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أ
إضافــة للخرســانة لتقليــل نســبة ميــاه خ
ـغيلية تو�خـ يـر
وز�دة
اللــط ي
التشـ ُ
ن
زمــن الشــك إالبتـ ئ
وال�نــاء وتســتخدم
ـدا� مــع يز�دة جإ�ــادات أالضغــط إ
ة ف
عنــد نقــل خ
الرســانة أملســافات طويــ� و� الجــواء احلــارة .
مطابقه لملواصفات المريكيه  .أASTM C-494 Type A,D
الرعة  %0.8 - %0.2 :من وزن المسنت.
ج
العبوة  25 :كجم 220 ،كجم .

ت
القلــو�ت
إضافــة خالیــة مــن اللكوریــدات ســائلة للخرســانة ال�تــوى عــى
ی
أ
إلرساع زمــن الشــك وتقلیــل نســبة املیــاه للمسنــت مــع رفــع الإجھــادات املبكــرة
للخرســانة.
أ
املادة مطابقة لملوصفات المریكیة .ASTM Type C&E
الج رعة 50 / % 95 1.32% -:كجم امسنت.
العبوة  25:كجم  220،كجم .

أ
إضافــة للخرســانة لتقليــل نســبة ميــاه خ
وز�دة التشــغيلية تو�خـ يـر
اللــط ي
ئ ُ
ف
ة
خ
ـدا� ،وتســتخدم عنــد نقــل الرســانة و� حــال الصــب
زمــن الشــك االبتـ
�نز
ـة.
ب�لشــدات امل لقـ أ
.ASTM C-494 Type A,D
مطابقه لملواصفات المريكيه أ
الرعة  %0.8 - %0.2 :من وزن المسنت.
ج
العبوة  25 :كجم 220 ،كجم .

والنســیابیه للخرســانة و
إضافــة للخرســانة مكلــدن قــوي �یزیــد قابلیــة التشــغیل إ
ی خ�فــض حمتــوي املــاء ي ُو�ســن رسعــه التصلــد ُ ي ز
و� يــد ال جإ�ــادات املبكــره والعاليــه
ف أ
وينتــج خرســانه عاليــه الج ــوده وذاتيــه الدمــك خاصــة ي� الجــواء احلــارة مطابقــة
لملواصفــات االمریكیــة ASTM C- 494 Type C,F .
أ
الج رعة  % 3 -%0.8:ب�لوزن من المسنت.
العبوة  25:كجم 220 ،كجم .

ت
ُ
إضافــة ســائلة للخرســانة �تــوى عــى مــادة لكوریــد الاكلســیوم تضــاف
بغ أــرض إرساع زمــن الشــك ولرفــع إالجھــادات املبكــرة مطابــق لملواصفات
المریكیــة ASTM Type C&E.
الرعة  50 / %1.3 - %0.26:كجم امسنت.
ج
العبوة  25:كجم  220،كجم

١

ن ت
ـلفو�ت خ�فــض حمتــوى
إضافــة للخرســانة ذات أســاس املیالمـین فورمالدھیــد سـ
املــاء و ملــدن عــاىل الكفــاءة لتحســین رسعــة التصلــد وإنتــاج خرســانة ذات
والضافــة خالیــة مــن اللكوریــدات.
تشــغیلیة و إنســیابیة فائقــة أ إ
املادة مطابقة لملوصفات المریكیة ASTM C-494 Type C,E & F .
أ
الج رعة  ِ% 2 - % 1 :من وزن المسنت.
العبوة  25 :كجم  220.كجم
٢


٣

أ
إضافــه للخرســانه ملدنــة عاليــه الكفــاءه خمفضــه لنســبه امليــاه للمسنــت إلنتــاج
ف
خرســانه ذات ســيوهل وإنســيابيه وخاصــه � االجــواء احلــاره امك تعمــل عــى رفــع
ال جإ�ــادات املبكــره ن
وال�ائيــه
أ
مطابقه لملواصفات المريكيه . ASTM C-494 Type F
أ
الج رعة  % 2.5 - 0.8 :من وزن المسنت.
العبوة  25 :كجم 220 ،كجم .

أ
إضافــه للخرســانه تعمــل مكلــدن قــوى خ
للمسنــت ت ز
و� يــد
ومفضــه لنســبه امليــاه
ف
قابليــه التشــغيل و تتســتخدم إلنتــاج خرســانه ذات جــودة فائقــه خاصــه �
أ
ف
وز�دة ال جإ�ــادات املبكــره ن
الجــواء احلــارة مــع �سـ ي ن
وال�ائيــه لـ إـ�رساع ي�
ـ� ي
فــك الشــدات.
أ
مطابقه لملواصفات المريكيه  Fأ.ASTM C-494 Type
الرعة  %1.5 - 0.8:من وزن المسنت.
ج
25:كجم 220 ,كجم .
العبوة

وز�دة التشــغيلة
إضافــة للخرســانة ذات كفــاءة عاليــة ف� تقليــل نســبة ميــاه خ
اللط ي
ي
ُ
ف
واحلصــول عــى جإ�ــادات مبكــرة مرتفعــة لـ إـ�رساع ي� فــك الشــدات ،وتســتخدم
ف� خ
الرسـ نـا�ت ســابقة ال جإ�ــاد والصــب.
ي
أ
مطابقه لملواصفات المريكيه . ASTM C-494 Type F
أ
الج رعة  % 2 – %0.8 :من وزن المسنت.
 25 :كجم 220 ،كجم .
العبوة

إضافــه للخرســانه لتحسـ ي ن
ـ� التشــغيلية و رفــع ال جإ�ــاد املبكــر للخرســانه لـ إـ�رساع
أ
ف
ي� فــك الشــدات و تقليــل نســبة امليــاه لالمسنــت تســتخدم خصيصــا للجــواء
ق
ن
احلــارة ذات أســاس كـ يـاموي مــن مــادة النفتالـ يـ� الن ـ ي .
أ
مطابقة لملواصفات المريكيه. ASTM C-494 Type F
أ
الج رعة  % 3 -0.8:من وزن المسنت.
25:كجم 220 ,كجم .
العبوة

ُملــدن عــال الكفــاءة إلنتــاج خرســانة ذات سـ ة
ـیول وتشــغیلیة عالیــة مــع خفــض
ي أ
وز�دة الإجھــادات املبكــرة والنھائیــة
نســبة املــاء للمسنــت
أی
املادة مطابقه لملواصفات المريكيه . ASTM C-494 Type F
أ
الج رعة  %2 - %0.8:من وزن المسنت.
 25:كجم 220 ،كجم .
العبوة

أ
إضافــة للخرســانة عاليــه الكفــاءه خمفضــه لنســبه امليــاه للمسنــت وتعمــل عــى
أ
ٌ
ف
ت�خـ يـر الشــك تســتخدم إلنتــاج خرســانه ذات ســيوهل وإنســيابيه عاليــه خاصــه �
أ
الجــواء احلــاره مــع ن
كو�ــا تعمــل عــى رفــع ال جإ�ــادات املبكــره ن
وال�ائيــه مطابقــه
أ
لملواصفــات المريكيــه . ASTMC494 type G
أ
الج رعة  % 2 – 0.5:من وزن المسنت.
 25:كجم  220 ،كجم .
العبوة
٤


٥

أ
ـز�دة سـ ة
ـیول خ
الرســانة بشــدة مــع ت�خـ یـر زمــن الشــك امك
ھــو إضافــة للخرســانة لـ ی
ت
خ
ین
یســمح بتقلیــل أكـ بـر نســبة مــن میــاه اللــط مــع �س ـ التشــغیلیة و رفــع قــوة
خ
الرســانة دون التأثـ یـر عــى كفائتھــا
أ
مطابقه لملواصفات المريكيه ASTM C 494 Type G .
أ
الج رعة  %2 - %0.5:من وزن المسنت.
العبوة  25:كجم  220 ،كجم .

اضافــة للخرســانه تعمــل مكلــدن قــوى وموخــر للشــك تســتخدم إلنتــاج خرســانة
ف
ذات ســيوهل وإنســيابيه خاصــه � الإجــواء احلــاره وتعمــل لتقليــل نســبه امليــاه
أ
ـز�دة ال جإ�ــادات املبكــره ن
وال�ائيــه.
للمسنــت ولـ ي
أ
مطابقه لملواصفات المريكيه ASTMC494 type G
أ
الج رعة  % 2.5 - 0.5:من وزن المسنت.
العبوة  25 :كجم  220 ,كجم

أ
ـز�دة سـ ة
ـیول خ
الرســانة بشــدة مــع ت�خـ یـر زمــن الشــك امك
ھــو إضافــة للخرســانة لـ ی
ت
خ
ین
یســمح بتقلیــل أكـ بـر نســبة مــن میــاه اللــط مــع �س ـ التشــغیلیة و رفــع قــوة
خ
الرســانة دون التأثـ یـر عــى كفائتھــا.
أ
مطابقه لملواصفات المريكيه ASTM C 494 Type G
أ
الج رعة  %2 - %0.5:من وزن المسنت.
 25:كجم  220 ،كجم .
العبوة

ين
لتحســ� التشــغيليه ومؤخــر لشــك
إضافــة للخرســانه تعمــل مكلــدن قــوى
ف
خ
الرســانه تســتخدم إلنتــاج خرســانة ذات ســيوهل وإنســيابيه خاصــه � الإجــواء
أ
لــز�دة ال جإ�ــادات املبكــره
احلــاره وتعمــل لتقليــل نســبه
امليــاه للمسنــت و ي
أ
ن
وال�ائيــه  .مطابقــه لملواصقــات المريكيــه ASTMC494 type G
أ
الج رعة  %1.5 - 0.5:من وزن المسنت.
العبوة  25 :كجم  220 ,كجم .

ة ت
ـیول و�سـین التشــغیلیة وتقلیــل
ـز�دة السـ
إضافــة للخرســانة ذات كفــاءة عالیــة لـ أ ی
أ
ف
نســبة املیــاه للمسنــت خاصــة ي� الجــواء احلــارة امك وإنھــا ت�فــع الإجھــادات
املبكــرة والنھائیــة للخرســانة وتؤخرمــن الشــك.
أ
مطابقة لملواصفات المریكیة .ASTMC-494 Type G
أ
الج رعة  %2.4 - %0.8:من وزن المسنت.
العبوة  25 :كجم  220 ,كجم .

أ
ش
إضافــة عــى شــل بــودرة تضـ أـاف للخرســانة واملــون المسنتیــة بغــرض منــع الــر�
وتــرب املیــاه تتكــون مــن المسنــت البورتالنــدى تالعــادى و الســیلیاك النامعــة
نوا� هیدروكســید الاكلســیوم)
وإضافــات كیمیائیــة خاصــة أتتفاعــل مــع الرطوبة و ج
ف
لتكــون تفاعــات الإماهــة للمسنــت (بلــورات داخـ تـل املســام ال تــذوب ي� املــاء
ف
تعمــل عــى جعــل خ
الرســانة غـ أیـر منفــذة لملیــاه � إال ج�اهـین الســالب و املوجــب
الج رعة  %3 - %2:من وزن المسنت.
العبوة  25 :كجم .

٦


إضافــة ســائلة للخرســانة غـ يـر ســامة لتقليــل نفاذيــة خ
الرســانة لمليــاه تو�سـ ي ن
ـ�
ف
ن
التشــغيلية والليونــة وال جإ�ــادات وتســتخدم ي� صــب خرســا�ت محامــات
ة
العــازل.
الســباحة وأرضيــات الج راجــات والبدرومــات أســفل الطبقــة
أ
مطابقه لملواصفات المريكيه . ASTMC494 type A
ن أ
وز�لمسنت.
الج رعة  %0.5 :من
العبوة  25 :كجم 220 ،كجم .

٧

إضافــة للخرســانة عــى شــل بــودرة ذات جحــم حبيبــات كرويــه متناهيــه الصغــر
مــن الســيلاك ث(� ن� أكســيد الســيلكون) تكــون هــذه إالضافــة رابطــة كيميائيــة
مــع الج ـ يـر احلــر و تكــون بلــورات إضافيــة تعمــل عــى إنتــاج مــادة أمسنتيــة أكـ ثـر
كثافــة امم يعمــل عــى إنتــاج خرســانة قويــة قليـ ة
ـ� النفاذيــة تقــاوم التــآلك واالمــاح
(اللكوريــدات والك�ب يتــات).
أ
الج رعة  % 20 – 5:ب�لوزن من مكية المسنت.
العبوة  15 :كجم .

إضافــة لملونــة عــى شــل بــودره لتقليــل النفاذيــه لمليــاه امك تعمــل مكلدن لتحسـ ي ن
ـ�
أ
التشــغيليه دون يز�ده حملتــوى املــاء غـ يـر ســامه تســتخدم لمعــال بيــاض املنشــأت
املائيــه مثــل خ
الــز نا�ت ومحامــات الســباحة والبدرومــات وحمطــات امليــاه
والــرف .
ن أ
وز�لمسنت.
الج رعة  % 3 -1:من
العبوة  20 ، 5 ،1 :كجم .

أ
ـو�ت تضــاف للخرســانه واملونه المسنتيــه ملنع ش�وخ
أليــاف زجاجيــه مقاومــه للقلـ ي
وز�ده مقاومــه الصدمــات ورفــع جإ�ــادات الشــد ن
والثــى وكتســليح
إالنكماش ي
أ
ث�نــوى للخرســانه امك تســتخدم مــع مدفــع خ
الرســانه والليــاف بطــول  18/12مم
الج رعة  0.9 :كجم /م.3
العبوة  0.9 :كجم .

أ
المسنــت و الرمــل تســتخدم لتحسـ ي ن
ـ�
إضافــة ملدنــه ملونــه البيــاض املكــون مــن
أ
ت
المسنــت ف� خ
اللطــه و تقليــل احـ تـامالت الـ شـروخ
خــواص املونــه و خ�فيــض نســبة
ي
و التنميــل بطبقــه البيــاض .و يســتخدم كبديــل للجـ يـر
الج رعة  0.250 - 0.100 :كجم  50 /كجم أمسنت .
العبوة  25 :كجم 220 ،كجم .

ن أ
ـو�ت
ـ� ب�طــوال خمتلفــة مقاومــه للقلـ ي
ـول ب�وبيلـ ي
أليــاف صناعيــة مــن مــادة البـ ي
تســتخدم إكضافــة للخرســانه لرفــع جإ�ــادات الشــد و الثـن ي و مقاومــه للصدمــات
و منــع ش�وخ إالنكماش .
الج رعه  0.9 :كجم  /م.3
العبوة  0.9 :كجم .

٨


ألیــاف معدنیــة معالج ــة ضــد الصــدأ تضــاف للخرســانه كتســلیح ث�نوى للخرســانة
أ
ال ت
مسنــى (الشــوت
بدیــل للشــبك املمــدد وأیضــا تضــاف خلرســانة املدفــع
وز�دة
كریــت) تعــى قــوة للخرســانة ومقاومــة للـ شـروخ والصدمــات والإحتــاك ی
التحمــل احل ـرارى.
خ
الج رعة  %3 :من وزن الرسانة .
العبوة  20 :كجم .
ـل بــودره فائقــه النعومــه ذات حبيبــات كرويــه متناهيــه
مــاده بوزوالنيــه عــى شـ ُ
ف
الصغــر مــن الســيلاك ث(� ن� أ كســيد الســيلكون) تدخــل � تفاعالت مع هيدروكســيد
واللتصــاق وتقليل
الاكلســيوم إلنتــاج ســلياكت الاكلســيوم امم ي ز� يــد مــن قــوه تال�ســك إ
النفاذيــه للســوائل والغــازات مــع رفــع ج
اال�ــادات املياكنيكيــه بصــوره كبـ يـره امك تعمل
خ
ـو�ت مــع الــراكم.
الرســانه للك�ب يتــات وتفاعــل القلـ ي
عــى يز�ده مقاومــه أ
. ASTMC618
مريكيه
ال
مطابقه لملواصفات
أ
�%لوزن من مكية المسنت.
الج رعه  20 - 5 :ب
العبوه  25 :كجم .

إضافــه للخرســانه تعمــل مكلــدن ومؤخــر للشــك إلنتــاج خرســانه ذات تشــغيليه
أ
ف
مسنتوتعــ�
جيــدة خاصــه � الإجــواء احلــارة مــع تقليــل نســبه امليــاه /ال
ي
ن
يز
جإ�ــادات
متمــرة مبكــرة و�ائيــة.
مطابقة لملواصفات االمريكية . ASTM C-444
أ
الج رعة  % 3 - %0.8:ب�لوزن من مكية المسنت.
العبوة  25 :كجم 220 ،كجم .
ف
ة
لــز�دة حمتــوي اهلــواء داخــل خ
خليــط مــن ئن
الرســانه �
لــدا�
معــدل خاصــة ي
ق
ج�يــع درجــات احلــرارة واملــادة متوافقــة مــع ب�� إضافــات خ
الرســانة .مطابقــة
لملواصفــات االمريكيــة . ASTM C-260
أ
الج رعة  %0.15 - %0.3:من وزن المسنت.
العبوة  20:كجم  200,كجم .

إضافــه للخرســانه ذات أســاس عضــوى مثبطــه للصــدأ تعمــل عــى محايــه حديــد
التســليح ضــد الصــدأ أو التــألك بفعــل ظاهــره الكربنــه أو أيـ ن
ـو�ت اللكوريــدات
أ
وتعمــل عــى احلمايــه الاكثوديــه والنوديــه معــا وتعــى محايــه ملــده زمنيــه طويــه
تصــل اىل  26عامــا .
الج رعة  1.24 – 0.62 :كجم  /م. 3
العبوة  20,5,1 :كجم .
٩

١٠


ف
ة
زيــى لدهــان الشــدات خ
مركــب ت
وتنظي�ــا
لهســول فهكــا
الشــبية واملعدنيــة
ت
خ
بعــد الصــب .إقتصــادى و ال يــرك ثأ�ا عــى الرســانة يســتخدم للحفــاظ عــى
ن
خرســا� عــاىل الج ــودة.
الشــدات مــن التلــف واحلصــول عــى ســطح
معدل إال ت
س�الك النظرى  50– 25 :م/2كجم .
العبوة  25:كجم  210 ،كجم .
ت
ش
ئ
ـا� عبــارة عــن
ـا� مــن مــادة �عیــة تب�ولیــة النـ ج
مســتحلب متجانــس ذا أســاس مـ ي
خ
طبقــه رقیقــة ث�بتــه امم ی�ــى الشــدات والقوالــب الشــبیة اواملعدنیــة عــازل مــن
املیــاه و الصــدأ بفعــل العوامــل الج ویــة .
معدل إال ت
س�الك النظرى 12 – 10 :م/2كجم .
العبوة  25:كجم200 ،كجم .

ف
دھــان شــفاف ذا أســاس راتنـ جـى � مذیــب عضــوى خــاص یســتخدم لملعالج ــه
ت
خ
الســطحیه للخرســانه حدیثــه أالصــب حیــث تعــى طبقــة �نــع ب�ــر املیــاه ب�ــا
یســمح ب� ت�ــام معلیــه الإماھــة للمسنــت للحصــول أعــى الإجھــادات املطلوبــه ومنــع
حــدوث الـ شـروخ .املــادة مطابقــة لملوصفــات المریكیــة
. ASTM C-309 Type 1OR 1-D Class A OR B
معدل إال ت
س�الك النظرى  0.25 :كجم /م. 2
العبوة  200 ،25:كجم .

١٢


مركــب ذا أســاس راتنـ جـى مــذاب ق� مذيبــات عضويــة ذا لــون فـ ض
ـى لإحتوائــه
أ
عــى جعينــة اللومنيــوم بغــرض عكــس أشــعة الشــمس .يســمح بتكــون طبقــة
الرسـ نـا� ملنــع فقــدان املــاء مــن خ
عــى الســطح خ
الرســانه .يتوافــق مــع املواصفــات
أ
القياســية المريكيــة . ASTM C309 Type 2, Class A or B
معدل إال ت
س�الك النظرى  0.25-0.2 :كجم /م. 2
العبوة  25:كجم200 ،كجم .

مــادة ذات أســاس ئ
مــا� مؤخــر للشــك تســتخدم لتأخ�ی الشــك الســطىح
ئ
للخرســانة للحصــول عــى ســطح نھــا� مــن الــراكم املكشــوف ذا جحــم حبیبــات
یصــل اىل  32مم.
معدل االستھالك النظري 0.3-0.1 :كجم  /م. 2
العبوات  5 :كجم  20 ،كجم .

ئ
خ
ـا� شــفاف صديقــة للبئيــه للعمــل
مــادة معالج ــة لســطح الرســانةخ ذات أســاس مـ ي
ـيل� للخرســانه احلديثــة الصــب
عــى منــع فقــدان املــاء مــن الرســانة وأيضــا كسـ ي
ليصبــح الســطح مقــاوم إللحتــاك  .أ
املادة متوافقة مع املواصفات القياسية المريكية
.ASTM C-1315 Type 1,CLASS A
معدل االستھالك النظري 0.25-0.15 :كجم /م /2للوجة الواحد.
العبوات 25 :كجم  200 ،كجم .

ة
مــادة يك�ويــة ذات أســاس ت
لهســول فــك الشــدات والقوالــب
زيــى تســتخدم
أ
ن
خ
خرســا� ن�مع اململــس ومصصــة للجــواء احلــارة .
لتعــ� ســطح
ي
معدل االستھالك النظري  50 - 25 :كجم  /م.2
العبوات 25 :كجم  200 ،كجم .

الســطحیة للخرســانه لســد
مســتحلب ذا أســاس أكرلیــك یســتخدم لملعالج ــة
أ
ف
املســام و احملافظــة عــى الرطوبــة الالزمــة أللتفاعــل الاكمــل للمسنــت خاصــة ي�
أ
الجــواء احلــارة  .یعــى ســطح غ�ی منتــج ت
لل� بــة ومقــاوم للـ بـرى والإحتــاك يو�نــع
خ
ش
ظھــور الــروخأ الشــعریة أو التنمیــات عــى ســطح الرســانة .املــادة مطابقــة
لملواصفــات المريكيــه . ASTM C-309 Type 2 CLASS A OR B
معدل إال ت
س�الك النظرى  0.25-0.2 :كجم  /م. 2
العبوة 20:كجم  200 ,كجم

١٣

١٤


مســتحلب ذا اســاس مــن االسـت�ی ین� أكریلیــك بولیمــر یضــاف للخرســانه واملونــة
أ
أ
ن
وز�دة املقاومــة
ـا� لتحس ـین اللتصــاق وتقلیــل إالنكماش ی
المسنتیــه ومونــة املبـ ي
لملیــاه والتــألك.
معدل إال ت
س�الك النظرى  0.6 - 0.3 :كجم  /م /2مسك 1مس .
العبوة 200 ،25 ،5 :كجم .
ـدا� االسـ تـر ین� بیـ ت
ـو� ین
كـ یـم بونــد إل إكــس مــاده رابطــه ذات اســاس مــن لـ ئن
د�
تســتخدم امكده رابطــه للخرســانه واملونــة االمسنتیــه تســاعد عــى مقاومــه املیــاه
ت
وز�ده التحمــل.
الــرى ی
و�ســن مقاومــه ب
ت
معدل إالس�الك النظرى 0.6 - 0.3 :كجم  /م / 2مسك 1مس .
العبوه  200 ، 25 ، 5 :كجم .

أ
بوا�ـرات ت
والسـت�ی ین� امكده رابطــه وإضافــة لملونــه المسنتیــه
البیو�دیـین إ
مأــادة مــن ی
أ
ة
لنتــاج مونــة قویــة اللتصــاق و قلیــ� النفاذیــة لملــاء وذات إجھــادات میاكنیكیة
أ
أ
ممـیز ة تســتخدم لمعــال تال�مـ یـم إالصــاح والرضیــات للصــق السـ یـرامیك والطوب
أ
أ
الملــس .املــادة مطابقــة لملواصفــات المریكیــة . 1059-ASTM C
معدل إال ت
س�الك النظرى  0.6 - 0.3 :كجم  /م / 2مسك 1مس .
العبوة  200 ،25 ،5 :كجم.
١٦


وال ت
مســتحلب مــن بولیمــرات ت
ســر ین� املعــدل ھلــا قــوة التصــاق
البیو�دیــین إ
وإجھــادات میاكنیكیــة ممـیز ة ونفاذیــه حمــدوده لملیــاه ومقــاوم للتــألك وغـ یـر ســام
و�ت و یســتخدم كرابــط أو إضافــه لملونــه.
للكــام ی
وهل مقاومــة جیــدة ی
معدل إال ت
س�الك النظرى  0.6 - 0.3 :كجم  /م / 2مسك 1مس .
العبوة 200 ،25 ،5 :كجم.

ـ� خ
ـ� للربــط بـ ي ن
الصــق إيبوكــى خــاىل مــن املذيــب يتكــون مــن مركبـ ي ن
الرســانة
أ
القد�ــة والج ديــدة املــادة مطابقــة لملواصفــات المريكيــة
ي
ASTM C-881-78 Type V grade 2 Class B & C
معدل إال ت
س�الك النظري  0.5 - 0.3 :كجم  /م / 2حسب حاهل السطح .
العبوات  5 ،1 :كجم .

ت
ت
ـ� مــواد مالئــه مــن
ـى مــن نوعیــة فیاكلبــس �تــوي عـ
ي
مونــة ذات أســاس أمسنـ ي
ت
ـ�
الســیلیلاك املتدرجــه إضافـ
ـات أخــري ومــواد بولیمریــه رابطــة و ال�تــوي عـ ي
ت
لكوریــدات أومــواد معدنیــة خ�لــط ب�ملــاء النـق ي وتســتخدم مكونــه رابطــه للخرســانه
ن
ـا� .
و املبـ ي
معدل إال ت
س�الك النظرى 1.5 -1 :كجم  /م / 2للطبقه الواحدة.
العبوه  25 :كجم .

ـدا� االسـ تـر ین� ت
مــاده رابطــة ذات أســاس لـ ئن
البیو�دیـین تســتخدم كدهــان وإضافــة
أ
ة
للخرســانه واملونــة المسنتيــه إللنتــاج مونــة قويــة إاللتصــاق وقليــ� النفاذيــة لمليــاة
ت
وذات جإ�ــادات مياكنيكيــة متمـ ي ز
ـرة مثــل جإ�ــاد الشــد و الثـ نـى مــع �سـ ي ن
ـ�
و�ت
املقاومــة للكـ يـام ي
أ
املادة مطابقة لملواصفات المريكية .ASTM C-631
معدل إال ت
س�الك النظري  0.6 - 0.3 :كجم  /م / 2مسك  1مس.
العبوات  20 ، 5 ،1 :كجم.

الصــق إیبوكــى خــال املذیــب یتكــون مــن مركبــین للربــط بــین خ
الرســانة
ي
القد�ــة والج دیــدة.
ی
أ
مطابق لملواصفات المريكيه ASTM C-881 Type II grade 2 Class B & C
معدل إال ت
س�الك النظرى  0.5-0.3 :كجم /م/2حسب طبيعة السطح.
العبوة  5 ،1 :كجم.

١٧

١٨


ت
ت
ق
ـ� احلدیــد مــن الصــدأ و�ــول
دھــان ي
وا� مــن بولیمـرات خاصــه غـ یـر ســامة و�ـ ي
صــدأ احلدیــد لســطح متعــادل قابــل للدھــان .
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.2-0.1:كجم  /م.2
العبوه  1،5،20 :كجم .

أ
ئن
الــدا� إالیبوكســیة والمسنــت والــراكم
كوروبونــد  100عبــاره عــن خلیــط مــن
أ
ف
ت
النــامع یعــى مونــه تصلــح للســتخدام أفقیــا ورأســیا � امعــال ال�مـ یـم وإصــاح
الرســانه وتعمــل امكده رابطــه للربــط ب ـین خ
خ
القد�ــه والج دیــده وتعــى
الرســانه ی
محایــة حلدیــد التســلیح مــن الصــدا او التــالك .
معدل إال ت
س�الك النظرى 2 :كجم  /م1 /2مم مسك .
العبوه  25،10،5 :كجم ثالث مركبات (أ  +ب  +ج).
ت
أمسنــى بولیمــرى مانــع للصــدأ
كوروبونــد  101عبــاره عــن دھــان ذا أســاس
خ
أوالتــألك یســتخدم حلمایــة حدیــد التســلیح داخــل الرســانه وأیضــا یعمــل امكده
ف
ربــط بــین خ
مــم
الرســانه ی
القد�ــة والج دیــده ویســتخدم � أمعــال إصــاح تو� ی
ن
خ
الرســانه واملبــا�.
معدل إال ت
س�الك النظرى 2 :كجم  /م / 2مسك  1مم .
ن
مركب�( أ  +ب) .
العبوه  25 :كجم
ي
٢٠


ت
ـى بولیمــري مانــع للصــدأ والتــآلك حلمایــة حدیــد التســلیح داخــل
دھــان أمسنـ ي
خ
القد�ــة والج دیــدة والدھــان ی�تــوي عــى مــادة
الرســانه ومــادة رابطــة للخرســانه ی
خ
عضویــة مثبطــة للصــدأ تتغلغــل داخــل الرســانه وتصــل لســطح احلدیــد لتكــون
ً
ف
ـ� محایــة اكثودیــة وأنودیــة للحدیــد ي� نفــس الوقــت.
غشــاء رقیـ تـق جــدا یعـ ي
معدل إالس�الك النظرى  2 :كجم  /م /2مسك 1مم .
ين
مركب� (أ  +ب) .
العبوه  30 :كجم

ت
عد�ــة إالنكماش عالیــة القــوة �تــوى
مونــة أمسنتیــة حمســنة ب� إل أضافــات جاھــزة ی
ـو�ت لتحسـین مقاومــة
عــى نوعیــة خاصــة مــن اللیــاف الصناعیــة مقاومــة للقلـ ی
الشــد والثـ نـى ومقاومــة الصدمــات تســتخدم ف� أمعــال ت�مـ یـم املنشــآت خ
الرســانیه
أ
أ
الفقیــة او الرأســیة الداخلیــة أو خ
الارجیــة .
واملبـ نـا� ســواء للســطح
معدل إال ت
س�الك النظرى  2 :كجم/م /2مسك 1مم .
العبوة 25 :كجم .

مــم و
مونــة أمسنتیــة حمســنة ب� إلضافــات جاھــزة ی
عد�ــة إالنكماش تســتخدم تل� ی
ن ت ت
إصــاح خ
الــى �تــاج الجھــادات عالیــة ی�كــن إســتخدامھا
واملبــا�
الرســانه
ي
أ
أ
خ
خ
للســطح الرســانیه الرأســیة و الفقیــة ســواء الداخلیــة أو الارجیــة الج افــة أو
الرطبــة.
معدل إال ت
س�الك النظرى 2 :كجم /م / 2مسك 1مم .
العبوه  25 :كجم .

والضافــات خ
ت
الاصــة مثــل
أمسنــى
مــادة ذات أســاس
معــال ب�لبولیمــرات إ
ج
ي
یز
(الســلیاكفیوم) والــراكم املتــدرج النظیــف لعمــل مونــة ذات اجھــادات متم ـ ة
أ
أ
ن
خ
ـا� خاصــة
ملســاء تســتخدم لمعــال تســویة واســتعدال الســطح الرســانیة واملبـ ي
كطبقــة نھائیــة بعــد أمعــال تال�مـ یـم تصلــح للدھــان والتشــطیب.
معدل إال ت
س�الك النظرى  6 :كجم  /م /2مسك  3مم.
العبوة 25 :كجم.

أ
ت
أمسنــى معــدل تتكــون مــن مركبــین حمســنة ب�للیــاف
مــادة ذات أســاس
ي
عد�ــة إالنكماش فائقــة الإجھــاد
خاصــة
وإضافــات
الصناعیــة
لتعــ� مونــة ی
ي
أ
مــم للعنــارص إالنشــائیة.
تســتخدم لمعــال تال� ی
معدل إال ت
س�الك النظرى  2 :كجم  /م /2مسك  1مم .
ين
مركب�( أ  +ب) .
العبوة  30 :كجم

ت ت
أمسنــى �تــوى عــى أمسنــت فیاكلبــس مــع املــواد مالئــة
مونــة ذات أســاس
ت
منتقــاه متدرجــه مــن الســلياك و بــودره الكـ ت ز
ـوار� وإضافــات وخاصــة وال �تــوى
عــى لكوریــدات أو معــادن وتعــى بعــد خ
عد�ــة
اللــط ب�ملیــاه النظیفــه مونــة ی
إالنكماش متجانســه ذات قــوه إلتصــاق فائقــه و مقاومــة للحــراره .
معدل إال ت
س�الك النظرى2 :كجم  /م /2مسك 1مم .
العبوه  25 :كجم .

٢١

٢٢


عد�ــة إالنكماش خفيفــه الــوزن ذات
مونــة أمسنتيــة حمســنة ب� إلضافــات جاهــزة أ ي
الرســانيه الرأســية واملائـ ة
الســطح خ
ـ�
كثافــة منخفضــة هســه إالســتخدام تل�مـ يـم
أ
الســقف دون احلاجــة للشــدات خ
الشــبية .
وبالطــات
ت
معدل إالس�الك النظرى1.75 :كجم /م /2مسك  1مم .
العبوة  25 :كجم .
أ
ت
أمسنــى ی�تــوى عــى اكلســیوم ســلفوألومنیات والمسنــت
مونــة ذات أســاس
ت
خ
البورتالنــدى العــادى والــراكم املتــدرج النظیــف وإضافــات خاصــة �لــط ب�ملیــاه
عد�ــة إالنكماش رسیعــة الشــك ذات إجھــادات
النظیفــة إلنتــاج مونــة ت�مـ یـم ی
میاكنیكیــة متم ـیز ه وســھلة التشــغیل.
معدل إال ت
س�الك النظرى 20 :كجم /م / 2مسك  10مم .
العبوة  25:كجم .
ىھ خرســانه أو مونــة بولیمریــة ذات أســاس مــن بولیم ـرات إالیبوكــى خــاىل
ف
املذیــب مــع مــواد مالئــة منتقــاه متدرجــة احلبیبــات تســتخدم � ت�مـ یـم املنشــآت
ت
ف
خ
والرضیــات الـ تـى �تــاج � ت�میمھــا إىل إجھــادات عالیــة
الرســانیه واملبـ نـا� إ
ومقاومــة للحركــة والإحتــاك ورسعــة التنفیــذ .
معدل إال ت
س�الك النظرى2 :كجم/م /2مسك  1مم .
العبوة 10 :كجم ثالث مركبات( أ  +ب  +ج) .
٢٣

أ
مونــة جاهــزة ذات أســاس أمسنـ تـى غـ يـر مــرع للشــك حمســنة ب إ�ضافــه الليــاف
القــوم
وامليكروســلياك مطابقــة لملواصفــات االملانيــة  DIN-18551واملهعــد
ي
للخرســانه ACI-506.2-95 .
معدل إال ت
س�الك النظرى 24 :كجم/م /2مسك 10مم.
العبوه  30 :كجم .
أ ت
ت
ـى
ـى مــرع للشــك (معجــل) لملدفــع المسنـ ي
مونــة جاھــزة ذات أســاس أمسنـ ي
حمســنة ب� إلضافــات (املیكروســلیاك) .
معدل إال ت
س�الك النظرى 20:كجم  /م / 2مسك  1مس .
العبوه  30 :كجم.

ُ
ً
ت
ار� ب خ�یــوط عرضیــة
نســیج مـ أـن ألیــاف الكربــون احــادي إال ج�ــاه یـ تـم تثبیتھــا حـر ی
لج عــل اللیــاف ث�بتــة ومســتقرة یســتخدم مــع ش
یبوكــ� لتقویــة
الت� یــب ب� إل
ي
وتدعـ یـم املنشــآت.
العبوة  :لفات وزن  225ج�  /تم�مربع بطول  150تم�.

٢٤


ُ
ً
أت
ار� ب خ�یــوط عرضیــة
نســیج مـ أـن ألیــاف الكربــون احــادي ال ج�ــاه یـ تـم تثبیتھــا حـر ی
لج عــل اللیــاف ث�بتــة ومســتقرة یســتخدم مــع ش
یبوكــ� لتقویــة
الت� یــب ب� إل
ي
وتدعـ یـم املنشــآت.
ت
ت
ج
العبوة  :لفات وزن / � 300م�مربع بطول  150م�.

مــادة إیبوكســیة مــن مركبــین خالیــة مــن املذیــب تســتخدم الكصــق ورابــط
أ
ف
ش
تدعــم وتقویــة العنــارص
لت� یــب نســیج اللیــاف الكربونیــة املســتخدمة ي�
ی
ً
ً
إالنشــائیة أفقیــا ورأســیا.
معــدل إال ت
ســهالك النظــرى  0.8- 0.5:كجــم  /م /2للطبقــة (حســب املســامية
وخشــونة الســطح ).
العبوه  5 :كجم ي ن
مركب� ( أ  +ب) .

ال ن
یت� بــه الســطح خ
دھــان شــفاف ذا اســاس عضــوى صدیــق للبیئــه ش
رســا�
ویتغلغــل داخــل خ
الرســانه للوصــول حلدیــد التســلیح حیــث یغلفــه بطبقــه متناھیــة
ف
� الصغــر متاینــة تعــى محایــة اكثودیــه واثودیــه ب�ــا ی�نــع حــدوث الصــدأ ویوقــف
ن
ت
املعدنیةغـ یـر
�ثـ یـر التــالك بفعــل ایــو�ت اللكوریــدات امك ی�ــى ایضــا اال ســطح أ
احلدیدیــة مثــل االلومنیــوم واحلدیــد املج لفــن املــا دة مطابقــة لملواصفــات المریكیة
ASTM G-109
معدل إال ت
س�الك النظرى / 0.8 – 0.5 :م /2كجم /وجه واحد .
العبوة  25 ،5 ،1كجم .

مونــة أیبوكســیة مــن مركبـین خالیــة املذیــب غـ یـر قابــل للتســییل تســتخدم الكصق
ئ أ
ـ� لـ شـرا� اللیــاف الكربونیة.
ایبوكـ ي
معدل إال ت
س�الك النظرى  350:ج� /م.ط /عرض  5مس  /طبقة .
 800ج�  /م.ط  /عرض  10مس /طبقة .
العبوه  5 :كجم .

٢٥


٢٦


ـ� ســائل  -مصلــب – مــواد
مونــة ایبوكســیة تتكــون مــن ثــاث مركبــات (ايبوكـ ي
عد�ــة االنامكش تســتخدم مكونة
مالئــة منتقــاه متدرجــة ) تعــى بعــد أخلطھــا مونــة ی
الصقــة  .املــادة مطابقــة لملوصفــات المریكیــة
.ASTM C-881 Type IV ,Grade 3 Class B,C
معدل إال ت
س�الك النظرى 2 :كجم  /تل�.
العبوة  5 ،1 :كجم ثالث مركبات (أ  +ب  +ج).
مونــة ایبوكســیة تتكــون مــن مركبــین ایبوكــى ســائل ومصلــب ومــواد مالئــة
عد�ــة االنكماش تســتخدم مكونــة الصقة
منتقــاه متدرجــة تعــى بعــد أخلطھــا مونــة ی
املــادة مطابقــة لملوصفــات المریكیــة
.ASTM C-881 Type V ,Grade 3 Class B,C
معدل إال ت
س�الك النظرى  2 :كجم /تل� .
ن
مركب� ( أ  +ب ) .
العبوة  5, 1 :كجم ي
مونــة ایبوكســیة تتكــون مــن مركبــین ایبوكــى ســائل ومصلــب ومــواد مالئــة
عد�ــة االنامكش تســتخدم مكـــونة الصقة
منتقــاه متدرجــة تعــى بعــد
خلطھــا مونــة ی
أ
 .املــادة مطابقــة لملوصفــات المریكيــة
.ASTM C-881 Type V Grade 3 class B,C
معدل إال ت
س�الك النظرى  2 :كجم /تل�.
ن
مركب� (أ  +ب ) .
العبوة  5, 1:كجم
ي
٢٨


مســحوق رمــادى اللــون ی خ�لــط مــع االمسنــت او ب�ونــة االمسنــت والرمــل
والرســانة النتــاج یز�دة حمــدودة ف� جحــم خ
خ
اللطــة ولیســاعد عــى یز�دة التشــغیلیة
ي
أ
خ
وتقلیــل نســبة میــاه اللــط  .املــادة مطابقــة لملواصفــات المریكیــة
. ASTM C-827
الج رعة  0.225 :كجم 50/كجم أمسنت.
العبوة  0.225 :كجم.

عد�ــة إالنكماش وذات قابليــة عاليــة
مــادة حقــن أمسنتيــة ذاتيــة إالنســياب ي
وز�دة احلجــم بــدون تـ شـر ي خ
� ،تســتخدم حلشــو ك ـراىس إالرتــاز عاليــة
إللنتفــاخ ي
أ
ت
ت
التحمــل واحلقــن �ــت املاكينــات وحقــن الـ شـروخ وال�مـ يـم وتثبيــت الشـ يـا�.
معدل إال ت
س�الك النظرى 2 :كجم /م/2مسك  1مم.
العبوة  :شياكرة  25كجم.

ت
أمسنــى مــن نوعیــة
عد�ــة إالنكماش ،ذات أســاس
مونــة أحادیــة تال�كیــب ی
تخي
(فیاكلبــس) مــع مــواد مالئــة منتقــاه متدرجــة و إضافــات خاصــة �لــط مــع املیــاه
أ
الشـ یـا� احلدیــد داخــل خ
الرســانة
ـ� مونــة تســتخدم لتثبیــت الج وایــط و زرع
لتعـ
و املبـ ي نـا� و الصخــور و املونــة متوافقــة مــع خ
الرســانة و تتحمــل احلـرارة العالیــة و
ي
ة أ
ـ� الخــرى.
ھــو مــا �ی�یز ھــا عــن املــواد املماثـ
معدل إال ت
س�الك النظرى  2-1.8:كجم /تل�.
العبوة  25, 1 :كجم .

عد�ــه إالنكماش حمســنه ب إ�ضافات ميكــرو كونكريت
مونــه ذات أســاس إمسنـ تـى ي
ي�تــوى عــى راكم ومــواد مالئــه متدرجــه احلبيبــات بنســبه خاصــه تنتــج عنــد
أ
خلطهــا ب�ملــاء مونــه ذاتيــه الســيوهل تســتخدم لمعــال تال�مـ يـم وحشــو الفراغــات
واحلقــن للتوربينــات واملولــدات والكبــارى.
معدل إال ت
س�الك النظرى 2300 :كجم  /م. 3
العبوة  :شياكرة  25كجم.

مونــة ذات اســاس ایبوكــى خــاىل املذیــب تتكــون مــن ثــاث ن
مكو�ت(ســائل
ة
مالئة)وعد�ــة االنكماش ذاتیــة الســیول تتحمــل
ایبوكــى ومصلــب ومــواد
ی
االمحــال املیاكنیكیــة العالیــة واالھـ ت ز
و�ت تســتخدم
ـذ�ت ومقاومــة للكـ یـام ی
ـراز والذبـ ب
ف
عــى نطــاق واســع � امعــال تال�مـ یـم واحلشــو والتثبیــت واحلقــن .
معدل إال ت
س�الك النظرى 2 :كجم  /م/ 2مسك  1مم.
العبوة  10 :كجم ( 3مركبات أ  +ب  +ج).

ت
مــادة ذات أســاس أمسنـ تـى ذاتیــة السـ ة
عد�ــة إالنكماش �تــوي عــى إضافــات
ـیول ی
ي
أ
ت
خاصــة ت�نــع املیــاه مــن غســیل المسنــت عنــد إالســتخدام �ــت ســطح املیــاه
ســواء الراكــدة أو الج اریــة .املــادة مطابقــة لملواصفــات ال�بیطانیــة BS- 1881 .
معدل إال ت
س�الك النظرى 2000 :كجم/م .
العبوه  :شياكره  25كجم .

٢٩

٣٠


مونــة ذات أســاس أمسنـ تـى ب�وتالنــدى عــادى مــع أمسنــت طبيــى (فياكلبــس)
ت
ف
وإضافــات خاصــة ال �تــوي عــى لكوريــدات أو معــادن عنــد خلطهــا ب�ملــاة �
مبكــرة عاليــة ي�كــن أن يضاف
املوقــع تعـ ي
ـ� مونــة ذاتيــة الســيوهل ذات جإ�ــادات أ
يإل�ــا الــراكم املتــدرج النظيف.مطابقــة لملواصفــات المريكيــه
. ASTM C-1107, GRADE B or C AND CRD C-621
معدل إال ت
س�الك النظري  2 :كجم  /م / 2مسك  1مم.
العبوة  :شياكره  25كجم .
ـيول عاليــة وقــدره عــى إالنتفــاخ بــدون تـ شـر ي خ
مــادة حقــن أمسنتيــة ذات سـ ة
�–
أ
خ
ث
تســتخدم ف ي� حقــن تو�مـ يـم املنشــآت ال� يــة ذات القيمــة ي
التار�يــة.
معدل إال ت
س�الك النظرى 2 :كجم  /م/2مسك  1مم .
العبوة  :شياكرة  25كجم .

مــادة إیبوكســیة منخفضــة اللزوجــة تتكــون مــن مركبـین ذات أســاس إیبوكــى
ســائل ومصلــب یعــى بعــد خ
اللــط مــادة ھلــا قــوة ت�ابــط عالیــة وتتغلغــل داخــل
ش
ت
الفجــوات والـ شـروخ بغــرض حقــن و �مـ یـم ومعالج ــة الــروخ والتصدعــات.
معدل إال ت
س�الك النظرى 1,1 :كجم  /تل� .
العبوة  5 ،1 :كجم ي ن
مركب� ( أ  +ب) .

٣١

مــاده حقــن ذات أســاس مــن لـ ئن
ـدا� البــوىل يوريثــان الـ تـى تتفاعــل مــع امليــاه
ف
لتكــون مركــب رغــوى كثيــف مــرن عــازل لمليــاه تســتخدم � معالج ــه الفواصــل
والـ شـروخ والوصــات املرنــه واملــاده مــن مركبـ ي ن
ـ� خاليــه املذيــب .
معدل إال ت
س�الك النظرى  :حسب ظروف إالستخدام .
ن
مركب� ( أ  +ب) .
العبوه  10 ،5 :كجم ي
أ
ت
مــادة جاهــزه ذات أســاس أمسنـ تـى �تــوى عــى المسنــت الطبيــى ( فياكلبــس )
ت
مــع إضافــات خاصــه ومــواد رابطــه ال �تــوى عــى لكوريــدات تعــى بعــد إضافــه
ف
امليــاه مونــه تســتخدم � أمعــال احلقــن مل ـ�ئ وحشــو الـ شـروخ والفراغــات ســواء
ت
ف� خ
الرســانه أو املبـ نـا� امك تســتخدم لوقــف تــرب امليــاه مــن إال ج�ــاه الســالب .
معدل إال ت
س�الك النظرى 500 :كجم/مس.
العبوه  5 :كجم .
أ
ت
إضافــة عــى شــل بــودره �تــوى عــى المسنــت الرسیــع واكلســیوم ســلفو
أ
ألومنیــات وإضافــة لتقلیــل نســبة املیــاه للمسنــت البورتالنــدى العــادى لتنتــج
ة
ة
عنــد خ
وقلیــ� إالنكماش .
الســیول
اللــط مــع املیــاه النظیفــه مونــة ذاتیــة
أ
ت
معدل إالس�الك النظرى %20 :من وزن المسنت .
العبوة  :شياكرة 10كجم .

٣٢


أ
ت
إضافــة لملونــة خ
والرســانة عــى شــل بــودره �تــوى عــى المسنــت الرسیــع
أ
ت
خ
واكلســیوم ســلفوالومینات وإضافــات خاصــة عندمــا �لــط مــع المسنــت
البورتالنــدى العــادى تعــى مونــة لتقلیــل إالنكماش ومنــع التســییل وذات قابلیــة
فائقــة للتشــغیل.
أ
معدل إال ت
س�الك النظرى %20 :من وزن المسنت.
العبوة  :شياكرة 10كجم .
ً
ت
ـ� مونــة
مــادةلة أ�تــوي أساســا عـ تـى الج ـ یـرش والســلیاكفیوم وإضافــات خاصــة تعـ أ ي
ســائ لمعــال احلقــن وال�مـ یـم للــروخ حـ تـى  1.5مم والفراغــات ســواء لل جحــار أو
ن أ
یخ
خ
والتار�یــة دون حــدوث أ�ض ار بھــا.
القد�ــة
ـا� ال�ثیــة ی
للطــوب مصصــة لملبـ ي
معدل إال ت
س�الك النظرى 1700:كجم  /م. 3
العبوة  :شياكرة  25كجم .

إضافــة عــى شــل بــودرة ذات أســاس ســلیلیوزى مــع مــواد لتقلیــل املیــاه
أ
أ
أ
ف
للمسنــت تضــاف للخرســانة واملونــة المسنتیــة و الج ــروات المسنـ تـى � أمعــال
أ
ت
ت
الصــب �ــت املــاء � .افــظ عــى المسنــت مــن الغســيل واملــادة مطابقــة
لملواصفــات ال�بیطانیــة .BS8443:2005
أ
الج رعة  % 7-5 :من وزن المسنت.
العبوة 5 :كجم .
٣٣

ت
ش
أســاس إيبوكــى �تــوى عــى مذيــب تتغلغــل مــن خــال
مـ أـادة ت� يـ خـب ذات أ
ت
ت
الســطح الرســانية والمسنتيــة فتعمــل عــى �ابــط جزيئا�ــا امم ينتــج عنــه ســطح
غــر منتــج أ ت
للــرى والإحتــاك طــارد لمليــاه
لل� بــة ومقاومــة ب
صلــب تم�ســك ي
ف
والزيــوت .يســتخدم ي� محايــة أرضيــات مصانــع الغــزل والنســيج واملطابــع ومراكز
خدمــة وصيانــة الســيارات.
معدل إال ت
س�الك النظرى 0,3 – 0,2 :كجم/م /2حسب نفاذية السطح .
ن
مركب�( أ  +ب) .
العبوة  5 ، 1 :كجم ي
أ
ب� يا�ــر إيبوكــى خــاىل املذيــب و منخفــض اللزوجــة يســتخدم عــى الســطح
أ
الرســانية خ
خ
الـ ض
المسنتيــة لغلــق املســام و ت�سـ ي ن
ـ� إاللتصــاق خاصــة قبــل
ـراء و
أ
خ
إســتخدام املونــة االيبوكســية ب�نواهعــا املتلفــة .
معدل إال ت
س�الك النظرى 0,3 – 0,2 :كجم/م /2حسب نفاذية السطح .
العبوة  5 ، 1 :كجم ي ن
مركب� (أ  +ب) .
أ
دهــان إيبوكــى خــاىل مــن املذيــب يعمــل عــى ت�ابــط جزيئــات الســطح
أ
ف
خ
الرســانية والمسنتيــة ي� وجــود الرطوبــة .يصلــح للتنفيــذ بعــد  24ســاعة فقــط
أ
خ
مــن صــب الرضيــات الرســانية.
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.3 – 0.2 :كجم/م /2حسب نفاذية السطح .
العبوة  5 ،1 :كجم ي ن
مركب�( أ  +ب) .

٣٥

ُ
دھــان ذا أســاس مــن ئن
البــول یوریثــان احادیــة تال�كيــب تتفاعــل مــع
لــدا�
ي أ
خ
خ
ض
رطوبــة الج ــو لتتصلــد تســتخدم كســیلر للرضیــات الرســانیة الــراء والرطوبــة
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.3 - 0.2 :كجم  /م /2حسب نفاذية السطح .
العبوة  5 ، 1 :كجم ي ن
مركب� (أ  +ب) .

أ
ت
ت
ـى تتفاعل
دھــان شــفاف أحـ نـادي ال�كیب والســاس مــن ســلیاكت الصودیوم والـ ي
خ
كیمیائیــا مــع مكــو�ت الرســانة لتكــون ســطح صلــد مقــاوم للـ بـري والإحتــاك
ف أ
ومانــع لتكــون أ ت
ال� بــة یصلــح لالســتخدام ي� الجــواء احلــارة.
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.25-0.15 :كجم  /م /2للوجه الواحد.
العبوة  25:كجم .

أ
للرضيــات مكــون مــن مركبـ ي ن
ـ� ي�تــوى عــى املذيــب يســتخدم
دهــان إيبوكــى
أ
أ
أ
الرضيــات خ
و�ت والمحــاض والمــاح.
حلمايــة
الرســانية الـ تـى تتعــرض للكـ يـام ي
ف
و�ت والتعبئــة.
يناســب إالســتخدام � مصانــع املـ شـر ب
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.3 – 0.2 :كجم/م /2مسك  100ميكرون .
العبوة  5 ،1 :كجم ي ن
مركب� (أ  +ب).

٣٦


ين
مركبــ� خــاىل مــن املذيــب ذو مقاومــة عاليــة
مــن
دهــان ذو أســاس إيبوكــى أ
و�ت
ـام
ـ
والك
ـة
ـ
العالي
ـااكت
ـ
حت
لل
ـة
ـ
املعرض
و�ت حلمايــة الرضيــات
أ ي ي
إللحتــاك والكـ يـام ي
إ
خ
و�ت ث�بــت اللــون لرضيــات
املتلفــة غـ يـر ســام وصــاحل للتالمــس مــع إالغذيــه واملـ شـر ب
فالــورش واملصانــع واملعامــل يو�كــن احلصــول منــه عــى ســطح مضــاد لـ إـ��نزالق( .متوافر
� عــدة ألــوان جذابــة) .
معــدل إال ت
ســهالك النظــرى 0.6 – 0.5 :كجــم/م / 2مســك بعــد الج فــاف 400-300
ميكــرون.
العبوة  5 ، 1 :كجم ي ن
مركب�( أ  +ب).

دهــان إيبوكــى ذا أســاس مـ ئـا� يتكــون مــن مركبـ ي ن
ـ� ملــون يســتخدم لدهــان
أ
أ
أ
خ
الرضيــات خ
الرســانيه والســفلت والســطح املعدنيــه أو الشــبيه ملــا هل مــن
ين
التخــز� واملعــارض
وغــر ســام يصلــح لصــاالت
للكــام ي
و�ت ي
مقاومــه جيــده ي
واملستشــفيات ومصانــع االغذيــه واالدويــه .
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.4 :كجم /م /2مسك بعدالج فاف  200ميكرون .
ن
مركب�( أ  +ب) .
العبوه  5 ،1 :كجم ي

و�ت يســتخدم
دهــان ذا أأســاس إيبوكــى خــاىل املذيــب هل مقاومــه فائقــه للكـ يـام ي
أ
لدهــان الرضيــات خ
الرســانيه أو املعدنيــه املعرضــه إللحتــاك واحلركــه والمحاض
أ
و�ت ب�نوهعــا .
ـو�ت والكـ يـام ي
والقلـ ي
معــدل إال ت
ســهالك النظــرى 0.6-0.5 :كجــم  /م 2مســك بعــد الج فــاف 400 -300
ميكــرون .
ن
مركب� (أ  +ب) .
العبوة  5 ، 1 :كجم ي

دھــان ایبوكــى نوفــوالك مــن مركب ـین خــاىل املذیــب یعــى دھــان لالرضیــات
والقلــو�ت واملذیبــات
و�ت خاصةاالمحــاض املركــزه
ی
للكــام ی
ذا مقاومــه فائقــه ی
ویتحمــل احلــراره ت
حــى  100م ºومقاومــه لالحتــاك واحلركــه . .
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0.25 :كجــم  /م /2مســك بعــد الج فــاف  200ميكــرون
 /للوجــه الواحــد .
ن
مركب�( أ  +ب).
العبوه  5 ، 1 :كجم ي

مونــة إیبوكســیة خالیــة املذیــب تتكــون مــن ثــاث مركبــات تشــمل اللـ ئن
ـدا� إالیبوكســیة
أ
تز
الكوار�امللــون لعمــل طبقــة للرضیــات فائقــة التحمــل للحركــة
ومــواد مالئــة أمــن
ة
والصدمــات والمحــال
و�ت.
للكــام ی
الثقیــ� مــع مقاومــة متمــیز ة ی
معدل إال ت
س�الك النظرى :املونة املسلحة ب� ت ز
لكوار�  10-8 :كجم  /م /2مسك  5-4مم .
التحض�ى  0.3 – 0.2 :كجم  /م.2
الوجه
ي
الوجه نال� ئا�  0.5-0.4:كجم  /م.2
العبوة  30:كجم ثالث مركبات( أ+ب+ج)

تــرازو عبــاره عــن ئن
لــدا� إيبوكســيه خاليــه املذيــب مــع مــواد مالئــه
مونــه إيبوكــى ي
متدرجــه احلبيبــات مــن كــر الرخــام امللــون والزجــاج والسـ يـراميك تســتخدم لتشــطيب
أ
الرضيــات بطبقــه ذات رســومات ملونــه للديكــور مــع ن
كو�ــا مقاومــه إللحتــاك واحلركــه
ف
والــرى والصدمــات تســتخدم � الفنــادق واملستشــفيات وصــاالت العــرض واحملــات
ب
واملطــارات واملعــارض .
معدل إال ت
س�الك النظرى 21 :كجم /م 8 /2مسك مم .
العبوه  30 :كجم ثالث مركبات( أ  +ب  +ج) .

٣٧

٣٨


ئن
ـول یوریثــان ثنائیــة تال�كیــب مطاطیــة مرنــة
دھــان ذا أســاس مــن لــدا� البـ ي
مقاومــة لالحتــاك والـ بـري.
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0.26 :كجــم /م /2مســك بعــد الج فــاف  200میكــرون
 /للوجــة الواحــد.
ن
مركب�( أ  +ب).
العبوه  5 ، 1 :كجم ي

دهــان ذا أســاس أكريليــك رسيــع أالج فــاف مقــاوم للـ بـرى واحلركــه والإحتــاك
يتحمــل العوامــل الج ويــه وال يتـ ثـا� ب�لشــعه فــوق البنفســجيه خمصــص لتخطيــط
الطــرق واملالعــب ولعمــل العالمــات إالرشــاديه ســواء عــى خ
الرســانه او
أ
الســفلت او خ
الشــب .
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0.150 :كجــم /م / 2مســك بعــد الج فــاف  50ميكرون/
للوجــة الواحد.
العبوة  20 ، 5 :كجم

أ
ین
ئن
ـول
ـول یـ ی
ـور� اللیفاتیــة (بـ ي
ـال املذیــب مــن مركب ـ مــنئ لــدا� البـ ي
دھــان خـ ي
ـا� منخفضــة اللزوجــة و رسیــع ومقــاوم
ـ
نھ
ـة
ـ
وج
أو
ـیلر
ـ
كس
ـتخدم
ـ
یس
أسـ تـب�ك)
ي
أ
و�ت و مقــاوم إللحتــاك و الـ بـري و احلركــة یســتخدم
لشــعة الشــمس و الكـ یـام ی
ف
للخرســانة و خ
الشــب و فــوق اللـ ئن
ـدا� إالیبوكســیة و ی�كــن تطبیقــة ي� درجــات
ح ـرارة منخفضــة.
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.48-0.43 :كجم /م.2
العبوه  5 ، 1 :كجم ي ن
مركب� (أ  +ب).

دهــان ذا أســاس ث�مــو بالســتيك أكريليــك رسيــع الج فــاف يســتخدم لدهــان
أ
أ
الرضيــات خ
الرســانه او الســفلتيه مقــاوم إللحتــاك والـ بـرى ويتحمــل العوامــل
أ
الج ويــه وأشــعه الشــمس ويصلــح إللســتخدام لرضيــات املالعــب املكشــوفة
ف
ـا�ت( .متوفــر ي� عــدة ألــوان جذابــة ) .
والطرقــات واملشـ ي
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0.5 :كجــم  /م /2مســك بعــد الج فــاف  250ميكــرون
 /للوجــة الواحــد .
العبوة  25 :كجم .

أ
ئن
ـول یوریثــان اللفاتیــة ثنائیــة تال�كیــب مطاطیــة
دھــان ذا أســاس مــن لــدا� البـ ي
مرنــة مقاومــة إللحتــاك والـ بـري و العوامــل الج ویــة و أشــعة الشــمس.
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0.26 :كجــم /م /2مســك بعــد الج فــاف  200میكــرون/
للوجــة الواحد.
العبوه  5 ، 1 :كجم ي ن
مركب� (أ  +ب).

ن
ـ� طبقــة غـ یـر منفــذه لملیــاه
ـ� خـ ي
دھــا�ت إیبوكـ ي
ـال املذیــب مــن نوعیــة خاصــة یعـ ي
ت
ºوحــى 40-م  )ºامم
و�ت وتتحمــل احلــرارة مــن( 120 +م
للكــام
ومقاومــة
والســوائل
ی ی
أ
ی ج�علھــا مناســبة لرضیــات الثالجــات ســواء التجمیــد أو الت�بیــد مــع كونھــا غـ یـر
ســامة أو ضــارة ب�لصحــة لــذا فھــي مناســبه للصناعــات الدوائیــة و الغذائیــة
ش
و�ت و غ�ی ھا و املاده معتمده حملیا.
وامل� ب
ت
معدل إالس�الك النظرى:
العبوة  :العبوه  5 ، 1 :كجم ي ن
مركب�( أ  +ب).

٣٩

٤٠


مونــة إیبوكســیة خاصــة ذاتیــة التســویة تتكــون مــن لـ ئن
ـدا� إیبوكســیة خالیــة املذیــب
ـ� ســطح المــع مســتمر
خاصــة مــع مــواد مالئــة منتقــاه متدرجــة احلبیبــات تعـ ي
والســكر�ت والزیــوت
و�ت
ی
الكــام ی
مقــاوم ب
للــري واالحتــاك و احلركــة یتحمــل ی
ومقاومــة للح ـرارة ( 120 +م ºوحـ تـى 40-م )ºغ�ی ســامة أو ضــارة ب�لصحــة العامــة.
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 8-4:كجــم  /م /2مســك بعــد الج فــاف  4-2مم  /للوجــة
الواحــد.
العبوة  35:كجم ثالث مركبات( أ+ب+ج) .

لــدا� البــول ث
مونــة مــن ئن
یــور�ن مــع مــواد مالئــة منتقــاة متدرجــة احلبیبــات
ي
أ
ة
ـ� طبقــة ذاتیــة الســیول والتســویة لتشــطیب الرضیــات بطبقــة مرنــة مقاومة
لتعـ ي
للـ بـري واالحتــاك.
معدل إال ت
س�الك النظرى5 :كجم /م /2مسك 3مم
العبوة 10 :كجم ثالث مركبات (أ  +ب  +ج ).

مونــة ذات أســاس ایبوكــى تتكــون مــن  3مركبــات ذاتیــة السـ ة
ـیول لعمــل طبقــة
أ
و�ت تعــى ســطح
للرضیــات مقاومــة لالحتــاك والـ بـرى ومقاومــة لتأثـ یـر الكـ یـام ی
المــع أملــس  ،تنتــج بعــدة ألــوان .
معدل إال ت
س�الك النظرى 6 -4 :كجم/م / 2مسك  3-2مم .
العبوة  10:كجم ثالث مركبات (أ  +ب  +ج ) .

نظــام مــن ن
للهكــر�ء إالســتاتيكيه
دهــا�ت إيبوكســيه خاليــه املذيــب موصــل
ب
و�ت يعــى ســطح المــع يتحمــل احلركــه والإحتــاك يصلــح
ذا مقاومــه للكـ يـام ي
آ
ف
إللســتخدام � أرضيــات املستشــفيات واملعامــل وصــاالت احلاســب الىل
الذخــره واملفرقعــات والنظــام يتكــون مــن ســيللر وطبقــه موصــه
ومعامــل
ي
أ
أ
ال ض
ر� .
للهكــر�ء وطبقــه ن�ائيــه ب� إلضافــه اىل القطــاب النحاســيه للتوصيــه
ب
معدل إال ت
س�الك النظرى :سيللر إى  0.3-0.2( 43كجم /م) 2
ـر�ء الســاكنه ( 0.4-0.3
 :طبقــه إبيوكســية موصــه للهكـ ب
كجــم  /م /2مســك بعــد الج فــاف  250ميكــرون )
 :طبقه إبيوكســية التشــطيب نال� ئ
ا� (  0.75كجم  /م/2
ي
مســك بعــد الج فــاف  500ميكرون)
العبوه  10 ، 5 :كجم ي ن
مركب�( أ  +ب)

ـال املذیــب تتكــون مــن  3مركبــات
مونــة ذات أســاس ایبوكــى أنوفــوالك خـ ي
ذاتیــة السـ ة
ـیول لعمــل طبقــة للرضیــات مقاومــة لالحتــاك والـ بـرى ومقاومــة فائقــة
و�ت تعــى ســطح المــع أملــس.
لتأثـ یـر الكـ یـام ی
معدل إال ت
س�الك النظرى 6 -4 :كجم/م / 2مسك  3مم .
العبوة  10:كجم ثالت مركبات (أ  +ب  +ج ) .

٤١

٤٢


ب� يا�ــر إيبوكــ� خــال املذيــب مــن مركبـ ي ن
ـ� مصمــم خصيصــا لالســتخدام ك�ب يا�ــر
ي
ي
ن
ـر�ء إالســتاتيكية أســفل الدهــا�ت إالبوكســية او املونــة إاليبوكســية
موصــل للهكـ ب
ذاتيــة التســوية .
مطابق لملواصفات العاملية ASTM F-150 ANS12020 ESDS 7.1
معــدل إال ت
ســهالك النظــرى 0.4-0.3:كجــم /م /2مســك بعــد الج فــاف ()200-250
ميكــرون .
العبوه  5 ، 1 :كجم ي ن
مركب� (أ  +ب).

ئن
يبوكــى نوفــوالك خاليــه مــن املذيــب مــع مــواد مالئــه منتقــاه متدرجه
مونــه مــن لــدا� إال أ
خ
و�ت ذات تال�كـ ي ز
ـام
ـ
للك
ـه
ـ
املعرض
ـه
ـ
خاص
ـانيه
ـ
رس
ال
ـات
ـ
رضي
ال
ـطيب
تســتخدم لتشـ
ـرات
ي ي
ـر ن
العاليــه تتمـ ي ز
بكو�ــا فائقــه التحمـ أـل للحركــه الثقيــه واالحتــاك والصدمــات والـ بـرى
ف
ت
و�ت والصباغــه وحمطــات توليــد
ـام
ـ
وك
والب�
ـده
ـ
مس
وال
ت
و�
ـام
ـ
الك
ـع
ـ
مصان
تســتخدم �
ي ي
ي ي
وغ�هــا.
الطاقــه ي
معدل إال ت
س�الك النظرى 11 :كجم  /م / 2مسك  5مم.
العبوه  :مركبات (أ  +ب  +ج)  27.5كجم ( شفاف ).
ثالث مركبات (أ  +ب  +ج)  35كجم ( ملون ).

مونــة إیبوكســیة تتكــون مــن ثــاث مركبــات تعــ� طبقــة بســمك 10 -5مم أو أك�ث
ي
فائقــة التحمــل إللجھــادات و احلركــة ومقاومــة إللحتــاك والـ بـري وذات مقاومــة
ت
و�ت وذات �مــل حـراري مــن 120 +م ºوحـ تـى 40م ºوغ�ی ســامة
متمـیز ه للكـ یـام ی
أو ضــارة ب�لصحــة العامــة.
معدل إال ت
س�الك النظرى 20 -10:كجم /م /2مسك بعد الج فاف 10-5مم.
العبوه  35:كجم ثالث مركبات ( أ  +ب  +ج) .

مونــة إیبوكســية ذاتیــة التســویة موصـ ة
ـر�ء إالســتاتیكیه خالیــة املذیــب
ـ� للكھـ ب
تتكــون مــن اللـ ئن
ـدا� إالیبوكســیة ومــواد مالئــه منتقــاه متدرجــة ھلــا قــوة إلتصــاق
ت
عالیــة وإجھــادات میاكنیكیــة جیــده یــم معلھــا بســمك (3-2مم)النظــام يشــمل
ـ� و الج رافیــت
ـ� خــاىل املذيــب والطبقــة املوصــه مــن إالیبوكـ ي
ب� يا�رمــن إاليبوكـ ي
و الســلیاك.
ت
معدل إالس�الك النظرى :سيللر إى  0.3-0.2( 43كجم  /م.)2
ـر�ء الســاكنه (0.4-0.3
 :طبقــه إبيوكســية موصــه للهكـ ب
كجــم  /م /2لســمك بعــد الج فــاف 250-200ميكــرون).
 :طبقــه إبيوكســية ن�ائيــه 6-4كجــم  /م /2مســك بعــد
الج فــاف 3-2مم .
العبوه 10،5:كجم ثالث مركبات ( أ  +ب  +ج ).

تتكــون مــن ثــاث مركبــات ومــواد مالئــه
مونــه إيبوكســيه خاليــه املذيــب
أ
متدرجــه منتقــاه تســتخدم لتشــطيب الرضيــات وتعــى ســطح مقــاوم للـ بـرى و
و�ت ذات
للكــام ي
إللحتــاك .فائــق التحمــل فللحركــه الثقيــه ذا مقاومــه خاصــه ي
تال�كـ ي ز
ـرات العاليــه تســتخدم � محايــه أرضيــات املصانــع واملدابــغ وحمطــات الطاقــه
ت
وغ�هــا .
وكــام ي
و�ت ي
والب� ي
ت
معدل إالس�الك النظرى 18-11 :كجم /م / 2مسك  8-5مم .
العبوه  35 :كجم ثالث مركبات (أ  +ب  +ج).

٤٣

٤٤


مونــة إیبوكســیة خالیــة املذیــب شــفافه تتكــون مــن ثــاث مركبــات لعمــل طبقــة
أ
أ
للرضیــات فائقــة التحمــل حلركــه والصدمــات والمحــال الثقیــه مــع مقاومــة
و�ت.
متم ـیز ة للكـ یـام ی
معدل إال ت
س�الك النظرى 16-10:كجم  /م / 2مسك بعد الج فاف  8-5مم.
العبوة  35:كجم ثالث مركبات ( أ  +ب  +ج ).

أ
ن
ن
ت
وملــو�ت
معــد� وإضافــات خاصــه
أمسنــى وراكم
مصلــد للرضيــات أذو اســاس
ت
الرســانيه قبــل �ــام نضجها لتعىط الســطح خ
جاهــزة للــرش عــى الرضيــات خ
الرسـ نـا�
أ
أ
للرضيــات مقاومــه عاليــه للحتــاك والصدمــات مــع رفهعــا جإ�ــاد إالنضغــاط بصوره
ت
ف
كبــره تســاعد عــى �مــل احلركــه الثقيــه لــذا يــوىص ب�ســتخداهما � تشــطيب
ي
ف
أرضيــات خ
وغ�هــا (متوافــر � عــده الــوان) .
املــازن والج راجــات وحمطــات الوقــود ي
معدل إال ت
س�الك النظرى 9 ،7 ،5 :كجم /م (. 2حسب ظروف احلركه ) .
العبوة  :شياكرة  30كجم.

أمسنــى ذاتيــة إالســتواء معالج ــة ب إ�ضافــات خاصــة ي ز
ت
تتمــر
مــادة ذات أســاس
الــرى
ب�قاومــة فائقــة إللنضغــاط والكــر ذات قــدرة فائقــة عــى
مقاومــة ب
ً
والإحتــاك  .تصلــح كســطح ن� ئ
ين
لتكــو� ســطح مســتو ت�هيــدا لتغطيتــه
ــا� أو
ب�لفينيــل أو القنالتكــس أو املوكيــت .
معدل إال ت
س�الك النظرى2 :كجم /م /2مسك 1مم .
العبوة  :شياكرة  25كجم.

أ
ت
مــاده ذات أســاس أمسنـ تـى �تــوى عــى المسنــت الطبيــى ( فياكلبــس ) مــع
خت
الــراكم خ
عد�ــه
املصــوص املتــدرج وإضافــه خاصــه �لــط ب�مليــاه وتعــى مونــه ي
إالنكماش عــازهل لمليــاه ورسيعــه الج فــاف ومقاومــه للحركــه واالحتــاك والـ بـرى
أ
وذات جإ�ــادات مياكنيكيــه فائقــه تســتخدم لتشــتطيب الرضيــات واملصانــع
ف
والج راجــات خ
واملــازن والــورش بســمك  8مم �ــا فــوق .
معدل إال ت
س�الك النظرى 20 :كجم /م / 2مسك  10مم .
العبوه  25 :كجم .

أ
مــادة ذات أســاس أمسنـ تـى وراكم خ
الرضيــات خ
الرســانية
صــرى جاهــزة ملعالج ــة
ي
قبــل ت�ــام النضــج للحصــول عــى أرضيــة ذات مواصفــات مياكنيكيــة ممتــازة
والــرى مثــل أرضيــات خ
املــازن والج راجــات
ومقاومــة عاليــة ضــد الإحتــاك ب
ف
وأماكــن انتظــار الســيارات املفتوحــة وحمطــات البـنز ي ن�( .متوافــر � عــدة ألــوان).
معدل إال ت
س�الك النظرى 6 ،5 ،3 :كجم/م(. 2حسب الكثافة املرورية).
العبوة  :شياكرة  30كجم.

أ
ن
وملــو�ت وإضافــات
بــودرة تتكــون مــن المسنــت والرمــل الســليىس املتــدرج
ف
خاصــه تعــى خليــط متجانــس يســتخدم � إنتــاج خ
الرســانه املطبوعــه
أ
ف
املشــا�ت واملمــرات ب�شــاهلا اهلندســيه املتعــدده.
املســتخدمه �
ي
معدل إال ت
س�الك النظرى 5-3 :كجم /م. 2
العبوه  25 :كجم

٤٥

٤٦


يــم شر�ــا عــى خ
بــودره خاصــه ت
الرســانه لهســوهل فــك الطابعــات عنــد معــل
خ
الرســانه املطبوعــه دون عيــوب او بقــع
ت
معدل إالس�الك النظرى / 8 -6 :م / 2كجم .
العبوه  20 :كجم .

ئن أ
لــدا� ال كریلیــك مــع بــودرة الاكوتــش املطحــون (خشــن نو�مع)
مونــة مــن
أ
الر�ضیــة
لعمــل تكســیات مرنــة مطاطیــة كطبقــة أســاس لرضیــات املالعــب ی
ســواء خ
الرســانیة أو االســفلتیة.
س�الك النظرى :الاكوتش خ
معدل إال ت
الشن / 1.5م /2كجم مسك 1مم.
الاكوتش النامع 1كجم/م /2مسك 1مم.
العبوه  20:كجم.

اتنــى يتغلغــل داخــل مســام ســطح خ
الرســانه
دهــان شــفاف ذو أســاس ر ج
أ
املطبوعــه ليعطهــا مقاومــه إللحتــاك والـ بـرى وال تتـ ثـا� ب�شــعه الشــمس وامليــاة.
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.20-0.15 :كجم/م / 2حسب مسامية السطح .
العبوه  20 :كجم .

مــادة ذات أســاس أكريليــك رسيــع الج فــاف تتحمــل الإحتــاك واحلركــه ومقــاوم
أ
للعوامــل الج ويــه وتتحمــل الشــعه فــوق البنفســجيه وعــازهل مليــاه تســتخدم
أ
عــى خ
الر�ضيــه
الرســانه والســفلت ومصنعــه لتكســيات أرضيــات املالعــب ي
واملشــا�ت واملمــرات .
ي
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0.75 :كجــم/م /2مســك بعــد الج فــاف  250ميكــرون
للوجــه الواحــد.
العبوه  20 :كجم .

ـ� مونــه عــازهل لمليــاه والرطوبــه تعــى بيــاض
مــادة ذات أســاس أكريليــك أ تعـ ي
والارجيــه لملنشــأت خ
ـطح الداخليــه خ
الرســانيه
ذا ألــوان جذابــه تســتخدم للسـ
ف
ـا�ت يو�كــن اســتخدامه
واملبـ نـا� امك تســتخدم أيضــا � أرضيــات املالعــب واملشـ ي
مكعجــون ملــلء الـ شـروخ والفرغــات .
معدل إال ت
س�الك النظرى 1.5 :كجم /م /2مسك  1مم.
العبوه  20 :كجم.
٤٧

٤٨


ز أ
مــاده مزيــه للشــحوم والزيــوت والرواســب ت
الســطح خ
لتجه�
الرســانيه
الب�وليــه ي
ف
أو املعدنيــه واملــاده غـ يـر ســامه أو ضــاره ب�لبيئــه وتســتخدم � املصانــع والــورش
واملعامــل .
معدل إال ت
س�الك النظرى 6-4 :م /2كجم للطبقة الواحدة.
العبوه  20 ،5 ،1 :كجم .
ئ
ـا� خمصصة
مـ
ـادة عضویــة غـ یـر ســامة أو ضــارة ب�لصحــة أو البیئــة ذات أســاس مـ ي
إلز ة
ال الشــحوم والزیــوت بطریقــة آمنة.
معدل إال ت
س�الك النظرى 10:كجم  /م2
العبوه  20 ،5 :كجم .

أ
خلیــط ذا أســاس مـ ئ
ـا� مــن املذیبــات والمحــاض واملنظفــات الصناعیــة إلعطــاء
أ
ي أ
ف
مركــب خــاص مزیــل للمــاح والرواســب واملونــة المسنتیــة مــع مســاعدتھا ي�
أ
إز ة
ال الشــحوم والزیــوت مــن خ
الرســانة والطــوب وال جحــار والبیــاض.
ت
معدل إالس�الك النظرى/ 10-5:م /2كجم
العبوه  20 ،5 ،1:كجم .

٥٠


ب� يا�ـ يـر ذا اســاس الكيــدى ي�تــوى عــى فوســفات الزنــك للحمايــه ضــد الصــدأ
أ
ت
ضــري ب(� يا�ر)حلمايــه الســطح املعدنيــه مــن الداخــل
يســتخدم كدهــان � ي
أ
خ
والــارج مثــل املنشــأت املعدنيــه وخطــوط املواسـ يـر والمعــال البحريــه املعرضــه
أ
للجــواء الســاحليه .
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.100 :كجم/م /2مسك بعد الج فاف  35ميكرون .
العبوه  20 ،5 :كجم .
دهــان ذو أســاس بــوىل أميــد إيبوكــى ب� يا�ــر ي�تــوى عــى فوســفات الزنــك
حلمايــه احلديــد مــن الصــدأ والتــألك بفعــل امليــاه والرطوبــه والعوامــل الج ويــه
أ
يســتخدم ك�ب يا�ــر للســطح املعنديــه مثــل املنشــأت املعدنيــه واملنشــأت البحريــه
وخطــوط املواسـ يـر
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.10 :كجم /م /2مسك بعد الج فاف  35ميكرون
ن
مركب� (أ  +ب).
العبوه  5 ، 1 :كجم ي
دهــان إيبوكــى ت�ضـ يـرى ك�ب يا�ــر لملنشــآت املعدنيــة (الج مالـ ن
ـو�ت) والبحريــة
آ
املعرضــة للصــدأ تو� لك احلديــد.
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.14 :كجم/م /2مسك بعد الج فاف  50ميكرون.
ن
مركب� (أ  +ب) .
العبوة  5 ، 1:كجم ي

٥١

دهــان إيبوكــى غـ نـى ب�لزنــك مــن مركــب واحــد فقــط يســتخدم ك�ب يا�ــر حلمايــة
احلديــد مــن الصــدأ والتــآلك وال يتـ ثـآ� مــن حـرارة اللحــام .إقتصــادى ويســتخدم
كبــادىء لج ميــع أنــواع الدهـ نـا�ت إاليبوكســية لملنشــآت املعدنيــة.
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.275 :كجم/م /2مسك بعد الج فاف  40ميكرون .
العبوه  20 ،5 ،1:كجم .
أ
ت
ن
ـ� محایــة للســطح املعدنیــة
دھــان أحــادي ال�كیــب غـ ي ب�لزنــك ( )%96-95یعـ ي
ویعتـ بـر نــوع مــن الج لفنــة عــى البــارد.
معدل إال ت
س�الك النظرى 4:م/2كجم مسك بعد الج فاف  40ميكرون .
العبوة  20 ، 5 ، 1:كجم .

ب� یا�ــر ایبوكــى یتكــون مــن مركب ـین غـ نـى ب�لزنــك ی�تــوى عــى مذیــب یعــى
محایــة اكثودیــة للحدیــد والصلــب ومقــاوم لملــاء والظــروف الج ویــة والتــآلك.
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.160 :كجم /م /2مسك بعد الج فاف  50ميكرون .
ن
مركب�( أ  +ب).
العبوة  5 ، 1 :كجم
ي

٥٢


أ
معجــون إيبوكــى جاهــز إللســتخدام مــن مركبـ ي ن
ـ� يســتخدم لتســوية الســطح
ً
أ
ن أ
لدها�ــا ب�ى نــوع مــن أنــواع إاليبوكســيات – إقتصــادى
الفقيــة والرأســية ت�هيــدا
أ
ن
الدها�ت إاليبوكســية ويســتخدملمعال تســویة واســتعدال
ويقلــل مــن إسـ تـهالك
االســطح ســواء أفقیــا اوراســیا دون تســبیل وملــلء الـ شـروخ والثقــوب .
معدل إال ت
س�الك النظرى 0,6 – 0,5 :كجم/م.2
ن
مركب� (أ  +ب) .
العبوة  5 ، 1 :كجم ي

ف
ئ
دهــان إيبوكــى مــن مركبـ ي ن
ـازل متعــدد إالســتخدامات ي�
ـ�
ذو أســاس مــا� وعـ أ
أ
خ
خ
ـتوس…
محاية الســطح ف املتلفة مثل :الرســانة – احلديد – الخشــاب – إالسبسـ أ
خ
إل أ .يســتخدم � دهــان البدرومــات – احملــات – املستشــفيات ومصانــع الدويــة
والغذيــة لكونــه ىحص وإقتصــادى وذو ألــوان جذابــة ومتعــددة.
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0.4 :كجم/م/2لســمك بعــد الج فــاف  200ميكــرون
للوجــه الواحــد .
العبوة  5 ،1 :كجم ي ن
مركب� (أ  +ب) .

ين
مركبــ� ي�تــوى عــى املذيــب يســتخدم لعــزل ومحـــاية
دهــان إيبوكــى مــن
أ
ئ
الســطح خ
ن
الرســانية واملعدنيــة ذو ســطح �ــا� المــع هســل التنظيــف مقــاوم
و�ت والإحتــاك ،إقتصــادى وذو ألــوان جذابــة متعــددة .
للكــام ي
ي
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.2 :كجم/م /2مسك  100ميكرون للوجه الواحد .
العبوة  5 ، 1 :كجم ي ن
مركب� (أ  +ب) .

ين
مركبــ� خــاىل مــن املذيــب حلمايــة وعــزل املنشــآت
دهــان إيبوكــى مــن
ش
خ
ش
الرســانية واملعدنيــة غـ يـر ســام صــاحل للتالمــس املبــا� مــع ميــاه الــرب واملــواد
و�ت والإحتــاك( .معتمــد مــن اهليئــة القوميــة
الغذائيــة ،ومقــاوم كذلــك للكـ يـام ي
ف
مليــاه الـ شـرب) (متوافــر � عــدة ألــوان جذابــة) .
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0.3:كجــم/م /2مســك بعــد الج فــاف  200ميكــرون
للوجــه الواحــد .
العبوة  5 ، 1:كجم ي ن
مركب� (أ  +ب)

دھــان إیبوكــى یتكــون مــن مركبـین ی�تــوى عــى مذیــب عضــوي یعــى طبقــة
و�ت
للكــام ی
المعــة مســتمرة مقاومــة للتــآلك والعوامــل الج ویــة وهل مقاومــة ی
أ
والمــاح والزیــوت یســتخدم ف� محایــة املنشــآت خ
الرســانیة واملعدنیــة .
ي
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.2:كجم /م /2مسك  100ميكرون للوجه الواحد .
العبوة  5 ، 1 :كجم ي ن
مركب�( أ  +ب) .

دهــان إيبوكــى مــن مركبـ ي ن
ـ� طبقــه مسيكــة ذو مقاومــة
ـ� خـ
ـاىل مــن املذيــب يعـ ي
أ
و�ت خ
حلمايــة املنشــآت خ
الرســانية
املتلفــة يســتخدم
فائقــة للمحــاض
والكــام ي
ي
واملعدنيــة املعرضــة لظــروف تشــغيل يك�ويــة قاســية وإحتــااكت عاليــة( .متوافــر
ف
� عــدة ألــوان جذابــة) .
ت
معــدل إالســهالك النظــرى 0.3 :كجــم/م /2مســك بعــد الج فــاف  200ميكــرون
للوجــه الواحــد .
العبوة  5 ، 1:كجم ي ن
مركب� (أ  +ب) .

٥٣

٥٤


دهــان إيبوكــى نوفــوالك خــاىل املذيــب مــن مركبـ ي ن
ـ� يعــى ســطح ذو مقاومــه
أ
ـاو�ت خاصــه المحــاض املركــزه واملــواد املؤكســده يســتخدم كدهــان
فائقــه للمكيـ ي
ف
و�ت ت
ن�ـ ئـا� للحديــد خ
و�ت والصباغه
والب�وكـ يـام ي
والرســانه خاصــه � مصانــع الكـ يـام ي
ز أ
وغ�هــا .
والتجهـ ي
ـر والمســده والــورق وحمطــات توليــد الطاقــه ي
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0.4 -:كجــم /م /2مســك بعــد الج فــاف  300ميكــرون
للوجــه الواحــد .
ين
مركب� (أ  +ب) .
العبوه  5 ، 1:كجم

ث
ین
ئن
ـال املذیــب
ـول یــور�ن یتكــون مــن مركبـ خـ ي
دھــان ذا أســاس مــن لــدا� البـ ي
ـاط مــرن مقــاوم للعوامــل الج ویــة وآشــعة الشــمس مــرن مقــاوم
ـ� ســطح مطـ ي
یعـ ي
للعوامــل الج ویــة وآشــعة الشــمس .
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.26:كجم /م /2مسك بعد الج فاف  200ميكرون .
ن
(مركب� أ  +ب) .
العبوة  5 ، 1:كجم
ي

دهــان إيبوكــى معــدل ب�لقــار قطـر نا� ي�تــوى عــى املذيــب  -مانــع للصــدأ ومقاوم
و�ت وخاصــة ميــاه الــرف الصــى..
لمليــاه الج وفيــة وميــاه البحــر
والكــام ي
ي
يســتخدم لعــزل ومحايــة القواعــد خ
الرســانية واملواسـ يـر املدفونــة.
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0.34 :كجــم/م /2مســك  175ميكــرون للوجــه الواحــد
.
ن
مركب� (أ  +ب) .
العبوة  5 ،1:كجم ي

أ
الســطح املعدنيــه و خ
الشــبيه
دهــان ذا أســاس ألكيــدى المــع يســتخدم لدهــان
ف
يصلــح للدهــان مــن الداخــل خ
والــارج ومقــاوم للعوامــل الج ويــه يســتخدم �
أ
محايــه املنشــأت املعدنيــه والمعــال البحريــه .
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.100:كجم /م 2مسك بعد الج فاف  40ميكرون.
العبوه  20، 5 ، 1 :كجم .

دهــان إيبوكــى قط ـر نا� خــاىل مــن املذيــب إقتصــادى مانــع للصــدآ ذو مقاومــة
و�ت خاصــة ميــاه الــرف الصــى
فائقــة لمليـ فـاه الج وفيــة وميــاه البحــر والكـ يـام ي
يســتخدم � عــزل ومحايــة القواعــد خ
الرســانية واملواسـ يـر املدفونــة.
ي
أ
ويستخدم عىل السطح الرطبة.
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0.34 :كجم/م/2مســك بعــد الج فــاف  250ميكــرون
للوجــه الواحــد.
العبوة  5 ، 1:كجم ي ن
مركب�( أ  +ب) .

بویــة ألومنیــوم فـض اللــون ذات أســاس مــن لـ ئن
ـدا� ألكیدیــه تســتخدم لدھــان
ي
املنشــات املعدنیــة مثــل املســتودعات و خ
املواســر مــن
الــز نا�ت و خطــوط
ی
خ
الــارج.
ت
ت
معــدل إالســهالك النظــرى8 :م /لــر( 0.3كجــم  /م )2مســك بعــد الج فــاف 50
ميكــرون .
العبوه  25 ،5 :كجم .

٥٥

٥٦


أ
الســطح خ
الرســانیة واملعدنیــة یتم�یز
ـال املذیــب حلمایــة وعزل
دھــان إیبوكــى خـ ي
و�ت.
بكونــه مقــاوم للحـرارة ویصلح لالســتخدام حـ تـى 200م ºومقــاوم لتأث�ی الكـ یـام ی
ســهالك النظــرى 5:م /ت
معــدل إال ت
لــر( 0.3كجــم  /م )2لســمك بعــد الج فــاف
 200ميكــرون .
ن
(مركب� أ  +ب) .
العبوه  5 ، 1:كجم
ي
أ
ن
ئن
ـول
ـول یـ ی
ـور� اللیفاتیــة ( بـ ي
دهــان خــاىل مــن املذيــب مــن مركبـ يـ� ئ لــدا� البـ ي
ت
ـا� منخفضــة اللزوجــة و رسیــع ومقــاوم
أأســب�ك) یســتخدم كســیلر أو وجــة نھـ ي
الــري و احلركــة
لشــعة الشــمس
والكــام ي
و�ت وامليــاة و مقــاوم أ إللحتــاك و ب
ي
ف
یســتخدم للخرســانة و خ
الشــب و فــوق اللـ ئن
ـدا� الیبوكســیة و ی�كــن تطبیقــة ي�
درجــات ح ـرارة منخفضــة.
معدل إال ت
س�الك النظرى0.48:كجم /م/2لسمك بعد الج فاف  400ميكرون
ن
مركب� (أ  +ب) .
العبوه 5 ، 1:كجم
ي
أ
الليفاتيــه يتكــون مــن مركبـ ي ن
دهــان ذو أســاس مــن لـ ئن
ـ�
ـدا� البــوىل يوريثــان
أ
يســتخدم كدهــان ن�ـ ئـا� المــع مقــاوم لشــعه الشــمس والعوامــل الج ويــه خاصــه
ف
تشــطيب للدهـ نـا�ت إاليبوكســيه .متوافــر � عــده الــوان .
معدل إال ت
س�الك النظرى 0,10 :كجم /م /2مسك بعد الج فاف  40ميكرون .
العبوه  20 ، 5 :كجم  ,ي ن
مركب� (أ  +ب) .

٥٧

بيتوميــى ذا أســاس ئ
ن
مــا� يدهــن عــى البــارد ليعــى طبقــة قويــة
مســتحلب
أ
ش
الرســانة واملبــا�ن
ـر� وتــرب امليــاه ويســتخدم عــى خ
ـ
لل
ـة
ـ
مانع
ـود
ـ
س
ب�للــون ال
ي
أ
والســطح املعدنيــة .
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.5 :كجم/م / 2ج
و� ي ن� .
العبوة  200 ، 15 :كجم

ت
يعتمــد عــى التغلغــل داخــل مســام الســطح
دهــان عــازل لمليــاه ذو أســاس أمسنــى ت
ـا� عــن معليــه الإماهـ شـه إلنتــاج بلــورات ال
ـ
الن
ـيوم
والتفاعـ فـل مــع هيدروكســيد الاكلسـ
ج
تــذوب � امليــاه داخــل املســام فامم ي�نــع حــدوث تــرب امليــاه والــر� والدهــان متجدد
خ ن
ـات
تلقائيــا مــع الوقــت ويســتخدم � عــزل املنشـ ت
ـات املائيــه مثــل ال ـزا�ت ومحامـ ف
الســباحه امك يســتخدم بكفــاءه للعــزل مــن إال ج�ــاه الســالب لضغــط امليــاه امك �
البدرومــات .
معدل إال ت
س�الك النظرى 1-0.8:كجم  /م/2وجه واحد .
العبوه  25 :كجم .

دهــان بيتوميـ نـى عــى البــارد ذو أســاس مـ ئـا� ذو مطاطيــة عاليــة  ،عــازل للرطوبــة
أ
ش
ت
ـر� و يســتخدم ف� عــزل املنشــآت خ
الرســانية واملعدنيــة �ــت ســطح الرض
والـ
أ
ت
ومحايــة املواسـ يـر والقواعــد خ
الرســانية �ــت ســطح الرض .هســل االســتخدام –
أ
رسيــع الج فــاف – ذو مقاومــة عاليــه للمــاح واللكوريــدات.
و�ـ ي ن
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0.8 :كجــم /م / 2ج
ـ� مســك بعــد الج فــاف 400
ميكــرون.
العبوة  200 ،15 :كجم

أ
ت
أمسنــى ي�تــوى عــى مــادة بوليمريــة رابطــة لعــزل الســطح
دهــان ذو أســاس
ش
خ
الرســانية واملبـ نـا� ضــد ر� امليــاه والرطوبــة .يتحمــل الضغــوط املوجبــة والســالبة
ف
ن
ويســتخدم ي� عــزل البدرومــات ومحامــات الســباحة ودورات امليــاه وخــزا�ت
امليــاه صــاحل للتالمــس مــع ميــاه الـ شـرب ومقاومــة مليــاه الــرف الصــى (معتمــد
مــن اهليئــة القوميــة مليــاه ش
خــار�
الــرب والــرف الصــى) يصلــح كدهــان
ج
ف
ج
للوا�ــات لتوافــره � عــدة ألــوان خمتلفــة وملقاومتــه الفائقــة للعوامــل الج ويــة.
معدل إال ت
ن
س�الك النظرى 2.5 – 2 :كجم/م 2ج
و� ي� .
العبوة 25 :كجم ي ن
مركب� (أ  +ب) .

ش
دهــان بيتوميـ نـى عــى أالبــارد ي�تــوى عــى مذيــب عضــوى عــازل للرطوبــة والــر�
ـال و مطاطيــة .هســل
و ذو مقاومــة فائقــة للمـ فـاح واللكوريــدات و خذو تغلغــل عـ ي
ت
الرســانية واملعدنيــة �ــت ســطح
الســتخدام ،يســتخدم � عــزل املنشــآت
إأ
الرض كذلــك محايــة املواسـ يـر والقواعــد خ
الرســانية املدفونــة – رسيــع الج فــاف
– إقتصــادى
معدل إال ت
س�الك النظرى 0,4 – 0,3 :كجم  /م / 2ج
و� ي ن�.
العبوة  200 ،15 :كجم .
٥٩

معجــون ذو أســاس أمسنـ تـى معــدل عــازل لمليــاه يســتخدم لتســويه وإســتعدال
أ
ن ت
ف
الســطح خ
واملبــا� �ــت أو فــوق منســوب امليــاه امك � البدرومــات
الرســانيه
واحلوائــط الســانده وأيضــا للخ ـز نا�ت ومحامــات الســباحه
س�الك النظرى 1.5-0.5 :كجم /م 2حسب ة
معدل إال ت
حال السطح.
العبوه  25 :كجم.

٦٠


ش
دهــان أمسنـ تـى بوليمــرى معــدل للحمايــه ضــد الــر� والرطوبــه ومقــاوم للعوامــل
ف
الج ويــه ومانــع لتغلغــل الغــازات الضــاره يســتخدم � املنشــأت الســاحليه
والبحريــه والكبــارى ينتــج ب أ�لــوان متعــدده ويصلــح إللســتخدام عــى خ
الرســانه
والطــوب واحلجــر مــن الداخــل خ
والــارج .
معدل إال ت
ن
م/2طبقت� .
س�الك النظرى 2 – 1,5 :كجم/
ي
ن
مركب� (أ  +ب) .
العبوه  25 :كجم ي

ف
ت
أمسنــى رسيعــة
مــم جاهــزة إللســتخدام ي� وجــود امليــاه ذات أســاس
مونــة ت� ي
ف
التصلــد إللصــاح الرسيــع والوقــف الفــورى لتــرب امليــاه � البدرومــات
خ
والــز نا�ت ومحامــات الســباحة.
معدل إال ت
س�الك النظرى 580 :مس/3كجم – ش�خ  145*2*2مس .
العبوة  25 ،15 :كجم.

أ
ش
ت ت
أمسنــى �تــوى عــى المسنــت
مونــة عــازهل للــر� وتــرب امليــاه ذات أســاس
خت
الطبيــى ( فياكلبــس ) مــع الــراكم املتــدرج وإضافــات خاصــه ومــواد رابطــه �لــط
مــع امليــاه إلنتــاج مونـ شـه غـ يـر ســامه وصاحلــه للتالمــس مــع ميــاه الـ شـرب وقويــه
إاللتصــاق ومانعــه للــر� وتــرب امليــاه امك تتحمــل الضغــوط الســالبة و املوجبــة
وقويــه التحمــل ف� عــزل املنشــأت املائيــه مثــل خ
الــز نا�ت ومحامــات الســباحه
وحمطــات امليــاه ومعالج ــه ميــاه الــرف الصــى والصنــاىع .
معدل إال ت
س�الك النظرى 2,5- 2 :كجم  /م 2مسك 1.5مم.
العبوه  20 :كجم.

ت
ـى بولیمــرى یتكــون مــن مركبـین یســتخدم للعــزل
دھــان مط شــاىط ذا أســاس أمسنـ ي
أ
ن
و�لخــص املعرضــة للحركــة
ضــد الــر� وتــرب املیــاه للخرســانة
واملبــا� ب
ي
ـرازات أو اھلبــوط البســیط تســتخدم مــن الداخــل خ
واالھـ ت ز
والــارج ســواء لضغــط
أ
ـ� أســاس المسنــت
املیــاه الســالب أو املوجــب ی�كــن تصنیــع تلــك املـ
ـادة عـ ي
ف
املقــاوم للك�بیتــات .ملعالج ــة الفواصــل والـ شـروخ ی�كن � تســلیح املادة ب إ�ســتخدام
أ
ش�ائــط مــن اللیــاف الزجاجیــة « فایـ بـر مــش»
أ
املادة مطابقة لملواصفات المريكية
.ASTM C-190 / C-580 Type V, D-412, C-1305, C321 & CRD C-48
س�الك النظرى 2.5 – 2:كجم/م 2حسب ة
معدل إال ت
حال السطح.
لعبوة 24 :كجم ي ن
مركب� (أ  +ب) .

والبحــرات الصناعيــه
دهــان كوبوليمــر خــاص لتشــطيب محامــات الســباحه
ي
أ
ذا ألــوان جذابــه ومــرن ومقــاوم لشــعه الشــمس ومانــع لتــرب امليــاه ويعتـ بـر
أ
كتشــطیب ئ
نھــا� ال ی�تــاج لى تكســیات.
معدل إال ت
س�الك النظرى1 :كجم/م /2مسك بعد الج فاف 450ميكرون .
العبوه  20:كجم.

٦١

٦٢


أ
مركــب ســائل عنــد خلطــه ب�لمسنــت يشــك برسعــه لوقــف تــرب امليــاه و
ف
ف
ـام� والج وايــط � الصخــور
يســتخدم امكنــع للنفاذيــه امك يســتخدم � تثبيــت املسـ ي
خ
والرســانه .
الج رعه  )3:1( :ب�لوزن لالمسنت  600.مس/3كجم .
العبوة  200، 25 ،5 :كجم
دھــان ذا أســاس أمسنـ تـى بولیمــرى یتمـیز ب�ملطاطیــة یتكــون مــن ین
مركب� یســتخدم
ي
أ
ش
ن
و�لخــص املعرضــة للحركة
ـا� ب
للعــزل ضــد الــر� وتــرب املیــاه للخرســانة واملبـ ي
ـرازات أو اھلبــوط البســیط تســتخدم مــن الداخــل خ
والھـ ت ز
والــارج ســواء لضغــط
إ
أ
ـ� اســاس المسنــت
ـ
ع
ـادة
ـ
امل
ـك
ـ
تل
ـع
ـ
تصنی
ـن
ـ
ك
�
ـب
ـ
املوج
أو
ـالب
ـ
الس
ـاه
ـ
املی
ی
ي
املقــاوم للك�بیتــات .ملعالج ــة الفواصــل والـ شـروخ ی�كــن تســلیح املــادة ب إ�ســتخدام
أ
ش�ائــط مــن اللیــاف الزجاجیــه « فایـ بـر مــش»
أ
املادة مطابقة لملواصفات المريكية ASTM C-190 / C-580 Type V.
معدل إال ت
س�الك النظرى 2.5 – 2:كجم /م 2ج
و� ي ن� .
ن
مركب� (أ  +ب) .
العبوه  25 :كجم ي

٦٣

أ
دهــان أبيـ أـض ذو أشــفافية عاليــة أساســه بوليم ـرات ال كريليــك يســتخدم ك�ب يا�ــر
ت
و� يه�زهــا قبــل ن
لدهــان الســطح المسنتيــة والج بســية لتحسـ ي ن
دها�ـ ًـا
ـ� خواهصــا ج
ب�ــواد التشــطيب نال�ائيــة ..لتحسـ ي ن
ـ� خــواص إاللتصــاق ب ُ�ــا .يســتخدم داخليــا
ً
ن
ث
وخارجيــا و ذو مقاومــة عاليــه للعوامــل الج ويــة وغــاز �� ا كســيد الكربــون .
معــدل إال ت
ســهالك النظــرى 15-10 :كجــم /م 2بعــد التخفيــف ب�مليــاة حســب
مســامية الســطح .
العبوة  20 ، 5 :كجم .

ً
و� ب إ�ضافــات خاصــة ومــواد رابطــة ،عـ ی
ـد�
ـال كـ یـام ی
مــادة ذات أســاس أمسنـ تـى معـ ج
إالنكماش جاھــز لالســتخدام ی�تــاج فقــط إضافــة املــاء النظیــف لعمــل معجــون
أ
الرســانیة والبیــاض واملبـ نـا� مــن الداخــل خ
الســطح خ
والــارج
لتســویة وإ ســتعدال
ف
ن
وملــلء الفجــوات والـ شـروخ � الطــوب واملبــا� الج بســیة.
س�الك  1–0.5كجم /م 2حسب ة
معدل إال ت
حال السطح.
العبوة  20 :كجم.

أ
مــادة دهــان تشــطيب أســاهسا ال كريليــك نصــف مط ـف ي ومنخفــض اللزوجــة
أ
الرســانية والمسنتيــة خ
تســتخدم ملعالج ــة املنشــآت خ
والشــبية واحلجريــة ذات
ً
ف أ
الصغــرة ي� الســطح
كثافــة منخفضــة جــدا ذات قــدرة عــى مــلء املســام أ ي
ف
خ
املتلفــة لتجعلهــا طــاردة لمليــاه والرطوبــة( .متوافــر � ج�يــع اللــوان) .غـ يـر قابــل
أ
إللصف ـرار ومقــاوم لشــعة الشــمس والعوامــل الج ويــة.
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.400 – 0.200 :كجم /م 2حسب مسامية السطح.
لة
العبوة  :بست 20كجم.

ليمــر مــرن ومطــاىط يســتخدم ملعالج ــه
معجــون ذا أســاس
أكريليــك كوبو ي
ف أ
ن
الســطح خ
ش
واملبــا� امك يســاعد عــى
الرســانيه والبيــاض
الــروخ والفواصــل �
م ـ�ئ الفراغــات مثــل التقطيــب حــول املواسـ يـر والشــبابيك مــع كونــه يســتخدم
إلســتعدال وتســويه الســطح قبــل الدهــان ويصلــح إللســتخدام للتعــرض خ
ار�
ال ج
والداخــى عــى الســواء .
معدل إال ت
س�الك النظرى 1-0.5:كجم /م. 2
العبوه  20 :كجم .

ت
مــادة إيبوكســية ذات أســاس مـ ئـا� مــن مركبـ ن
ـ� تســتخدم كوجــه �ضـ يـرى عــى
ي أ
أ
ئ
ن
للدهــا�ت املطاطيــة ذات الســاس املــا� مثــل دياككــوت،
معظــم الســطح
ت
ســر يكوت أو أى ن
دهــا�ت أخــرى.
ت
معــدل إالســهالك النظــرى0.17 :كجــم /م 2مســك بعــد الج فــاف  50ميكــرون /
وجــه واحــد.
ن
مركب� (أ  +ب) .
العبوة  5 ،1 :كجم ي
٦٥

معجــون أكريليــك جاهــز إللســتعمال ف� التشــطيبات الداخليــة خ
والارجيــة –
أ
ت
ف
و� يه�زهــا للدهــان ب�واد التشــطيب نال�ائية
يســتخدم � تســوية احلوائــط والســقف ج
مــن الدهـ نـا�ت البالســتيكية – هســل إالســتخدام – إقتصــادى.
س�الك النظرى 1.00 – 0.35 :كجم /م2حسب ة
معدل إال ت
حال السطح.
العبوه  20 :كجم

٦٦


للــروخ والفواصــل مطــاىط مــرن يصلــح مــن خ
معجــون ش
الــارج أو الداخــل
ن
خ
ش
يســتخدم مــع الرســانه والبيــاض واملبــا� يصلــح ملعالج ــع الــروخ ومــ�ئ
الفراغــات وتســويه وإســتعدال الســطح قبــل الدهـ نـا�ت واملعجــون ذا أســاس
أ
مــن مســتحلب ال كريليــك .
س�الك النظرى 1 -0.5 :كجم  /م 2حسب ة
معدل إال ت
حال السطح .
العبوه  20 :كجم .

دهــان ذو أســاس أكريليــك للتشــطيبات الداخليــه خ
والارجيــه ذو قابليــه عاليــه
للغســيل ومقــاوم للعوامــل الج ويــه ذا مملــس ن�مع غـ یـر المع یناســب االســتعماالت
خ
الارجیــة اكلواجھــات ویصلــح أیضــا للدھـ نـا�ت الداخلیــة.
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى2,5 :م/ 2كجــم مســك بعــد الج فــاف  100ميكــرون
للوجــه الواحــد.
العبوه  20 :كجم

ـاط مــرن ذا أســاس اكریلیــك یعــى طبقــة مسیكــة قــادرة عــى تغطیــة
دھــان مطـ ي
الـ شـروخ والفراغــات تصلــح لالســتخدام الداخــ� خ
ـار� حیــث أنھــا مقاومــة
والـ يج
ي
ن
خ
ـا�.
للعوامــل الج ویــة
والرطوبــة والكربنــة وتســتخدم لملنشــآت الرســانیة واملبـ ي
أ
ف
(متوافــر � ج�يــع اللــوان).
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0,6 – 0,5 :كجــم/م 2ج
للوا�ــات مســك بعــد الج فــاف
 200 - 150ميكــرون .
العبوة  :بستلة 20كجم .

ئن أ
لــدا� ال كریلیــك
مطــاط مــرن أحــادي تال�كیــب ذا أســاس مــن
دھــان
ي
ـاط مــرن عــازل لملیــاه ومقــاوم للعوامــل الج ویــة
ـ
مط
ـاء
ـ
غش
ـاف
ـ
ف
ـد
ـ
بع
ـ�
الج
ي
یعـ ي
والرطوبــة.
أ
معــدل إال ت
ســهالك النظــرى :الســطح الرأســیة  0.8:كجــم  /م 2مســك بعــد
الج فــاف  300ميكــرون.
أ
أ
أ الســطح الفقیــة 2.6:كجــم  /م 2مســك بعــد
الج فــاف  1مم (التســليح ب�للیــاف).
العبوة  :بستلة 20كجم .

دهــان تشــطيب داخــى مــرن ال يســمح بتكــون البكـ تـر ي� والفطريــــات ..ىحص وغـ يـر
ف
ســام ،يســتخدم ي� دهــان غــرف العمليات والتعقيـــم والصناعــات الدوائيــة والغذائية
خ
ت
اال�ــرة حـ ت
و�ت و ب
ـى درجــة  120أم °قابــل
لتأث�الكـ يـام ي
والصناعــات إاللك�ونيــة مقــاوم ي
ي ف
للغســيل ب�مليــاه البــاردة والســاخنة واملنظفــات الصناعيــة( .متوافــر � ج�يــع اللــوان)
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 0,75 – 0.5 :كجــم /م 2مســك بعــد الج فــاف 200 - 150
ميكــرون.
العبوة  :بستلة  20كجم .

دهــان يســتخدم للدهــان الداخــى ومصنــع ب أ�حــدث خ
الامــات املســتوردة – ذو
أســاس أكريليــك الدهــان شــديد البيــاض هل مملــس ن�مع وذو قابليــة للغســيل.
أ
ف
(متوافــر � ج�يــع اللــوان)
ت
معــدل إالســهالك النظــرى 2,5 :م/2كجــم مســك بعــد الج فــاف  100ميكــرون
للوجــه الواحــد.
العبوة  :بستلة  20كجم .

٦٧
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دهــان ذو أســاس أكريليــك للتشــطيبات الداخليــة ذو مملــس ن�مع قابل للغســيل
أ
ف
(متوافــر � ج�يــع اللــوان)
ت
معــدل إالســهالك النظــرى 2,5 :م /2كجــم مســك بعــد الج فــاف  100ميكــرون
للوجــه الواحــد.
العبوة :بستلة  20كجم .

أ
ت
و� لمعــال البیــاض الداخــى
ـال كـ یـام ی
ـى ن�مع  /أخشــن معـ ج
بیــاض ذا اســاس أمسنـ ي
خ
ـار� إقتصــادى ویســتخدم لغـراض التشــطیب والزخرفــة والدیكــور مقــاوم
والـ ج
للعوامــل الج ویــة والرطوبــة واشــعة الشــمس.
معدل إال ت
س�الك النظرى2:كجم /م /2مسك 1مم .
العبوة  25 :كجم .

دهــان أكريليــك ذو أســاس مـ ئـا� – إقتصــادى – يســتخدم للدهــان والتشــطيبات
أ
ف
الداخليــة ذو مملــس ن�مع (متوافــر � ج�يــع اللــوان)
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 2,5 :م /2كجــم مســك بعــد الج فــاف  100ميكــرون
للوجــه الواحــد.
العبوة  :بستلة  20كجم .

أ
للســقف واحلوائــط خ
ت
الرســانیة أو الطــوب ی�كــن
أمسنــى ن�مع
دھــان وبیــاض
ي
خ
تطبیقــه مــن الداخــل أو الــارج مقــاوم للعوامــل الج ویــة الســاحلیة.
معدل إال ت
س�الك النظرى:البياض النامع  1:كجم /م /2مسك 1مم .
البياض احملبب 0.75:كجم /م /2مسك 1مم .
العبوة  20 :كجم .

أ
ش
بیــاض ذا أســاس أمسنـ تـى عــازل للــر� وتــرب املیــاه ی�تــوى عــى المسنــت مــن
ت
نوعیــة فیاكلبــس مــع راكم ســلیس متــدرج والكـ ت ز
ـوار� وإضافــات خاصــه ال �تــوى
ي
عــى اللكوریــدات وخالیــه مــن احلدیــد ویصلــح للعــزل املـ ئـا� مــن إال ت ج�اھ ـین
املوجــب والســالب .
معدل إال ت
س�الك النظرى24:كجم /م /2مسك 12مم .
العبوة  25 :كجم .

ت
ت
ـال ببولیمـرات خاصــة �تــاج إىل املیــاه لعمــل
طرطشــة ذات أسـ
ـى معـ ج
ـاس أمسنـ ي
ن
مونــة أمسنتیــة معـ ة
ـا�.
ـ
واملب
ـانة
ـ
للخرس
ـة
ـ
كطرطش
ـتخدم
ـ
تس
ـدل
ي
معدل إال ت
س�الك النظرى 7-5:كجم /م /2لسمك 5مم .
العبوة  30:كجم .

٦٩
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ین أ
خ
ت
ــار�
بیــاض ذا أســاس
أمسنــى ملــون جاھــز مركبــ لمعــال التشــطیب ال ج ي
ي
ن
ب�ملــس خشــن حمبــب أو �مع.
معدل إال ت
س�الك النظرى 5-3:كجم /م /2لسمك 3مم .
العبوة  30 :كجم ي ن
مركب� (أ  +ب) .

ف
غــر املنســوج تســتخدم ي� أمعــال تقویــة
لفائــف مــن ألیــاف
البــول ب�وبیلــین ی
ي
ة
ن
غــر متصــ� ومثقبــة بإ� ی�
الدھــا�ت و أیضــا كنســیج دمع تال� بــة وىھ ألیــاف ی
ة
ت
ـ�
ھلــا قــوة مقاومــة عالیــة إللجھــادات واالســتطال ومقاومــة الإخــراق الدینامیـ ي
ومقاومــة الشــعة الشــمس وھلــا قــوة نفاذیــة عالیــة.
العبوه  :لفائف ب�طوال حسب الطلب بعرض ( )2-4م – وزن ( )54-108كجم.

أ
ً
مــادة تشــطيب زخرفيــة أســاهسا ال كريليــك وحبيبــات متدرجــة لتعــى شكلا
ً زً
ـرا – ذات قــدرة كبـ يـرة عــى معالج ــة شــل عيــوب احملــارة و إقتصاديــة
معمـ ي
ـار� ممـ ي
أ
وذات مقاومــة فائقــة للعوامــل الج ويــة القاســية والمطارهســل التنظيــف يســتخدم
أ
للســطح الداخليــه خ
عــى خ
والارجيــه (متوافــرة
الرســانة والبيــاض واملبـ نـا� ســواء
ف
� عــدة ألــوان جذابــة)
معدل إال ت
س�الك النظرى 5-3 :كجم/م / 2لسمك  3مم.
العبوة 20 :كجم .

أ
تت� بھــا خ
مــادة شــفافة ش
الرســانة أو البیــاض أو املبـ نـا� أو ال جحــار ت�امــا وال تـ تـرك
أ
ت
ة
طبقــة ظاھــرة ج�عــل الســطح طــاردة لملیــاه وذاتیــة التنظیــف وقابــ� للدھــان وال
ت
ف
�ــدث تغیـ یـر ي� الشــل املعمــارى.
أ
معدل إال ت
س�الك النظرى :للسطح املسامية  4.5-3.5م /2كجم.
أ
للسطح عالية املسامية  2م /2كجم.
العبوة 20 :كجم .

أ
ن
بدھــا�ت
للقلــو�ت املدھونــة
شــبك ممــدد مــن اللیــاف الزجاجیــة املقاومــة
ی
أكریلیــك ھلــا قــوة شــد وإسـ ة
ـتطال عالیــة
أ
املادة مطابقة لملواصفات المريكية . 2098-ASTM E
طول اللفات  50 :تم�.
ت
عرض اللفات 1.1 :و1.2م� .

٧١
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أ
ـال ك�ی ئیــا بلـ ئن
ـدا� صناعیــة ومضــاف إلیــھ مــواد مالئــة
مونــة مــن المسنــت املعـ ج
ن
خ
ـا�
ومنتقــاة ی�لــط مــع املــاء لیعــى مونــة الصقــة للبــاط والسـ یـرامیك والقیشـ ي
واملوزایكــو ووحــدات العــزل احلـراري یســتخدم أفقیا ورأســیا ویصلح لالســتخدام
خ
ـار�.
ـ� والـ ج ي
الداخـ ي
إال ت
س�الك النظرى 2,5 - 1,5 :كجم/م /2لسمك  1مم .
العبوة  25 :كجم .
ت
ـال ك�ی ئیــا بلـ ئن
ـدا� صناعیــة ومضــاف إلیــه مــواد
ـى معـ ج
مونــة ذات أسـ خـاس أمسنـ ي
أ
عد�ــه النكماش ملــلء عرانيــس البــاط
ـ� مونــه ي
مالئــة منتقــاه ي�لــط ن ب�ملــاء ليعـ ي
ـا� والطــوب.
والرساميــك والقيشـ ي
ت
إال ت
كجم/م� طوىل لفواصل أبعادها  20*5مم.
س�الك النظرى0.2 :
العبوة  25 :كجم .

ت
ـال ك�ی ئیــا بلـ ئن
ـدا� صناعیــة ومضــاف إلیــة مــواد
مــادة
ـى معـ ج
ذات أســاس أمسنـ ي
ش
منتقــاة ي خ
عد�ــة إالنكماش مانعــة للــر� وترسيــب امليــاه
ـ
ليع
ـاء
ـ
مل
�
ـط
ـ
ل
�
ـ� مونــة ي
ب
ي
ن
ـا� والطــوب.
تســتخدم ملــلء عرانیــس البــاط والسـ یـرامیك والقیشـ ي
ت
إال ت
كجم/م� طوىل لفواصل أبعادها  20*5مم.
س�الك النظرى0.2 :
العبوة  25 :كجم .

٧٤


أ
ـال ك�ی ئیــا بلـ ئن
ـدا� صناعیــة ومضــاف إلیــة مــواد مالئــة
مونــة مــن المسنــت املعـ ج
والســرامیك
ومنتقــاة ی خ�لــط مــع املــاء لیعــى مونــة مرنــة الصقــة للبــاط
ی
ن
ـا� واملوزایكــو ووحــدات العــزل احلـراري یســتخدم أفقیــا ورأســیا ویصلــح
والقیشـ ي
أ
خ
ــار� مطابقــة لملواصفــات الوربیــة . EN-12004
إللســتخدام
الداخــ� وال ج ي
ي
إال ت
س�الك النظرى 4 - 2 :كجم /م /2لسمك  3مم .
العبوة  25 :كجم .

مونــة ایبوكســیة تتكــون مــن ثــاث مركبــات  ،ئن
لــدا� ایبوكســة خالیــة املیــب
ف
ومــواد مالئــة متدرجــة احلبیبــات تســتخدم ي� أمعــال لصــق البــاط والسـ یـرامیك
أ
والطــوب للرضيــات واحلوائــط.
إال ت
س�الك النظرى 6 :كجم /م /2مسك  3مم .
العبوة 10 ،5 :كجم ( 3مركبات أ  +ب  +ج) .

مونــة إیبوكســیة تتكــون مــن مركب ـین  ،لـ ئن
ـدا� إیبوكســیة خالیــة املذیــب ومــواد
ت
ف
مالئــة متدرجــة احلبیبــات تســتخدم ي� أمعــال لصــق البــاط والسـ یـرامیك �ــت
أ
ـ� الســطح الرطبــة .
املــاء وعـ ي
إال ت
س�الك النظرى 10 :كجم /م /2لسمك  5مم .
ين
(مركب� أ  +ب) .
العبوة  25 :كجم

خــال املذیــب مــع
مونــة تتكــون مــن  3مركبــات ذات أســاس ایبوكــى
ي
و�ت ومانعــة لنفاذیــة
للكــام ی
مــواد مالئــة منتقــاة متدرجــة احلبیبــات مقاومــة ی
وعد�ــة االنكماش تســتخدم حلشــو ومــلء عرانیــس البــاط والسـ یـرامیك
املیــاه ی
أ
للرضیــات واحلوائــط.
إال ت
س�الك النظرى 0,2:كجم  /م.ط  /لفواصل ابعادها  20 * 5مم.
العبوة  10,5:كجم ( 3مركبات أ  +ب  +ج).

أ
جعینــة جاھــزة ذات أســاس اكریلیــك مــع مــواد مائـ ة
ـ� منتقــاة تســتخدم المعــال
أ
خ
لصــق البــاط والرساميــك والرخــام عــى ج�يــع الســطح الشــنة والنامعــة مثــل
والرســانة وتعــى طبقــة عـ ة
البیــاض والطــوب خ
ـازل لملیــاه.
إال ت
س�الك النظرى  5-4:كجم  /م /2مسك  3مم .
العبوة 20 ،5 : :كجم.

٧٥

مونــة ایبوكســیة تتكــون مــن ثــاث مركبــات ایبوكســیة خالیــة املذیــب ومــواد
ف
والســرامیك
مالئــة متدرجــة احلبیبــات تســتخدم ي� أمعــال لصــق البــاط
ی
أ
و�ت وقــوة التصــاق عالیــه.
للكــام ی
للرضیــات واحلوائــط ھلــا مقاومــة فائقــة ی
معدل إال ت
س�الك النظرى 6 :كجم /م /2مسك  3مم .
العبوه  10,5كجم  ,ثالث مركبات (أ  +ب+ج) .

٧٦


مونــة ذات أســاس إيبوكــى نوفــوالك خـ أـاىل مــن املذيــب مــع مــواد مالئــة منتقــاة
ـو�ت و املذيبــات
و�ت خاصــة المحــاض املركــزة و القلـ ي
ذات مقاومــة فائقــة للكـ يـام ي
عد�ــة إالنكماش تســتخدم مل ـ�ئ
و
ـة
ـ
فائق
ـاق
ـ
التص
ـوة
ـ
ق
ومانعــة تــرب امليــاه وهلــا
ي
أ
ف
و�ت و المســدة و
الكــام ي
الفواصــل وعراميــس البــاط و الطــوب � مصانــع ي
الصناعــات اهلندســية.
إال ت
س�الك النظرى 0,2:كجم  /م.ط  /لفواصل ابعادها  20 * 5مم .
العبوة  10 ، 5 :كجم ( 3مركبات أ  +ب  +ج) .

ن
ـاط تســتخدم عىل البــارد للفواصل
مـ أـادة حشــو للفواصــل ذا أســاس بیتومیــى مطـ ي
الفقیــة او الرأســیة ومانعــة لتــرب املیــاه وھلــا قــوة التصــاق عالیــة مــع معظــم
ـخ� غـ یـر املبـ ش
املــواد إالنشــائیة واملــادة ت�تــاج للتسـ ین
ـا� قبــل االســتخدام لتصبــح
أ
ســائهل قابـ ة
ـ� للصــب .مطابقــة لملواصفــات المریكیــة. ASTM D-1850 1
ت
إال ت
كجم/ل�.
س�الك النظرى1,3 :
العبوة 200 ، 30 :كجم .

مونــة إيبوكســية تتكــون مــن ثــاث مركبــات  ،لـ ئن
ـدا� إيبوكســية خاليــة املذيــب
ف
ومــواد مالئــة متدرجــة احلبيبــات تســتخدم ي� أمعــال لصــق البــاط والسـ يـراميك
أ
أ
والطــوب الزرق للرضيــات واحلوائــط ومل ـ�ئ العراميــس .
إال ت
س�الك النظرى 6 :كجم /م / 2مسك 3مم .
العبوة  10 ، 5:كجم ثالث مركبات (أ  +ب +ج)

مــادة حشــو للفواصــل مطاطیــة مرنــة تتكــون مــن مركبـین ذات أســاس ایبوكــى
أ
وقطـران الفحــم تســتخدم للفواصــل الفقیــة املعرضــة لالحتــاك واحلركــة ومقاومة
و�ت والوقود.
لتأثـ یـر الكـ یـام ی
ت
إال ت
كجم/ل� .
س�الك النظرى1,4 :
ين
(مركب� أ  +ب) .
العبوة 5 :كجم

ت
أمسنــى (فیاكلبــس) ومضــاف إلیــة مــواد مالئــة منتقــاة
مــادة ذات أســاس
ي
أ
�ئ
عد�ــة النكماش تســتخدم ملــ عرانيــس البــاط
ی خ�لــط ب�ملــاء لیعــى مونــة ي
ن
ـا� والطــوب واملوزایكــو ووحــدات العــزل احل ـراري والطــوب
والرساميكوالقیشـ ي
خ
ــار�.
یســتخدم أفقیــا ورأســیا ویصلــح لالســتخدام
الداخــ� وال ج ي
ي
إال ت
س�الك النظرى 0,1:كجم  /م.ط  /لفواصل ابعادها  10* 5مم .
العبوة  25 :كجم .

ٌ
مــادة مطاطيــه مرنــه حلشــو الفواصــل ذات أســاس البــوىل يوريثــان احــادى
تال�كيــب يتصلــد بفعــل التفاعــل مــع الرطوبــه هل قــوة التصــاق فائقــه ومقــاوم
و�ت ومقــاوم لمليــاه املاحلــه وميــاه الــرف الصــى والصنــاىع يســتخدم
للكـ يـام ي
ن
أفقيــا و رأســيا لفواصــل املنشــأت خ
واملبــا� .
الرســايه
ت
ملل.
معدل إالس�الك النظرى 6 :م/ط فاصل ابعاده 10*10مم  /خرطوشه  600ي
العبوة  :خرطوشة  600مس3

٧٧

٧٨


مــاده مطاطيــه مرنــه مــن لـ ئن
ـدا� البــوىل يوريثــان أحاديــه تال�كيــب تســتخدم حلشــو
خ
الرســانه والبالســتيك واملعــادن
فواصــل التمــدد هلــا قــوه إلتصــاق عاليــه مــع أ
و�ت تســتخدم للحشــو المــاىم للفواصــل أفقيــا ورأســيا
مقاومــه لمليــاه
والكــام ي
ي
مــن الداخــل او خ
الــارج حيــث أنــه هلــا مقاومــه جيــده للعوامــل الج ويــه وأشــعه
الشــمس .
معدل إال ت
س�الك النظرى 6:م.ط .لفاصل  10 * 10مم  /خرطوشه  600مس. 3
العبوه  :خرطوشة  600مس.3

ئ
نظــام مــن ش�ا� مطاطيــه لتغطيــه الـ شـروخ والفواصــل إالنشــائيه وفواصــل التمدد
يـ تـم ت
تثبي�ــا ب�ونــه إيبوكســيه واملونــه إاليبوكســيه هلــا مقاومــه شــد وقــوه تــامح فائقــه
أ
ش ئ
ف
خ
مــع الســطح املتلفــه تســتخدم � تثبيــت الــرا� املطاطيــه املســتخدمه لتغطيــه
الـ شـروخ والفواصــل االنشــائيه.
العبوة � :وفلكس أ  :ش� ئا� عرض  30 ،20 ،15مس و بطول  50م�ت
ب
ب�وفلكس ب  5 :كجم ( ي ن
مركب� أ  +ب)

ـدا� البــول یـ ت
مــادة حشــو لفواصــل التمــدد ذات أســاس لـ ئن
ـور�ن تتكــون مــن مركبـین ال
ي
ت
�تــوي عــى قطـران الفحــم .أ
مطابقة لملواصفات الفیدرالیة المریكیة
 M Grade IIأ TT-S-0027E Class A Type I, Grade I SS-S- 200 Type
واملواصفات المریكیة
.ASTM C-920 Type M, Grade P, Class 25
معدل إال ت
س�الك النظرى :اقل عرض للفواصل 10:مم .
ا ك�ب عرض للفواصل 30:مم .
ين
(مركب� أ  +ب) .
العبوة 5 ،1 :كجم

ـور�ن والقــار مــن مركبـین قابـ ة
مــادة مــلء لفواصــل التمــدد مــن البــول یـ ث
ـ� للصــب
ي
التســویة مقاومــة للوقــود والزیــوت واملــادة مطاطیــة أ مرنــة تســتخدم
وذاتیــة أ
للفواصــل الفقیــة والرأســیة مطابقــة لملواصفــات الفیدرالیــة المریكیــة.
E200 S-SS
معــدل إالسـ تـهالك النظــرى 10:تم�/لـ تـر( 0.15كجــم/م.ط) لفواصــل أبعادھــا(* 10
 )10مم .
ين
(مركب� أ  +ب) .
العبوة 5 ،1 :كجم

٧٩
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مركــب ُاحــادي تال�كیــب مــن لـ ئن
ـدا� الســلیكون املعــدهل ذا قــوة إلتصــاق فائقــة
یزأ
ئ
يســتخدم الكصــق ي
عــ� ال�وســیانید ویتفاعــل مــع
عــد� الرا�ــه وال ی�تــوي ي
ـاط مــرن.
ـ
مط
ـب
ـ
مرك
رطوبــة الج ــو لیكــون
ي
العبوة  :خراطیش  290مس 3

ڤ
حاجــز مــرن مــن مــادة ب(� � آيــه) ملنــع تــرب امليــاة مــن فواصــل الصــب
ت
ف
والتمــدد واهلبــوط � املنشــآت املائيــة والواقعــة �ــت ضغــط عــاىل لمليــاه – ذو
مقاومــة فائقــة لقــوى الشــد .
العبوة :لفات  30 ، 15تم� طوىل

بینتوكـ یـم عبــاره عــن موانــع تــرب مطاطیــة تســتخدم للعــزل املـ ئـا� ومنــع التــرب
لفواصــل الصــب إالنشــائیة وحــول املواسـ یـر وب ـین العنــارص خ
الرســانیة ســابقة
التجھـیز واملــاده تتكــون مــن جعینــة بینتونیــت الصودیــوم واملطــاط الصنــاىع.

٨٢


أ
ف
ين
إيثيلــ�
اطــم البــوىل
حشــو خلــى لفواصــلأ التمــدد لضبــط البعــاد مــن خر ي
ت
ن
ن
املصنــع بطريقــه البثــق ب�قطــار تــراوح بـ يـ� ( 40-6مم) امك أ�ــا ال تســمح ب� إللتصــاق
أ
مــع احلشــو المــاىم امم يوفــر احلركــه للفواصــل
معدل إال ت
س�الك النظرى :حسب احلاجه
اط� ب�لطول والقطر املطلوب
العبوه  :خر ي

مــاده الصقــه ذات أســاس لـ ئن
ـدا� إيبوكســيه خاليــه املذيــب ذات قــوه إاللصــاق
أ
ف
خ
عاليــه يصلــح إســتخدهما عــى الســطح الرســانية الرطبــه وتســتخدم � أمعــال
اللصــق لبالطــات الفينيــل والبالطــات املطاطيــه لملالعــب وألــواح الفوم خ
والشــب
وغ�هــا
ي
ت
معدل إالس�الك النظرى 0.6-0.5:كجم /م2
ين
مركب� (أ  +ب)
العبوه  20 ، 5 :كجم

ين
إيثيلــ� فــوم املصنــع بطريقــه البثــق تســتخدم للفواصــل
ألــواح مــن البــوىل
أ
أ
واحلمايــه الرضيــه للطبقــات العــازهل تنتــج عــى شــل ألــواح ب�لبعــاد املطلوبــه .

ـاط متعــادل ھلــا قــوة
مــادة حشــو مطاطیــة للفواصــل ذات أســاس ســیلیكون مطـ ي
إلتصــاق عالیــة صاحلــة إللســتخدام مــن الداخــل أو خ
الــارج بــدون ب� یا�ــر واملــادة
ُ
ُاحادیــة مــن الداخــل أو خ
الــارج بــدون ب� یا�ــر واملــادة احادیــة.
معدل إال ت
س�الك النظرى:
ملل.
600
خرطوشة
العبوة :
ي

مــاده الصقــه ذات أســاس مــن ئن
لــدا� إاليبوكــى خــاىل املذيــب ذات قــوه
ف
خ
والســراميك
إاللتصــاق فائقــه تســتخدم � أمعــال لصــق الفينيــل والشــب
ي
والبــوىل ت
اســر .
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.6-0.5 :كجم  /م. 2
ين
مركب� (أ  +ب) .
العبوه  20 ، 5 :كجم

.ال�كیــب عـ ة
مــاده حلشــو الفواصــل ذات أســاس أكریلیــك ُاحادیــة ت
ـازل للصــوت
ومقاومــة للحریق
أ
مطابقة لملواصفات المریكیة . ASTM C-834, E-90, E-84, E-814
ملل.
العبوة  :خراطیش  600ي

٨٣
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ف
ت
ـ� الب�یالیــت ومــواد مالئــة وإضافــات خاصــة .یــورد ي�
ـى ی�تــوي عـ ت ي
بیــاض أمسنـ ي
ـ� شــل بــودرة �تــاج فقــط إلضافــة املــاء إلنتــاج بیــاض خفیــف الــوزن
شـ ی
ـا� عـ ي
بســمك (15-5مم) عــازل للصــوت واحلـراره ومقــاوم للحریــق
مطابق لملواصفات العاملیة .ASTM C-348, ISO -8301 BS EN-1191
معدل إال ت
س�الك النظرى 1 :كجم /م 2مسك 1مم .
العبوة  15 :كجم .

ن
واملبــا�
حبیبــات ألب�یالیــت خفیفــة الــوزن ملــلء و حشــو فراغــات الطــوب
بغــرض العــزل احلــراري وعــزل الصــوت
مطابق لملواصفات االمریكیة.ASTM C-549, C-520, C-1363, E-84
معدل إال ت
س�الك النظرى . :
العبوة  15 :كجم .

ت
ـ�
خرســانة
ـ� ألب�یالیــت مــواد مالئــة وإضافــات خاصـ أـة عـ ي
أمسنتیــة �تــوي عـ ي
ت
شــل بــودره �تــاج لملــاء النظيــف لعمــل خرســانة خفيفــة الــوزن للســطح
أ
ة
عــازل للحــرارة
والرضيــات
مطابقة لملواصفات االم�ییكیة . ASTM C -332 Group 1
معدل إال ت
س�الك النظرى 40 -30 :كجم /م 2مسك 5مس .
العبوة  15 :كجم .

ً
ـال كیمیائیــا ب إ�ضافــات خاصــة
دھــان مســتحلب مـ ئـا� ذا أســاس أكریلیــك معـ ج
ن
ـ� ســطح عــازل للح ـرارة و ی�كــن اســتخدامه للدھــا�ت مــن الداخــل و
ليعـ ي
خ
ـاط مــرن مقــاوم للعوامــل الج ویــة و أشــعة الشــمس و عازل
ـ
مط
ـان
ـ
الدھ
ـارج
الـ
ي
لملیــاه و الرطوبــة.
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.5 :كجم /م 2لسمك 200ميكرون .
العبوة  20:كجم .

ت
ـ� شــل
ـ� الب�یالی أــت و مــواد مالئــه وإضافــات خاصــه عـ ي
ـى ی�تــوي عـ ي
بيــاض تامسنـ ي
بــودره �تــاج لملــاء الن ـق ي فقــط النتــاج بیــاض مقــاوم للحریــق وعـ أـازل للح ـراره و
خ
ـ� مقاومــة ت�خـ یـر للحريــق
الصــوت یســتخدم لملنشــأت املعدنیــه أو الرســانیة یعـ ي
حـ تـى  4ســاعات مطابــق لملواصفــات المريكيــة و العامليــة
.ASTM E-136, E-119, E-84UL Fire Resistance Y-726, P-743 D-787
معدل إال ت
س�الك النظرى  14-12 :كجم  /م 2مسك 5مس .
العبوة  15:كجم .

ئن أ
َ
ـال كیمیائیا
ـدا� ال
دھــان ذا مركــب واحــد مســتحلب مـ ئـا� من لـ
كریلیك املعـ ج
أ
ـ� ســطح عــازل للح ـرارة و مقــاوم لشــعة الشــمس و
ب إ�ضافــات خاصــة لیعـ
الارجیــة و أســطح املبـ ن
عــازل لملیــاه و الرطوبــة يیصلــح للوجھــات خ
ـا�.
ي
معدل إال ت
س�الك النظرى 0.7 :كجم /م 2لسمك  300ميكرون .
العبوة  20:كجم .
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