рго^ис1ѕ
Х урех Сгуѕ1а 11̂пе ТесНпо1оду ѕ̂ ехсе11еп! Тог гедиапд !Ие маТег р е гт е -  
а^^Шу оТ сопсге!е апд Тог !Ие ИеаИпд оѓ 1еак^пд, п о п - т о ^ т д  сгаскѕ апд  
јоЈп1ѕ т  сопсге!е ѕ!гис!игеѕ. Х урех сгуѕ*а1ѕ мШ 1згј^де т о ѕ !  п о п -т о ^ т д  
сгаскѕ ир !о 0.5 т т  (0.02”). 1п ѕ^1иаИопѕ мНеге !Ие сгаскѕ аге 1агдег 
( т о г е  !Иап 0.5 т т  ви! 1еѕѕ !Иап 3 т т  (1/8”), !Ие Х урех сНЈр-апд-раск 
теТНод ѕ̂ иѕед !о ѓо гт  а ‘р1ид’ а! !Ие !ор рогКоп оТ !Ие сопсге!е сгоѕѕ 
ѕесКоп, апд !Ие Х урех сгуѕТаШгаКоп ргосеѕѕ Иеа1ѕ апу сгаск !Иа! т а у  
1е 1едгарИ ир !ИгоидИ Ше гера^г. ^о Т е : мНПе К јѕ по! рготоТед, Х урех ѕ̂ 
амаге оТ ТЈеИ герогГѕ !Иа! ѕНом !Ие сгуѕТаШпе ИеаИпд оТ сгаскѕ !Иа! аге 
ѕ^дп^сапИу 1агдег !Иап 0.5 т т  апд Иа^е по! вееп гоиТед ог раскед.)

Ноше̂ ег, сгаскѕ ѕибјесТ 1о опдојпд то^етепТ ог 1о ремо ј̂с то^етепТ (шНеге ѕИогГ-1егт шеерјпд ог 1еакаде 
јѕ ипассер1ак!е) сап 6е рго61етаИс Тог сгуѕТаШпе-баѕед ИеаИпд. 1п ТИеѕе сЈгситѕТапсеѕ, Хурех РСМ 80 сап 
6е иѕед То ѕТор шаТег 1еакаде. ТеѕТѕ Иа̂ е сопТЈгтед ТИаТ Хурех РСМ 80 шШ дме 20% - 40% “е1опдаИоп То 
бгеак”. ТИЈѕ теапѕ ТИаТ ТИе таТегЈа! шШ ѕТгеТсИ беТшееп 20% апд 40% оТ Иѕ ип-6опдед 1епдТИ ргјог То бгеакјпд. 
ТИегеТоге, Т РСМ 80 Јѕ аррИе̂  о̂ ег а 0.5 т т  (0.02”) сгаск, И Ш̂ ассерТ ир То 0.16 т т  (0.006”) оТ опдојпд 
то^етепТ ̂ ИИоиТ гирТигЈпд.

1п ѕИиаИопѕ шИеге ТИеге Јѕ дгеаТег ТИап 20% То 40% то^етепТ ог ап ипѕиррогГед шИТН оТ тоге ТИап 0.5 т т  
(0.02”), ше гесоттепд иѕјпд а ТИЈп, Т1ех№1е гиббег Таре ѕисИ аѕ “ЅсоТсН ШпеМеѕѕ Киббег ЅрИсЈпд Таре” аѕ а 
бопд-бгеакег. ТИЈѕ Таре Јѕ р!асед о̂ ег ТИе сгаск беТоге ТИе РСМ 80 Јѕ аррИед. ТИе ^јадгат 6е!ош ШиѕТгаТеѕ а 
Турјса! 19 т т  (3/4”) бопд-бгеак Таре аѕѕетк!у, иѕјпд РСМ 80 о̂ ег а 3 т т  (1/8”) сгаск ТИаТ Иаѕ 1.5 т т  (1/16”) 
оТ то^етепТ о̂ ег Иѕ шИТН.

Ио!е: А сгаск шИН +/-0.75 т т  (1/32”) оТ то^етепТ о̂ ег Иѕ пеиТга! роѕШоп Јѕ деетед аѕ Иа̂ јпд 1.5 т т  (1/16”) 
ТоТа! то^етепТ ѕјпсе ТИе сгаск’ѕ асТиа! роѕШоп Јѕ ипрге̂ ЈсТабЈе аТ ТИе Ите оТ ЈпѕТаЈЈаИоп оТ ТИе аѕѕет ј̂у.

Хурех СИетЈеа! СогрогаИоп 13731 МауѓЈеИ Р1асе, КЈсМтопд, ВС, Сапада ̂ 6  ̂2С9 Те1: 604.273.5265 еп^ијгу@хурех.сот ттот.хурех.сот
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ТЕСН МОТЕ

арргох. 2 Уг 3/4” арргох. 2 'А"

Ѕсо с̂И ИпегЈеѕѕ Киббег 
ЅрИсЈпд Таре ауаЈ!а6!е 
јп адЈСИпѕ оТ 3/4" 4о 2"

Хурех РСМ 80 
аррИес! аѕ 2 соа ѕ̂ 
а{ 1/16" рег соа!

Ехатр1е оѓ Хурех РСМ 80 ^ 
Џѕе  ̂мНН Боп -̂Бгеакег Таре 
Оуег НЈдИ Моуетеп! ЈоЈп!

1/8" сгаск адИН 
±1/16" оТ тоуетеп!

ТИе ЅсоТсН ипеЛеѕѕ Киббег Ѕр1̂ е̂ пд Таре Јѕ ѕКску епоидИ 1о бопС апд Но1С 1о 1Ие сопсгеТе ѕибѕТгаТе с̂ игјпд 
1Ие РСМ 80 аррИеаИоп 6и1 шН1 Се-6опС шИеп то^етепТ оТ ТИе сгаск оссигѕ. ТНе Таре гетатѕ аТПхеС То ТНе 
РСМ 80 апС ѕ̂ Т1ех№1е епоидИ поТ То т̂реСе ог тТегТеге ™ТН ТИе е1опдаКоп оТ ТНе РСМ.

1п ТМЈѕ аѕѕет61у уои сап сопѕегеаТме1у ехресТ 10% то^етепТ сара̂ И̂Ту о̂ ег ТИе ™СТН оТ ТИе Таре. ТМЈѕ Таре 
тапиТасТигеС т  здСТНѕ оТ 19, 25, 38, апС 50 т т  (3/4, 1, 1.5 апС 2 тсНеѕ). Непсе, то^етепТ сарабНШеѕ оТ ап 
РСМ 80 6опС-6геакег Таре аѕѕет61у иѕтд еасИ оТ ТИе Ј̂СТМѕ тС̂ саТеС шои1С 6е 2, 3, 4 апС 5 т т  (0.08, 0.1, 
0.15, апС 0.2 тсНеѕ) геѕресТме1у. ТИе аѕѕет61у тиѕТ 6е таСе иѕтд опе рјесе оТ Таре оп1у То ѕрап ТИе епТЈге 
™СТН оТ ТИе то^етепТ ѕесКоп (ке. уои саппоТ иѕе Тшо р̂ есеѕ оТ Таре ѕ̂ Се 6у ѕ̂ Се; ТМЈѕ шои1С Иа̂ е ТИе еТТесТ оТ 
сопсепТгаТтд ТИе ѕТгеѕѕ апС то^етепТ аТ ТИе Таре јоЈпТ апС т̂расТ то^етепТ сара̂ И̂Ту).

Мвеп сопсгеТе ѕ̂ ипСег сопТтиа1 сопТасТ ™ТН шаТег (ед. шаТег-Но1Стд Тапкѕ ог ТоипСаКоп ша11ѕ ѕибјесТ То соп- 
ѕТапТ НуСгоѕТаКс ргеѕѕиге), РСМ 80 т  а педаТме ѕ̂ Се аррНсаКоп ѕ̂ поТ гесоттепСеС Тог Но1Стд баск ТИе ша- 
Тег. Ноше̂ ег, И сап 6е иѕеС оп ТНе педаТме ѕ̂ Се То сопТат шаТег о̂ ег ТИе ѕИогТ-Тегт шНПе ТИе Хурех сгуѕТа1ѕ 
Тогт апС таТиге То Иеа1 апу сгаскѕ. Рог ехатр1е, РСМ 80 сап 6е иѕеС аѕ а Тта1 сарртд о̂ ег с^р-апС-раск 
сгаск герајгѕ ТИаТ аге ехресТеС То шеер Сиппд ТИе Кте ге и̂кеС То етрТу апС геЛ11 а Тапк. 1Т сап а1ѕо 6е иѕеС 
о̂ ег сгаскѕ ТИаТ Иа̂ е поТ бееп геракеС 6иТ аге ехресТеС То Иеа1 Тгот а Хурех АСт х̂ ог СоаТтд арр1̂ саТЈоп апС 
шИеге шеертд ТИгоидИ ѕисИ сгаскѕ СигЈпд ТИе сгуѕТаШгаКоп ргосеѕѕ Јѕ ипассерТа61е. Апу шаТег ТИаТ деТѕ 
ТгарреС беНтС ТИе РСМ 80 тетбгапе шН1 е̂ епТиаПу еѕсаре ТНгоидН ТИе сопсгеТе аѕ а̂роиг.

1п ѕиттагу, Хурех РСМ 80 Јѕ ап еТѓесТме ѕо1иКоп Тог ТНе шаТегргооЛпд оТ сгаскѕ апС јотТѕ ТИаТ ехрепепсе 
опдотд то^етепТ, апС ТИе е1опдаКоп тНегепТ т  РСМ 80 сап 6е ехТепСеС ТНгоидН ТИе иѕе оТ а 6опС-6геакег 
Таре аѕѕет61у.

Хурех СИетЈеа! СогрогаИоп 13731 МауѓЈеИ Р1асе, К̂ сМтопсЈ, ВС, Сапада 4 6 4 2С9 Те1: 604.273.5265 еп^шгу@хурех.сот тотот.хурех.сот



ХУРЕХ 2020-08-01•Раде 1

ТЕСН МОТЕ

Ј ј т  Саги1И
Р.Епд.
Тескп/са! Ѕвгмсвѕ 
Мападег

Хурех !пјес1Јоп ТесИпЈдиеѕ

А Х урех то^ТЈед дгои! ^пјееИоп ТесНт^ие Тог герајг оТ роог1у 

сопѕоПдаТед сопсге!е (Н опеусотв ) апд м д е  сгаскѕ ог ^ о ^ ѕ  т  сопсге!е  

е1е т е п !ѕ  Иаѕ вееп рго^еп е1Тес1ме ТИгоидИ ѕе^ега1 уеагѕ оТ Ке№ 
ехрепепсе т  1п^ја  апд о!Иег т а гк е !ѕ  агоипд !Ие мог№. ТНе ргосеѕѕ  

еп!а^1ѕ ^пјесИоп оТ а Х урех псН дгои! т ^х  т 1о !Ие деТЈаепТ агеаѕ 

еѕѕеп1Ја!1у ЈпѕегПпд а РогЛапд с е т е п !  /  Х урех сИетЈѕ!гу Мепд Јп1о 

агеаѕ мНеге роог сопѕоПдаКоп, 1агде сгаск, "1ооѕе” јо^п!ѕ, е!с. На^е 1еТ1 

а с е т е п !  раѕ!е деТЈаепТ агеа !Ие Нагдепед сопсге!е ѕ!гис!иге.

Соттоп аррНсаИопѕ шоиИ 6е 1опд паггош бапдѕ оТ Иопеусотб сопсгеТе а1опд ТИе 6оТ1от оТ а ша11, шаН То ѕ!ак 
ог ша11 То шаН ЈпТегТасе јоЈпТѕ шНеге ЈпѕиТПсЈепТ сопѕоП а̂Иоп Иаѕ 1еТ1 а 1ооѕе јоЈпТ, шИе ѕеТПетепТ ог ѕИгЈпкаде 
сгаскѕ ог сотег агеаѕ шИеге адајп, ЈпѕиТПсЈепТ сопѕоП а̂Иоп тау Иа̂ е сгеаТед ап агеа оТ шеакпеѕѕ шИеге 
ѕТгисТига! деТЈсЈепсу ог тоге соттоп1у шаТег 1еакаде тау оссиг.

С1еаг1у ТИе рго̂ еп теТНодѕ оТ Ти11 гето^а! оТ роог1у сопѕоН̂ аТед сопсгеТе апд геЈпѕТаТетепТ шНН а ИЈдИ и̂аНТу 
герајг таТегЈа! ѕНоиИ 6е сопѕИегед 6иТ ТИе ТоНошЈпд гергеѕепТѕ апоТИег Тоо! То 6е сопѕИегед Тог тШдаИоп оТ 
а̂поиѕ сопсгеТе деТЈсЈепсЈеѕ.

Ехатр1еѕ о! агеаѕ Опа̂  сои!д ке (геавс! мШп Хурех 

!пјесНоп Тескпциеѕ

Хурех Сгуѕ(а!!Јпе ТесНпо1оду

Хурех СоаИпдѕ апд Хурех Л т̂ЈхТигеѕ ЈтрагТ То 
сопсгеТе а ипј̂ ие 61епд оТ сИетЈса!ѕ. ТИеѕе сИетЈса!ѕ 
дгме а ргосеѕѕ ТИаТ саиѕеѕ ТИе ТогтаИоп оТ а поп- 
ѕо1и61е, регтапепТ сгуѕТа! ѕТгисТиге ̂ ИИЈп ТИе сопсгеТе. 
ТНе сгуѕТа! ѕТгисТиге де е̂!орѕ Тгот а геасИоп беТшееп 
ТИе Хурех сИетЈѕТгу, ТИе сопѕТИиепТѕ оТ Нагдепес! 
сетепТ раѕТе апд шаТег. ТИЈѕ геасИоп погта11у 
Таке дауѕ То шеекѕ То сгеаТе а сгуѕТа! ѕТгисТиге гобиѕ! 
епоидИ То Иеа! ИаЈгНпе сгаскѕ апд депѕЈТу ТИе таТгЈж. 
ЛТ ТИЈѕ роЈпТ, шаТег Јпдгеѕѕ ТИгоидИ ТИе сопсгеТе Јѕ 
ѕТорред апд рге̂ епТед.

ТИе ТоИошЈпд Иа̂ е рго^Иед доод геѕиИѕ Тог соттоп ЈпјесИоп аррНсаИопѕ;

• СИЈр а1опд Иопеусотб аТТесТе̂  соИ јоЈпТ То рго^Ие 1” х 2” (25 т т  х 50 т т )  деер ѕ!оТ.
• Р1асе дгоиТ рогТѕ ЈпТо ТИе Ти11 дерТН оТ ТИе ѕ!оТ апд раск јоЈпТ беТшееп рогТѕ.
• СгоиТ рогТѕ сопѕЈѕТ оТ пдИ рјре ог ТибЈпд сиТ То ап арргорпаТе 1епдТИ. СгоиТ рогТѕ аге погта11у Тгот 

^” То 1” (12 т т  -  25 т т )  Јп Ј̂атеТег.
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ТЕСН МОТЕ

• Ма1епа1 Тог расктд агоипС апд беТшееп рогТѕ шШ сопѕ̂ ѕТ оТ 1 рагТ СопсепТгаТе, 5 рагТѕ сетепТ, апС 
10 рагТѕ ѕапд. М̂ х ТН̂ ѕ 61епС То а Сгу тогТаг сопѕ̂ ѕТепсу. А 61епд оТ 3 рагТѕ Хурех СопсепТгаТе апС
1 рагТ Хурех РаТсИ'п Р1ид рошСегѕ т х̂еС То а тогТаг сопѕ̂ ѕТепсу тау а1ѕо 6е иѕеС апС рго^Ие а 
гарј̂  НагСептд орКоп.

• Ѕрастд рогТѕ арргох̂ таТе1у 3 ТееТ (1 т) Тгот еасИ оТИег ѕ̂ погта11у еТТесТме 6иТ ѕрастд ѕНои1С 6е 
аСјиѕТеС СерепСтд оп ТИе деотеТгу оТ ТИе ^оИѕ апС агеаѕ То 6е тјесТеС.

• п̂Шпд оТ рогТ ѕоскеТѕ иѕтд ап арргорпаТе ѕ̂ геС ^асиит СгШ 6К (ѕисИ ТИаТ ТИе рошСег аѕѕосЈаТес! 
И̂М ТИе Иаттег СгШЈпд ргосеѕѕ Соеѕ поТ раск тТо ТИе о̂И ѕТгисТиге аТ ТИе боНот апС ѕ̂ Сеѕ оТ ТИе 

Но1е) Иаѕ а1ѕо бееп еТТесТме аѕ ап аИетаТме То сН р̂ртд оТ а ѕ1оТ.
• Сар ТИе Тгоп1 Тасе оТ ТИе агеа То 6е тјесТеС шМН ТИе ѕате 61епС (аѕ дмеп або е̂) иѕеС То раск 

агоипС ТИе рогТѕ. Сар ™ТН а %” (12 т т )  1ауег ог аѕ арргорпаТе ѕисИ ТИаТ ТИе сар шШ поТ 6е риѕИеС 
оТТ 6у ТИе дгоиТ ТИаТ Јѕ бетд тјесТеС.

• 1пјес1 тТо ТИе рогТѕ иѕтд а тјх Т 1 рагТ Хурех СопсепТгаТе апС 3 рагТѕ РогЛапС сетепТ. В1епС ТИе 
рошСег т̂ хТиге шКН шаТег То ргоСисе а Т1оша61е т̂ х.

• ^ѕтд а НапС орегаТеС дгоиТ ритр, ритр ТИе дгоиТ тТо а рогТ ипТП ТИе дгоиТ ѕ̂ ѕееп ѕТагТтд То Лоад 
оиТ аТ ТИе пехТ рогТ. Сар ТИе рогТ сиггепИу бетд тјесТеС апС то^е То ТИе пехТ рогТ (ТИе опе И̂М ТИе 
тјесНоп дгоиТ ѕТагГтд То Лош оиТ оТ №) апС гереаТ ТИе тјесКоп ргосеѕѕ.

ТИеѕе п̂јесИоп ТесНт^иеѕ аге оТ1еп Сопе т  МтС-ѕИе 
аррПсаКопѕ шИеге ТИе баск ѕ̂ Се оТ ТИе ша11 ог е1етеп! 
јѕ поТ ассеѕѕ№1е. 1Т ̂ о̂ Сѕ до пдНТ ТИгоидИ ТИе е1етеп! 
ТИеп дгоиТ шШ погта11у до ТИгоидИ ТИе сопсгеТе ипШ 
апу о̂ЈС агеа беТшееп ТИе баск ѕЈСе оТ сопсгеТе 
е1етепТ апС ѕоП ѕ̂ Л11еС рг̂ ог То ТИе тјесКоп дгои! 
бесоттд е̂ С̂епТ аТ ТИе пехТ рогТ. ѕ̂иаПу Нопеусотб 
оп1у ехТепСѕ 3 -  4 тсНеѕ (75 т т  -  100 т т )  баск Тгот 
ТИе ТгопТ ѕигТасе оТ ТИе ша!! ѕо ѕоипд сопсгеТе 6еНтс1 
ТИ̂ ѕ агеа асТѕ То сар ТИе дгоиТ Тгот дотд ТИгоидИ. 
С1еаг1у Т ТИе баскѕИе оТ ТИе аТТесТеС е1етепТ ѕ̂ 
ассеѕѕЈ61е апд И сап 6е ѕееп ТИаТ ТИе деТесТ ежТепдѕ 
ТИгоидИ ТИе сопсгеТе ТИеп ТИе баскѕИе шои1С 6е 
сарреС иѕтд ТИе ѕате таТепа! апС ТесНт^иеѕ аѕ 
СеѕспбеС або̂ е.

ТИе або е̂ герајг теТИоСѕ Иа̂ е рго̂ еп То рго̂ С̂е а ̂ егу еТТесТме шау То ТгеаТ т  р1асе сопсгеТе СеТесТѕ геСистд 
ТИе пееС То Ти11у гето^е ТИе ИопеусотбеС сопсгеТе ог оТНегздѕе ТгеаТ 1агде сгаскѕ апС о̂̂ Сѕ. Хурех шои1С Нке 
То гесодтге апС ТИапк АРААК 1пТгаТесИ РгмаТе ШтКеС, 1пС̂ а Тог ТИе тТогтаКоп рго̂ ЈСеС т  гедагСѕ То ТИе ТесИ- 
т^иеѕ СеѕспбеС або̂ е.

Сарред агеа шОп Хурех ЈпјесИоп рогѓѕ 'тѕШ!ед
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