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خــري 
أ دة التشــغيلية و�ت ــط وز�ي ل ــاه الخ ــل نســبة مي ــة للخرســانة لتقلي إضاف

ســتخدم 
ُ
نــاء وت

خ
� ــادات الضغــط والإ دة إ�ج بتــدا�أ مــع ز�ي زمــن الشــك الإ

جــواء الــارة .
أ
 ال

خ
رســانة ملســافات طويــ�ت و� عنــد نقــل الخ

                                    ASTM C-494 Type A,D .    يكيه مر
أ
مطابقه لملواصفات ال

مسنت.
أ
رعة    : 0.٢% - 0.8% من وزن ال الج

العبوة      : ٢5 كجم، ٢٢0 كجم .

خــري 
أ دة التشــغيلية و�ت ــط وز�ي ل ــاه الخ ــل نســبة مي ــة للخرســانة لتقلي إضاف

 حــالت الصــب 
خ

رســانة و� ســتخدم عنــد نقــل الخ
ُ
، وت زمــن الشــك البتــدا�أ

لقــة.  خ لشــدات املرخ �ج
.ASTM C-494 Type A,D  يكيه مر

أ
مطابقه لملواصفات ال

مسنت.
أ
رعة    : 0.٢% - 0.8% من وزن ال الج

العبوة      : ٢5 كجم، ٢٢0 كجم .

ضــاف 
ُ
ــد الاكلســيوم ت ي ــادة لكور ــوى عــى م ت

ت
ــة ســائ�ت للخرســانة � إضاف

جھــادات املبكــرة مطابــق لملواصفات  بغــرض إرساع زمــن الشــك ولرفــع الإ
  ASTM Type C&E.  ــة يكي مر

أ
ال

رعة    :0.٢6% - ١.3% / 50 كجم امسنت. الج
العبوة      :٢5 كجم ،٢٢0 كجم 

ت  تــوى عــى القلــو�ي
ت

يــدات ســائ�ت للخرســانة ل� إضافــة خاليــة مــن اللكور

جھــادات املبكــرة   مسنــت مــع رفــع الإ
أ
رساع زمــن الشــك وتقليــل  نســبة امليــاه لل لإ

للخرســانة.

  .ASTM Type C&E  يكية مر
أ
املادة مطابقة لملوصفات ال

رعة    :- %١.3٢ 95 %    / 50كجم امسنت. الج

العبوة      :٢5 كجم ،٢٢0 كجم .

نســيابيه للخرســانة و  ــة التشــغيل والإ ــد قابلي ي خ ــوي �ي ــدن ق ــة للخرســانة مكل إضاف

ــادات املبكــره والعاليــه  يــد الإ�ج خ ســن رسعــه التصلــد و�يُ
ُ
فــض حمتــوي املــاء و�ي خ �ي

جــواء الــارة  مطابقــة 
أ
ي ال

خ
ــوده وذاتيــه الدمــك خاصــة � وينتــج خرســانه عاليــه الج

ASTM C- 494 Type C,F . ــة يكي لملواصفــات المر

مسنت.
أ
لوزن من  ال رعة    :0.8%- 3 %  �ج الج

العبوة      :٢5 كجم، ٢٢0 كجم .

فــض حمتــوى  خ ت �ت خ فورمالدھيــد ســلفو�خ إضافــة للخرســانة ذات أســاس امليلمــ�ي

ــانة ذات  ــاج خرس ــد وإنت ــة التصل خ رسع ــ�ي ــاءة لتحس ــاىل الكف ــدن ع ــاء و مل امل

يــدات.  ضافــة خاليــة مــن اللكور تشــغيلية و إنســيابية فائقــة  والإ

ASTM C-494 Type C,E & F .  يكية مر
أ
املادة مطابقة لملوصفات ال

مسنت. 
أ
رعة    : ١ % - ٢ %ِ من وزن ال الج

العبوة      : ٢5  كجم .٢٢0 كجم



3٤

نتــاج  مسنــت لإ
أ
فضــه لنســبه امليــاه لل إضافــه للخرســانه ملدنــة عاليــه الكفــاءه حمخ

 الجــواء الــاره امك تعمــل عــى رفــع 
خ

خرســانه ذات ســيول وإنســيابيه وخاصــه �

ائيــه ــادات املبكــره وال�خ الإ�ج

.  ASTM C-494 Type F يكيه مر
أ
مطابقه لملواصفات ال

مسنت.
أ
رعة    : 0.8 - ٢.5 % من وزن ال الج

العبوة      : ٢5 كجم، ٢٢0 كجم .

دة التشــغي�ت  لط وز�ي ي تقليــل نســبة ميــاه الخ
خ

إضافــة للخرســانة ذات كفــاءة عاليــة �

ســتخدم 
ُ
ي فــك الشــدات، وت

خ
رساع � ــادات مبكــرة مرتفعــة لــلإ والصــول عــى إ�ج

ــاد والصــب. ت ســابقة الإ�ج رســا�خ ي الخ
خ

�

.  ASTM C-494 Type F  يكيه مر
أ
مطابقه لملواصفات ال

مسنت.
أ
رعة      : 0.8% – ٢ % من وزن ال الج

العبوة        : ٢5 كجم، ٢٢0 كجم .

نتــاج خرســانة ذات ســيولت وتشــغيلية عاليــة مــع خفــض  ُملــدن عــاىلي الكفــاءة لإ

جھــادات املبكــرة والنھائيــة  دة الإ مسنــت  وز�ي
أ
نســبة املــاء لل

. ASTM C-494 Type F يكيه مر
أ
املادة مطابقه لملواصفات ال

مسنت.
أ
رعة      :0.8% - ٢%  من وزن ال الج

العبوة        :٢5 كجم، ٢٢0 كجم .

يــد  خ مسنــت و�ت
أ
فضــه لنســبه امليــاه لل إضافــه للخرســانه تعمــل مكلــدن قــوى وحمخ

 
خ

ــه خاصــه � ــاج خرســانه ذات جــودة فائق نت ــه التشــغيل و تســتخدم لإ قابلي
ي 

خ
رساع � ائيــه لــلإ ــادات املبكــره وال�خ دة الإ�ج خ وز�ي ســ�ي

ت
جــواء الــارة مــع �

أ
ال

فــك الشــدات. 
.ASTM C-494 Type F يكيه مر

أ
مطابقه لملواصفات ال

مسنت.
أ
رعة      :0.8 - ١.5% من وزن ال الج

العبوة        :٢5كجم, ٢٢0 كجم .

رساع  ــاد املبكــر للخرســانه لــلإ خ التشــغيلية و رفــع الإ�ج إضافــه للخرســانه لتحســ�ي

جــواء 
أ
ــت تســتخدم خصيصــا لل ــاه للمسن ــل نســبة املي ــك الشــدات و تقلي ي ف

خ
�

. ي
خ النــىت وي مــن مــادة النفتالــ�ي الــارة ذات أســاس كــامي

.  ASTM C-494 Type Fيكيه مر
أ
مطابقة لملواصفات ال

مسنت.
أ
رعة      :0.8- 3 % من وزن ال الج

العبوة        :٢5كجم, ٢٢0 كجم .

مسنــت وتعمــل عــى 
أ
فضــه لنســبه امليــاه لل إضافــة للخرســانة عاليــه الكفــاءه حمخ

 
خ

نتــاج خرســانه ذات ســيول وإنســيابيه عاليــه خاصــه � ســتخدم لإ
ٌ
خــري الشــك ت

أ �ت

ائيــه مطابقــه  ــادات املبكــره وال�خ ــا تعمــل عــى رفــع الإ�ج جــواء الــاره مــع كو�خ
أ
ال

. ASTMC494 type G ــه يكي مر
أ
لملواصفــات ال

مسنت.
أ
رعة      :0.5 – ٢ % من وزن ال الج

العبوة        :٢5 كجم ، ٢٢0 كجم .
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خــري زمــن الشــك امك 
أ رســانة بشــدة مــع �ت دة ســيولت الخ ھــو إضافــة للخرســانة لــز�ي

خ التشــغيلية و رفــع قــوة  ســ�ي
ت

لــط مــع � كــرج نســبة مــن ميــاه الخ یســمح بتقليــل أ

رســانة دون التأثــري عــى كفائتھــا الخ

  ASTM C 494 Type G . يكيه مر
أ
 مطابقه لملواصفات ال

مسنت.
أ
رعة    :0.5% - ٢%  من وزن ال الج

العبوة      :٢5 كجم ، ٢٢0 كجم .

خــري زمــن الشــك امك 
أ رســانة بشــدة مــع �ت دة ســيولت الخ ھــو إضافــة للخرســانة لــز�ي

خ التشــغيلية و رفــع قــوة  ســ�ي
ت

لــط مــع � كــرج نســبة مــن ميــاه الخ یســمح بتقليــل أ

رســانة دون التأثــري عــى كفائتھــا. الخ

ASTM C 494 Type G  يكيه مر
أ
مطابقه لملواصفات ال

مسنت.
أ
رعة      :0.5% - ٢%  من وزن ال الج

العبوة        :٢5 كجم ، ٢٢0 كجم .

خ التشــغيلية وتقليــل  ســ�ي
ت

دة الســيولت و� إضافــة للخرســانة ذات كفــاءة عاليــة لــز�ي

ــادات  جھ ــع الإ ف ــا �ت ــارة امك وإنھ ــواء ال ج
أ
ي ال

خ
ــة � ــت  خاص مسن

أ
ــاه لل ــبة املي نس

ــة للخرســانة وتؤخرمــن الشــك.  املبكــرة والنھائي

 .ASTMC-494 Type G   يكية مر
أ
مطابقة لملواصفات ال

مسنت.
أ
رعة    :0.8% - ٢.٤% من وزن ال الج

العبوة      : ٢5 كجم , ٢٢0 كجم .

نتــاج خرســانة  اضافــة للخرســانه تعمــل مكلــدن قــوى وموخــر للشــك تســتخدم لإ

ــاه  جــواء الــاره وتعمــل لتقليــل نســبه املي  الإ
خ

ذات ســيول وإنســيابيه خاصــه �

ائيــه. ــادات املبكــره وال�خ دة الإ�ج ــز�ي مسنــت ول
أ
لل

        ASTMC494 type G يكيه مر
أ
مطابقه لملواصفات ال

مسنت.
أ
رعة    :0.5 - ٢.5 % من وزن ال الج

العبوة      : ٢5 كجم , ٢٢0 كجم

خ التشــغيليه  ومؤخــر لشــك  إضافــة للخرســانه تعمــل مكلــدن قــوى لتحســ�ي

جــواء   الإ
خ

نتــاج خرســانة ذات ســيول وإنســيابيه خاصــه � رســانه تســتخدم لإ الخ

ــادات املبكــره  دة الإ�ج مسنــت و لــز�ي
أ
الــاره وتعمــل لتقليــل نســبه امليــاه لل

ASTMC494 type G يكيــه مر
أ
ائيــه . مطابقــه لملواصقــات ال وال�خ

مسنت.
أ
رعة    :0.5 - ١.5% من وزن ال الج

العبوة      : ٢5 كجم , ٢٢0 كجم .

 
ش

مسنتيــة بغــرض منــع الــر�
أ
إضافــة عــى شــل بــودرة تضــاف للخرســانة واملــون ال

ــدى العــادى و الســيلياك النامعــة  مسنــت البورتلن
أ
ــاه تتكــون مــن ال وتــرب املي

ج ھيدروكســيد الاكلســيوم( 
ت

وإضافــات كيميائيــة خاصــة تتفاعــل مــع الرطوبة و نوا�
ي املــاء 

خ
مسنــت )بلــورات داخــل املســام ل تــذوب �

أ
ماھــة لل لتكــون تفاعــلت الإ

خ الســالب و املوجــب  اھــ�ي ج
ت

�  الإ
خ

رســانة غــري منفــذة لمليــاه � تعمــل عــى جعــل الخ
مسنت.

أ
رعة    :٢% - 3%  من وزن ال الج

العبوة      : ٢5 كجم .
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خ  ســ�ي
ت

ــاه و� رســانة لملي ــة الخ ــل نفاذي ــري ســامة لتقلي ــة ســائ�ت للخرســانة غ إضاف

ت محامــات  ي صــب خرســا�خ
خ

ــادات  وتســتخدم � التشــغيلية والليونــة والإ�ج

. راجــات والبدرومــات أســفل الطبقــة العــازلت الســباحة وأرضيــات الج

              . ASTMC494 type A يكيه مر
أ
مطابقه لملواصفات ال

مسنت.    
أ
ل رعة   : 0.5% من وز�خ الج

العبوة     : ٢5 كجم، ٢٢0 كجم .

خ  إضافــة لملونــة عــى شــل بــودره لتقليــل النفاذيــه لمليــاه امك تعمــل مكلدن لتحســ�ي

معــال بيــاض املنشــأت 
أ
ده حملتــوى املــاء غــري ســامه تســتخدم ل التشــغيليه دون ز�ي

امليــاه  والبدرومــات وحمطــات  الســباحة  ت ومحامــات  ــزا�خ الخ مثــل  املائيــه 

ــرف .        وال

مسنت.  
أ
ل رعة   :١- 3 % من وز�خ الج

العبوة     : ١، 5 ، ٢0 كجم .

خ  مسنــت و الرمــل تســتخدم لتحســ�ي
أ
إضافــة ملدنــه ملونــه البيــاض املكــون مــن ال

وخ  لت الــرش لطــه و تقليــل احــامت ي الخ
خ

مسنــت �
أ
فيــض نســبة ال خ خــواص املونــه و �ت

و التنميــل بطبقــه البيــاض. و یســتخدم كبديــل للجــري

رعة   : 0.١00 - 0.٢50 كجم / 50 كجم أمسنت .        الج

العبوة     : ٢5 كجم، ٢٢0 كجم .

ــم حبيبــات كرويــه متناھيــه الصغــر  إضافــة للخرســانة عــى شــل بــودرة ذات حج
ــة  ــة رابطــة كيميائي ضاف كســيد الســيلكون(  تكــون ھــذه الإ �خ أ ــن الســيلاك )�ش م
كــرش  ــري الــر و تكــون بلــورات إضافيــة تعمــل عــى إنتــاج مــادة أمسنتيــة أ مــع الج
كثافــة امم يعمــل عــى إنتــاج خرســانة قويــة قليــ�ت النفاذيــة تقــاوم التــآلك والمــلح 

يتــات(. يــدات والكرج )اللكور
مسنت. 

أ
لوزن من مكية ال رعة    :5 – ٢0 % �ج الج

العبوة      : ١5 كجم .

وخ  مسنتيــه ملنع رسش
أ
ت تضــاف للخرســانه واملونه ال أليــاف زجاجيــه مقاومــه للقلــو�ي

ــليح  ــىخ وكتس ــد والث ــادات الش ــع إ�ج ــات ورف ــه الصدم ده مقاوم ــاش وز�ي ن الإ

ليــاف بطــول ١8/١٢ مم
أ
رســانه وال نــوى للخرســانه امك تســتخدم مــع مدفــع الخ �ش

رعة   : 0.9 كجم/ م3. الج

العبوة     : 0.9 كجم .

ت  ــو�ي تلفــة مقاومــه للقل طــوال حمخ
أ
خ �ج ــ�ي وبيل ــة مــن مــادة البــوىلي �ج أليــاف صناعي

ي و مقاومــه للصدمــات 
ــادات الشــد و الثــىخ ضافــة للخرســانه لرفــع إ�ج تســتخدم كإ

ــاش . ن وخ الإ ــع رسش و من

رعه : 0.9 كجم / م3. الج

العبوة : 0.9 كجم .
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نوى للخرســانة  ــة ضــد الصــدأ تضــاف  للخرســانه كتســليح �ش أليــاف معدنيــة معالج

مسنــىت )الشــوت 
أ
رســانة املدفــع ال بديــل للشــبك  املمــدد وأيضــا تضــاف لخ

دة  حتــاكك وز�ي وخ والصدمــات والإ يــت( تعــى قــوة للخرســانة ومقاومــة  للــرش كر

التحمــل  الــرارى.

رسانة . رعة    : 3%  من وزن الخ الج

العبوة      : ٢0 كجم .

مــاده بوزولنيــه عــى شــل بــودره فائقــه النعومــه ذات حبيبــات كرويــه متناھيــه 
 تفاعلت مع ھيدروكســيد 

خ
كســيد الســيلكون( تدخــل �

ُ
�خ أ الصغــر مــن الســيلاك )�ش

لتصــاق وتقليل  ســك والإ يــد مــن قــوه الامت خ نتــاج ســلياكت الاكلســيوم امم �ي الاكلســيوم لإ
ه امك تعمل  ــادات املياكنيكيــه بصــوره كبــري النفاذيــه للســوائل والغــازات مــع رفــع ال�ج

ت مــع الــركم. يتــات وتفاعــل القلــو�ي رســانه للكرج ده مقاومــه الخ عــى ز�ي
. ASTMC618 يكيه مر

أ
مطابقه لملواصفات ال

مسنت.
أ
لوزن من مكية ال رعه : 5 - ٢0 %�ج الج

العبوه :  ٢5 كجم .

إضافــه للخرســانه ذات أســاس عضــوى مثبطــه للصــدأ تعمــل عــى محايــه حديــد 

يــدات  ت اللكور بنــه أو أيــو�خ التســليح ضــد الصــدأ أو التــألك بفعــل ظاھــره الكر

نوديــه معــا وتعــى محايــه ملــده زمنيــه طويــ� 
أ
وتعمــل عــى المايــه الاكثوديــه وال

تصــل اىل ٢6 عامــا .

رعة    : 0.6٢ – ١.٢٤ كجم / م3 . الج

العبوة      : ٢0,5,١ كجم .

نتــاج خرســانه ذات تشــغيليه  إضافــه للخرســانه تعمــل مكلــدن ومؤخــر للشــك لإ

مسنتوتعــىي 
أ
جــواء الــارة مــع تقليــل نســبه امليــاه /ال  الإ

خ
جيــدة خاصــه �

ائيــة. ة مبكــرة و�خ خ ــادات متمــري إ�ج

. ASTM C-444 يكية مطابقة لملواصفات المر

مسنت.
أ
لوزن من مكية ال رعة    :0.8% - 3 % �ج الج

العبوة      : ٢5 كجم، ٢٢0 كجم .

 
خ

ــانه � رس ــل الخ ــواء داخ ــوي اهل دة حمت ــز�ي ــة ل ــدلت خاص خ مع ــدا�أ ــن ل ــط م خلي

ــة  ــانة .مطابق رس ــات الخ  إضاف
ت

� ــع �ج ــة م ــادة متوافق ــرارة وامل ــات ال ــع درج ي محج

.  ASTM C-260 يكيــة لملواصفــات المر

مسنت.
أ
رعة    :0.3% -  0.١5% من وزن ال الج

العبوة      :٢0 كجم ,٢00 كجم .
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ج عبــارة عــن 
ت

وليــة النــا� عيــة برت ي مــن مــادة مسش
مســتحلب متجانــس ذا أســاس مــا�أ

شــبية اواملعدنيــة عــازل مــن  ــى الشــدات والقوالــب الخ بتــه امم �ي طبقــه رقيقــة �ش

ويــة . امليــاه و الصــدأ بفعــل العوامــل الج

لك النظرى : ١0 – ١٢م٢/كجم .   س�ت معدل الإ

العبوة      :٢5 كجم،  ٢00كجم .

ــه   مذيــب عضــوى خــاص یســتخدم لملعالج
خ

دھــان شــفاف ذا أســاس راتنــىج �
ــا  ــاه �ج ــر املي خ ــع �ج ن

ت
ــة � ــث تعــى طبق ــه الصــب حي ــانه حديث الســطحيه للخرس

جھــادات املطلوبــه ومنــع  مسنــت للحصــول عــى الإ
أ
ماھــة لل ــام معليــه الإ

ت
� یســمح �ج

يكيــة مر
أ
وخ. املــادة مطابقــة لملوصفــات ال حــدوث الــرش

. ASTM C-309 Type 1OR 1-D Class A OR B 
لك النظرى : 0.٢5 كجم/ م٢ . س�ت معدل الإ

العبوة      :٢5، ٢00 كجم .

ــا  شــبية واملعدنيــة لهســولت فهكــا وتنظي�خ يــىت لدھــان الشــدات الخ مركــب ز

رســانة یســتخدم للحفــاظ عــى  ا عــى الخ ك أ�ش ــرت بعــد الصــب. إقتصــادى و ل ي

ــودة.  ــاىل الج ــا�خ ع ــطح خرس ــى س ــول ع ــف والص ــن التل ــدات م الش

لك النظرى : ٢5 –50 م٢/كجم . س�ت معدل الإ

العبوة      :٢5 كجم ، ٢١0 كجم .
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ي شــفاف صديقــة للبئيــه للعمــل 
رســانة ذات أســاس مــا�أ ــة لســطح الخ مــادة معالج

رســانة وأيضــا كســيلري للخرســانه الديثــة الصــب  عــى منــع فقــدان املــاء مــن الخ
حتــاكك . ليصبــح الســطح مقــاوم للإ

يكية مر
أ
املادة متوافقة مع املواصفات القياسية ال
.ASTM C-1315 Type 1,CLASS A   

معدل الستھلك النظري:  0.١5-0.٢5 كجم/ م٢/ للوجة الواحد. 
العبوات:    ٢5 كجم ، ٢00 كجم .

ــد  ــانه لس ــطحية للخرس ــة الس ــتخدم لملعالج ــك یس كرلي ــاس أ ــتحلب ذا أس مس
ي 

خ
مسنــت خاصــة �

أ
ــة اللزمــة للتفاعــل الاكمــل لل املســام و احملافظــة عــى الرطوب

نــع  حتــاكك و�ي ى والإ بــة ومقــاوم للــرج �ت
أ
منتــج لل جــواء الــارة . يعــى ســطح غري

أ
ال

ــة  ــادة مطابق ــانة. امل رس ــلت عــى ســطح الخ ية أو التنمي وخ الشــعر ــرش ــور ال ظھ
. ASTM C-309 Type 2 CLASS A OR B يكيــه مر

أ
لملواصفــات ال

لك النظرى : 0.٢-0.٢5 كجم / م٢ . س�ت معدل الإ
العبوة:٢0 كجم , ٢00 كجم

الســطى  الشــك  لتأخري تســتخدم  للشــك  مؤخــر  مــا�أ  أســاس  ذات  مــادة 

ــم  حبيبــات  للخرســانة للحصــول عــى ســطح نھــا�أ مــن الــركم املكشــوف ذا حج

يصــل اىل 3٢ مم. 

معدل الستھلك النظري: 0.١-0.3 كجم /  م٢ .

العبوات : 5 كجم ، ٢0 كجم . 

ــب  ــدات والقوال ــك الش ــولت ف ــتخدم لهس ــىت تس ي ــاس ز ــة ذات أس وي ــادة كامي م

جــواء الــارة .
أ
صصــة لل مع اململــس وحمخ لتعــىي ســطح خرســا�خ �خ

معدل الستھلك النظري :  ٢5 - 50  كجم / م٢.

العبوات:    ٢5 كجم ، ٢00 كجم .

حتوائــه   مذيبــات عضويــة ذا لــون فــىخ لإ
ت

مركــب ذا أســاس راتنــىج مــذاب �

ــة  ــوم بغــرض عكــس أشــعة الشــمس. یســمح بتكــون طبق لومني
أ
ــة ال ين عــى عج

رســانه. يتوافــق مــع املواصفــات  رســا�خ ملنــع فقــدان املــاء مــن الخ عــى الســطح الخ

. ASTM C309 Type 2, Class A or B يكيــة مر
أ
القياســية ال

لك النظرى : 0.٢-0.٢5 كجم/ م٢ . س�ت معدل الإ

العبوة      :٢5 كجم،  ٢00كجم .
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خ  د�ي ــو�ت خ بي �ي خ الســرت ــدا�أ ــن ل ــاده رابطــه ذات اســاس م ــد إل إكــس  م ــمي بون ك

ــاه  ــه  املي ــه تســاعد عــى مقاوم ــة المسنتي تســتخدم امكده رابطــه للخرســانه واملون

ــل. ده التحم ى وز�ي ــرج ــه ال ــن مقاوم س
ت

و�

لك النظرى: 0.3 - 0.6 كجم /  م٢ / مسك ١مس . س�ت معدل الإ

العبوه : 5 ، ٢5 ، ٢00 كجم .

مسنتيــه 
أ
خ امكده رابطــه وإضافــة لملونــه ال �ي ســتري خ والإ ديــ�ي ــرات البيو�ت مــادة مــن بوا�ي

لتصــاق و قليــ�ت النفاذيــة لملــاء وذات إجھــادات مياكنيكية 
أ
نتــاج مونــة  قويــة ال

أ
ل

اميك والطوب  رضيــات للصــق الســري
أ
صــلح وال مــمي الإ معــال الرت

أ
ة تســتخدم ل خ ممــري

.  ١059-ASTM C يكيــة مر
أ
ملــس. املــادة مطابقــة لملواصفــات ال

أ
ال

لك النظرى : 0.3 - 0.6 كجم /  م٢ / مسك ١مس . س�ت معدل الإ

العبوة :  5، ٢5، ٢00 كجم.

يليــك بوليمــر يضــاف للخرســانه واملونــة  كر خ أ �ي مســتحلب ذا اســاس مــن الســتري

دة املقاومــة  نــاش وز�ي لتصــاق وتقليــل الإ
أ
خ ال ي لتحســ�ي

ــا�خ ــة املب مسنتيــه ومون
أ
ال

لمليــاه والتــألك.

لك النظرى : 0.3 - 0.6 كجم / م٢/ مسك ١مس . س�ت معدل الإ

العبوة : 5، ٢5، ٢00كجم .



١8 ١٧

تــوي عــىي مــواد مالئــه مــن 
ت

ي مــن نوعيــة فياكلبــس �
مونــة ذات أســاس أمسنــىت

ــوي عــىي  ت
ت

ــه رابطــة و ل� ي ــات أخــري ومــواد بوليمر الســيليلاك املتدرجــه إضاف

ي وتســتخدم مكونــه رابطــه للخرســانه 
ملــاء النــىت لــط �ج خ يــدات أومــواد معدنيــة �ت لكور

ي .
و املبــا�خ

لك النظرى: ١- ١.5 كجم /  م٢ / للطبقه الواحدة. س�ت معدل الإ

العبوه : ٢5 كجم .

ــانة  رس خ الخ ــ�ي ــط ب ب خ للر ــ�ي ــن مركب ــون م ــب يتك ــاىلي املذي ــى خ ــق إيبوك لص

ديــدة. ــة والج القد�ي

ASTM  C-881 Type II grade 2 Class B & C يكيه مر
أ
مطابق لملواصفات ال

لك  النظرى : 0.3-0.5 كجم/ م٢/حسب طبيعة السطح. س�ت معدل الإ

العبوة : ١، 5 كجم.

رســانة  خ الخ بــط بــ�ي خ للر لصــق إيبوكــى خــاىل مــن املذيــب يتكــون مــن مركبــ�ي

يكيــة مر
أ
ديــدة املــادة مطابقــة لملواصفــات ال ــة والج القد�ي

 ASTM C-881-78 Type V grade 2 Class B & C  

لك النظري : 0.3 - 0.5 كجم / م٢ / حسب حال السطح . س�ت معدل الإ

العبوات : ١، 5 كجم .

خ تســتخدم كدھــان وإضافــة  ديــ�ي خ البيو�ت �ي خ الســرت مــاده رابطــة ذات أســاس لــدا�أ
لتصــاق وقليــ�ت النفاذيــة لمليــاة  نتــاج مونــة قويــة الإ مسنتيــه للإ

أ
للخرســانه واملونــة ال

خ  ســ�ي
ت

ــع � ــىخ م ــاد الشــد و الث ــل إ�ج ة مث خ ــري ــة متم ــادات  مياكنيكي وذات إ�ج
ت و�ي املقاومــة للكــامي

.ASTM C-631   يكية مر
أ
املادة مطابقة لملواصفات ال

لك النظري :  0.3 - 0.6 كجم / م٢ / مسك ١ مس.  س�ت معدل الإ
العبوات : ١، 5 ، ٢0 كجم. 

خ املعــدل هلــا قــوة التصــاق  �ي ســرت خ والإ ديــ�ي مســتحلب مــن بوليمــرات البيو�ت

ة ونفاذيــه حمــدوده لمليــاه ومقــاوم للتــألك وغــري ســام  خ وإجھــادات مياكنيكيــة ممــري

ــه. ــه لملون ــط أو إضاف ــتخدم كراب ت و یس و�ي ــامي ــدة للك ــة جي ول مقاوم

لك النظرى : 0.3 - 0.6 كجم  / م٢ / مسك ١مس . س�ت معدل الإ

العبوة : 5، ٢5، ٢00كجم.
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كوروبونــد ١0١ عبــاره عــن دھــان ذا أســاس أمسنــىت بوليمــرى مانــع للصــدأ 

رســانه وأيضــا يعمــل امكده  أوالتــألك یســتخدم لمايــة حديــد التســليح داخــل الخ

مــمي   أمعــال إصــلح و�ت
خ

ديــده ویســتخدم � ــة والج رســانه القد�ي خ الخ بــط بــ�ي ر

. ــا�خ ــانه واملب رس الخ

لك النظرى: ٢ كجم / م٢ / مسك ١ مم .  س�ت معدل الإ

) أ + ب( . خ العبوه : ٢5 كجم  مركب�ي

ــول 
ت

ــىي الديــد مــن الصــدأ و�
ت

ي مــن بوليمــرات خاصــه غــري ســامة و�
ت

دھــان وا�

صــدأ الديــد لســطح متعــادل قابــل للدھــان .

لك النظرى:0.١-0.٢ كجم / م٢. س�ت معدل الإ

العبوه : ١،5،٢0 كجم .

ــركم  ــت وال مسن
أ
ــية وال يبوكس خ الإ ــدا�أ ــن ال ــط م ــن خلي ــاره ع ــد ١00 عب كوروبون

مــمي وإصــلح   امعــال الرت
خ

ســتخدام أفقيــا ورأســيا �
أ
النــامع يعــى مونــه تصلــح لل

ــده وتعــى  دي ــه والج رســانه القد�ي خ الخ ــ�ي ــط ب ب رســانه وتعمــل امكده رابطــه للر الخ

ــالك . ــد التســليح مــن الصــدا او الت ــة لدي محاي

لك النظرى: ٢ كجم / م٢/ ١مم مسك . س�ت معدل الإ

العبوه : ٢5،١0،5 كجم  ثلث مركبات )أ + ب + ج(.
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ــمي و  م ــتخدم لرت ــاش تس ن ــة الإ ــزة عد�ي ــات جاھ ضاف لإ ــنة �ج ــة حمس ــة أمسنتي مون

ــتخدامھا  ــن إس ك ــة �ي ــادات عالي ــاج لجھ ت
ت

ــىت � ي ال
ــا�خ ــانه واملب رس ــلح الخ إص

افــة أو  ارجيــة الج فقيــة ســواء الداخليــة أو الخ
أ
رســانيه الرأســية و ال ســطح الخ

أ
لل

ــة. الرطب

لك النظرى : ٢كجم/ م٢ / مسك ١مم . س�ت معدل الإ

العبوه : ٢5 كجم .

ليــاف 
أ
ل خ حمســنة �ج ي معــدل تتكــون مــن مركبــ�ي

مــادة ذات أســاس أمسنــىت

جھــاد  نــاش فائقــة الإ ــة الإ الصناعيــة وإضافــات خاصــة لتعــىي مونــة عد�ي

نشــائية. مــمي للعنــارص الإ معــال الرت
أ
تســتخدم ل

لك النظرى :  ٢ كجم / م٢/ مسك ١ مم . س�ت معدل الإ

) أ + ب(  . خ العبوة : 30 كجم  مركب�ي

تــوى 
ت

نــاش عاليــة القــوة � ــة الإ ضافــات جاھــزة عد�ي لإ مونــة أمسنتيــة حمســنة �ج

خ مقاومــة  ت لتحســ�ي ليــاف الصناعيــة مقاومــة للقلــو�ي
أ
عــى نوعيــة خاصــة مــن ال

رســانيه  مــمي املنشــآت الخ  أمعــال �ت
خ

الشــد والثــىخ ومقاومــة الصدمــات تســتخدم �

ارجيــة . فقيــة او الرأســية الداخليــة أو الخ
أ
ســطح ال

أ
واملبــا�خ ســواء لل

لك النظرى : ٢ كجم/م٢/ مسك ١مم .  س�ت معدل الإ

العبوة : ٢5كجم .

ــد التســليح داخــل  ــة حدي ــع للصــدأ والتــآلك لماي ي بوليمــري مان
ــىت دھــان أمسن

تــوي عــى مــادة  ديــدة والدھــان �ي ــة والج رســانه ومــادة رابطــة للخرســانه القد�ي الخ

رســانه وتصــل لســطح الديــد لتكــون  عضويــة مثبطــة للصــدأ تتغلغــل داخــل الخ

ي نفــس الوقــت.
خ

 يعــىي محايــة كثوديــة وأنوديــة للحديــد �
ً
غشــاء رقيــق جــدا

لك النظرى : ٢ كجم / م٢/ مسك ١مم . س�ت معدل الإ

خ )أ + ب(  . العبوه : 30 كجم  مركب�ي

ــة  ــواد مالئ ــع امل ــس م ــت فياكلب ــى أمسن ــوى ع ت
ت

ــىت � ــاس أمسن ــة ذات أس مون

تــوى 
ت

خ وإضافــات وخاصــة ول � منتقــاه متدرجــه مــن الســلياك و بــودره الكــوار�ت

ــة   ــة عد�ي ــه مون ــاه النظيف ملي ــط �ج ل ــد الخ ــادن وتعــى بع ــدات أو مع ي عــى لكور

ــراره . ــة للح ــه و مقاوم ــاق فائق ــوه إلتص ــه ذات ق ــاش متجانس ن الإ

لك النظرى: ٢كجم / م٢/ مسك ١مم . س�ت معدل الإ

العبوه : ٢5 كجم .

اصــة مثــل  ضافــات الخ لبوليمــرات والإ ي معــالج �ج
مــادة ذات أســاس أمسنــىت

ة  خ ــادات متمــري ــة ذات اجھ ــدرج النظيــف لعمــل مون ــركم املت )الســلياكفيوم( وال

ي خاصــة 
رســانية واملبــا�خ ســطح الخ

أ
معــال تســوية واســتعدال ال

أ
ملســاء تســتخدم ل

ــح للدھــان والتشــطيب. مــمي تصل ــة بعــد أمعــال الرت ــة نھائي كطبق

لك النظرى : 6 كجم / م٢/ مسك 3 مم. س�ت معدل الإ

العبوة : ٢5كجم.
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مسنــت 
أ
تــوى عــى كلســيوم ســلفوألومنيات وال مونــة ذات أســاس أمسنــىت �ي

مليــاه  لــط �ج خ البورتلنــدى العــادى والــركم املتــدرج النظيــف وإضافــات خاصــة �ت

ــادات  نــاش رسيعــة الشــك ذات إجھ ــة  الإ مــمي عد�ي ــة �ت ــاج مون نت ــة لإ النظيف

ه وســھ�ت التشــغيل. خ ــة متمــري مياكنيكي

لك النظرى: ٢0 كجم/ م٢ / مسك ١0 مم . س�ت معدل الإ

العبوة :٢5 كجم .

يبوكــى خــاىل  يــة ذات أســاس مــن  بوليمــرات الإ ــة بوليمر ىھ خرســانه أو مون

مــمي  املنشــآت   �ت
خ

املذيــب مــع مــواد مالئــة منتقــاه متدرجــة البيبــات تســتخدم �

ــة  ــادات عالي ــا إىل إجھ ميمھ  �ت
خ

ــاج � ت
ت

ــىت  � ــات ال رضي ــا�خ والإ رســانيه واملب الخ

حتــاكك ورسعــة التنفيــذ .  ومقاومــة للحركــة والإ

لك النظرى: ٢كجم/م٢/ مسك ١ مم . س�ت معدل الإ

العبوة : ١0كجم ثلث مركبات) أ + ب + ج( .

ليــاف 
أ
ضافــه ال إ مونــة جاھــزة ذات أســاس أمسنــىت غــري مــرع للشــك حمســنة �ج

وامليكروســلياك مطابقــة لملواصفــات الملانيــة DIN-18551  واملهعــد القــومي 

ACI-506.2-95  . للخرســانه

لك النظرى: ٢٤ كجم/م٢/ مسك ١0مم. س�ت معدل الإ

العبوه : 30 كجم .

نــاش خفيفــه الــوزن ذات  ــة  الإ ضافــات جاھــزة عد�ي لإ مونــة أمسنتيــة حمســنة  �ج

ــ�ت  رســانيه الرأســية واملائ ســطح الخ
أ
مــمي ال ســتخدام لرت ــة منخفضــة هســ� الإ كثاف

شــبية . ســقف دون الاجــة للشــدات الخ
أ
وبلطــات ال

لك النظرى: ١.٧5كجم/ م٢/ مسك ١ مم . س�ت معدل الإ

العبوة : ٢5 كجم .

يــوط عرضيــة  خ  �ج
ً
ــاه يــمت  تثبيتھــا حــرار�ي ج

ت
� حــادي الإ

ُ
بــون ا نســيج مــن أليــاف الكر

يبوكــىي لتقويــة  لإ يــب �ج بتــة ومســتقرة یســتخدم مــع الترش ليــاف �ش
أ
عــل ال لج

وتدعــمي املنشــآت.

. بع بطول ١50 مرت مر العبوة : لفات وزن ٢٢5 �ج / مرت

ي 
ــىت مسن

أ
ــع ال ي مــرع للشــك )معجــل( لملدف

ــىت ــة جاھــزة ذات أســاس أمسن مون

ــلياك( . ــات )امليكروس ضاف لإ ــنة �ج حمس

لك النظرى:٢0 كجم / م٢ / مسك ١ مس . س�ت معدل الإ

العبوه  : 30 كجم.        
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خ خاليــة املذيــب غــري قابــل للتســييل تســتخدم الكصق  مونــة أيبوكســية مــن مركبــ�ي

بونية. ليــاف الكر
أ
 ال

أ
ا� ايبوكــىي لــرش

لك النظرى :350 �ج /م.ط /عرض 5 مس / طبقة . س�ت معدل الإ

                                 800 �ج / م.ط / عرض ١0 مس /طبقة .                  

العبوه  : 5 كجم .

خ خاليــة مــن املذيــب تســتخدم الكصــق ورابــط  مــادة إيبوكســية مــن مركبــ�ي

ــارص  ــة العن ــمي وتقوي ي تدع
خ

ــتخدمة � ــة املس بوني ــاف الكر لي
أ
ــيج ال ــب نس ي لترش

.
ً
ــيا  ورأس

ً
ــا ــائية أفقي نش الإ

ــامية  ــب املس ــة )حس ــم / م٢/ للطبق ــرى :0.5 -0.8 كج لك النظ ــ�ت س ــدل الإ مع

ــطح (. ــونة الس وخش

خ ) أ + ب(  . العبوه  : 5 كجم مركب�ي

رســا�خ  بــه الســطح الخ دھــان شــفاف ذا اســاس عضــوى صديــق للبيئــه يترش
رســانه للوصــول لديــد التســليح حيــث يغلفــه بطبقــه متناھيــة  ويتغلغــل داخــل الخ
نــع حــدوث الصــدأ ويوقــف  ــا �ي  الصغــر متاينــة تعــى محايــة كثوديــه واثوديــه �ج

خ
�

ــى ايضــا ال ســطح املعدنيةغــري  يــدات امك �ي ت اللكور ــو�خ ــري التــالك بفعــل اي ث �ت
يكية  مر

أ
لفــن املــا دة مطابقــة لملواصفــات ال الديديــة مثــل اللومنيــوم والديــد احملج

 ASTM G-109
لك النظرى: 0.5 – 0.8  /  م٢/ كجم/ وجه واحد . س�ت معدل الإ

العبوة ١، 5، ٢5 كجم .

يــوط عرضيــة  خ  �ج
ً
ــاه يــمت تثبيتھــا حــرار�ي ج

ت
�

أ
حــادي ال

ُ
بــون ا نســيج مــن أليــاف الكر

يبوكــىي لتقويــة  لإ يــب �ج بتــة ومســتقرة یســتخدم مــع الترش ليــاف �ش
أ
عــل ال لج

وتدعــمي املنشــآت.

. بع بطول ١50 مرت مر العبوة : لفات وزن 300 �ج /مرت
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مونــة ايبوكســية تتكــون مــن ثــلث مركبــات )ايبوكــىي ســائل - مصلــب – مــواد 

ــة الناش تســتخدم مكونة  مالئــة منتقــاه متدرجــة ( تعــى بعــد خلطھــا مونــة عد�ي

يكيــة مر
أ
لصقــة . املــادة مطابقــة لملوصفــات ال

.ASTM C-881 Type IV ,Grade 3 Class B,C 

. لك النظرى:  ٢ كجم / لرت س�ت معدل الإ

العبوة : ١، 5 كجم ثلث مركبات )أ + ب + ج(.

ــة  ــواد مالئ ــب وم ــائل ومصل ــى س خ ايبوك ــ�ي ــن مركب ــون م ــية تتك ــة ايبوكس مون

ــة النــاش تســتخدم مكونــة لصقة  منتقــاه متدرجــة تعــى بعــد خلطھــا مونــة عد�ي

يكيــة مر
أ
املــادة مطابقــة لملوصفــات ال

.ASTM C-881 Type V ,Grade 3 Class B,C

لك النظرى : ٢ كجم/ لرت . س�ت معدل الإ

خ ) أ + ب ( . العبوة : ١ ,5 كجم مركب�ي

ــة  ــواد مالئ ــب وم ــائل ومصل ــى س خ ايبوك ــ�ي ــن مركب ــون م ــية تتك ــة ايبوكس مون

ــة الناش تســتخدم مكـــونة لصقة  منتقــاه متدرجــة تعــى بعــد خلطھــا مونــة عد�ي

يكيــة مر
أ
. املــادة مطابقــة لملوصفــات ال

.ASTM C-881  Type V Grade 3 class B,C 

. لك النظرى : ٢ كجم/ لرت س�ت معدل الإ

خ )أ + ب ( . العبوة :١ ,5 كجم  مركب�ي
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ي مــن نوعيــة 
نــاش، ذات أســاس أمسنــىت ــة الإ كيــب عد�ي مونــة أحاديــة الرت

لــط مــع امليــاه  خ )فياكلبــس( مــع مــواد مالئــة منتقــاه متدرجــة و إضافــات خاصــة �ت

رســانة  شــا�ي الديــد داخــل الخ
أ
وايــط و زرع ال لتعــىي مونــة تســتخدم لتثبيــت الج

رســانة و تتحمــل الــرارة العاليــة و  ي و الصخــور و املونــة متوافقــة مــع الخ
و املبــا�خ

خــرى.
أ
ھــا عــن املــواد املماثــ�ت ال خ ري ھــو مــا �ي

. لك النظرى :١.8-٢ كجم/ لرت س�ت معدل الإ

العبوة : ١ ,٢5 كجم .

ونــة المسنــت والرمــل  لــط مــع المسنــت او �ج خ مســحوق رمــادى اللــون �ي

دة التشــغيلية  لطــة وليســاعد عــى ز�ي ــم الخ ي حج
خ

دة حمــدودة � رســانة لنتــاج ز�ي والخ

ــة يكي مر
أ
ــات ال ــة لملواصف ــادة مطابق ــط . امل ل ــاه الخ ــبة مي ــل نس وتقلي

.  ASTM C-827 

رعة : 0.٢٢5 كجم/50 كجم أمسنت. الج

العبوة   :  0.٢٢5 كجم.

ت)ســائل  مونــة ذات اســاس ايبوكــى خــاىل املذيــب تتكــون مــن ثــلث مكو�خ

ــة النــاش ذاتيــة الســيولت تتحمــل  ايبوكــى ومصلــب ومــواد مالئة(وعد�ي

ت تســتخدم  و�ي ت ومقاومــة للكــامي از والذبــذ�ج خ المحــال املياكنيكيــة العاليــة والھــرت

مــمي والشــو والتثبيــت والقــن .  امعــال الرت
خ

عــى نطــاق واســع �

لك النظرى: ٢ كجم / م٢ /مسك ١ مم. س�ت معدل الإ

العبوة : ١0 كجم )3 مركبات أ + ب + ج(.

نــاش وذات قابليــة عاليــة  ــة الإ نســياب عد�ي مــادة حقــن أمسنتيــة ذاتيــة الإ

رتــاكز عاليــة  ، تســتخدم لشــو كــراىس الإ خ �ي دة الجــم بــدون تــرش نتفــاخ وز�ي للإ

 . شــا�ي
أ
مــمي وتثبيــت ال وخ والرت كينــات وحقــن الــرش ــت املا

ت
التحمــل  والقــن �

لك النظرى: ٢ كجم /م٢/مسك ١ مم. س�ت معدل الإ

العبوة : شياكرة ٢5 كجم.

ضافات ميكــرو كونكريت  إ نــاش حمســنه �ج ــه الإ مونــه ذات أســاس إمسنــىت  عد�ي

ــد  ــج عن ــات بنســبه خاصــه تنت ــه متدرجــه البيب ــواد مالئ ــوى عــى ركم وم ت �ي

مــمي وحشــو الفراغــات  معــال الرت
أ
ملــاء مونــه  ذاتيــه الســيول تســتخدم ل خلطهــا �ج

بينــات واملولــدات والكبــارى.  والقــن للتور

لك النظرى: ٢300 كجم / م3 . س�ت معدل الإ

العبوة : شياكرة ٢5 كجم.

تــوي عــى إضافــات 
ت

نــاش � ــة الإ ي ذاتيــة الســيولت عد�ي
مــادة ذات أســاس أمسنــىت

ــت ســطح امليــاه 
ت

ســتخدام � مسنــت عنــد الإ
أ
نــع امليــاه مــن غســيل ال

ت
خاصــة �

 BS- 1881 . يطانيــة يــة .املــادة مطابقــة لملواصفــات الرج ار كــدة أو الج ســواء الرا

لك النظرى:  ٢000 كجم/م . س�ت معدل الإ

العبوه : شياكره ٢5 كجم .
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ــى )فياكلبــس(  ــدى عــادى مــع أمسنــت طبي وتلن ــىت �ج ــة ذات أســاس أمسن مون
 

خ
ملــاة � يــدات أو معــادن عنــد خلطهــا �ج تــوي عــى لكور

ت
وإضافــات خاصــة ل �

كــن أن يضاف  ــادات مبكــرة عاليــة �ي املوقــع تعــىي مونــة ذاتيــة الســيول ذات إ�ج
يكيــه مر

أ
ــا الــركم املتــدرج النظيف.مطابقــة لملواصفــات ال إل�ي

. ASTM  C-1107, GRADE   B or C AND CRD   C-621  
لك النظري : ٢ كجم / م٢ / مسك ١ مم. س�ت  معدل الإ

العبوة : شياكره ٢5  كجم . 

خ –  �ي ــرش ــدون ت ــاخ ب نتف ــدره عــى الإ ــة وق ــة ذات ســيولت عالي مــادة حقــن أمسنتي

ــة. ي خ ــة التار�ي ــة ذات القيم ي �ش
أ
ــمي املنشــآت ال م ــن و�ت ي حق

خ
تســتخدم �

لك النظرى: ٢ كجم / م٢/مسك ١ مم . س�ت معدل الإ

العبوة : شياكرة ٢5 كجم .

خ ذات أســاس إيبوكــى  مــادة إيبوكســية منخفضــة اللزوجــة تتكــون مــن مركبــ�ي

ابــط عاليــة وتتغلغــل داخــل  لــط مــادة هلــا قــوة �ت ســائل ومصلــب يعــى بعــد الخ

وخ والتصدعــات. ــة الــرش مــمي ومعالج وخ بغــرض حقــن و �ت الفجــوات والــرش

لك النظرى: ١,١ كجم / لرت . س�ت معدل الإ

خ ) أ + ب( .  العبوة : ١، 5 كجم مركب�ي

ــاه  ــىت تتفاعــل مــع املي ــان ال يث ــوىل يور خ الب ــدا�أ مــاده حقــن ذات أســاس مــن ل

ــه الفواصــل   معالج
خ

لتكــون مركــب رغــوى كثيــف مــرن عــازل لمليــاه تســتخدم �

خ خاليــه املذيــب . وخ والوصــلت املرنــه واملــاده مــن مركبــ�ي والــرش

ستخدام . لك النظرى : حسب ظروف الإ س�ت معدل الإ

خ ) أ + ب( . العبوه : 5، ١0 كجم مركب�ي

مسنــت الطبيــى ) فياكلبــس ( 
أ
تــوى عــى ال

ت
مــادة جاھــزه ذات أســاس أمسنــىت �

يــدات تعــى بعــد إضافــه  تــوى عــى لكور
ت

مــع إضافــات خاصــه ومــواد رابطــه ل �

وخ والفراغــات ســواء   أمعــال القــن ملــىأ وحشــو الــرش
خ

امليــاه مونــه تســتخدم �

ــاه الســالب . ج
ت

� رســانه أو املبــا�خ امك تســتخدم لوقــف تــرب امليــاه مــن الإ  الخ
خ

�

لك النظرى: 500 كجم/مس. س�ت معدل الإ

العبوه : 5 كجم .

مسنــت الريــع وكلســيوم ســلفو 
أ
تــوى عــى ال

ت
إضافــة عــى شــل بــودره �

ــج  ــدى العــادى لتنت مسنــت البورتلن
أ
ــاه لل ــل نســبة املي ــة لتقلي ــات وإضاف ألومني

ــاش . ن ــ�ت الإ ــيولت وقلي ــة الس ــة ذاتي ــه مون ــاه النظيف ــع املي ــط م ل ــد الخ عن

مسنت .
أ
لك النظرى: ٢0% من وزن ال س�ت معدل الإ

العبوة : شياكرة ١0كجم .
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ــع  ــت الري مسن
أ
ــى ال ــوى ع ت

ت
ــودره  � ــل ب ــى ش ــانة ع رس ــة والخ ــة لملون إضاف

مسنــت 
أ
لــط مــع ال خ وكلســيوم  ســلفوالومينات وإضافــات خاصــة عندمــا �ت

نــاش ومنــع التســييل وذات قابليــة  البورتلنــدى العــادى تعــى مونــة لتقليــل  الإ

ــة  للتشــغيل.  فائق

مسنت.
أ
لك النظرى: ٢0% من وزن ال س�ت معدل الإ

العبوة : شياكرة  ١0كجم .

ــة  ــري والســلياكفيوم وإضافــات خاصــة تعــىي مون  عــى الج
ً
تــوي أساســا

ت
مــادة �

ــار أو  حج
أ
وخ حــىت ١.5 مم والفراغــات ســواء لل مــمي للــرش معــال القــن والرت

أ
ســائ�ت ل

ار بھــا. يــة دون حــدوث أرصخ خ ــة والتار�ي يــة القد�ي �ش
أ
ي ال

صصــة لملبــا�خ للطــوب حمخ

لك النظرى:١٧00 كجم / م3 . س�ت معدل الإ

العبوة : شياكرة ٢5 كجم .

إضافــة عــى شــل بــودرة ذات أســاس ســليليوزى مــع مــواد لتقليــل امليــاه 

  أمعــال 
خ

مسنــىت �
أ
ــروات ال مسنتيــة و الج

أ
مسنــت تضــاف للخرســانة واملونــة ال

أ
لل

مسنــت مــن الغســيل واملــادة مطابقــة 
أ
افــظ عــى ال

ت
ــت املــاء . �

ت
الصــب �

.BS8٤٤3:٢005 يطانيــة  الرج لملواصفــات  

مسنت.
أ
رعة : 5-٧ % من وزن ال الج

العبوة : 5كجم .
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تــوى عــى مذيــب تتغلغــل مــن خــلل 
ت

يــب ذات أســاس إيبوكــى � مــادة ترش
ــا امم ينتــج عنــه ســطح  يئا�ت ابــط جز مسنتيــة فتعمــل عــى �ت

أ
رســانية وال ســطح الخ

أ
ال

ــاه  ــارد لملي ــاكك ط حت ى والإ ــرج ــة لل ــة ومقاوم ب �ت
أ
ــج لل ــري منت ــك غ س ــب مامت صل

كز  ي محايــة أرضيــات مصانــع الغــزل والنســيج واملطابــع ومرا
خ

يــوت. یســتخدم � والز
خدمــة وصيانــة الســيارات.

لك النظرى: 0,٢ – 0,3 كجم/م٢/ حسب نفاذية السطح . س�ت معدل الإ
) أ + ب( . خ العبوة  : ١ ، 5 كجم مركب�ي

ــطح  س
أ
ــى ال ــتخدم ع ــة یس ــض اللزوج ــب و منخف ــاىل املذي ــى خ ــر إيبوك ا�ي �ج

لتصــاق خاصــة قبــل  خ الإ ســ�ي
ت

مسنتيــة لغلــق املســام و �
أ
اء و ال ــرخ رســانية الخ الخ

تلفــة . نواهعــا احملخ
أ
إســتخدام املونــة اليبوكســية �ج

لك النظرى: 0,٢ – 0,3 كجم/م٢/ حسب نفاذية السطح . س�ت معدل الإ

خ )أ + ب( . العبوة : ١ ، 5  كجم مركب�ي

ســطح 
أ
يئــات ال ابــط جز دھــان إيبوكــى خــاىل مــن املذيــب يعمــل عــى �ت

ــذ بعــد ٢٤ ســاعة فقــط  ــح للتنفي ــة. يصل ي وجــود الرطوب
خ

ــة � مسنتي
أ
رســانية وال الخ

ــانية. رس ــات الخ رضي
أ
ــب ال ــن ص م

لك النظرى: 0.٢ – 0.3 كجم/م٢/ حسب نفاذية السطح . س�ت معدل الإ

) أ + ب( . خ العبوة : ١، 5 كجم مركب�ي

ــع  ــل م ــب تتفاع كي ــة الرت حادي
ُ
ــان ا يث ــوىلي يور خ الب ــدا�أ ــن ل ــاس م ــان ذا أس دھ

اء والرطوبــة  ــرخ رســانية الخ رضيــات الخ
أ
ــو لتتصلــد  تســتخدم كســيلر لل رطوبــة الج

لك النظرى: 0.٢ - 0.3 كجم / م٢/ حسب نفاذية السطح . س�ت معدل الإ

خ )أ + ب( . العبوة : ١ ، 5  كجم مركب�ي

ي تتفاعل 
ســاس مــن ســلياكت الصوديوم والــىت

أ
كيب وال دھــان شــفاف أحــادي الرت

حتــاكك  ي والإ رســانة لتكــون ســطح صلــد مقــاوم للــرج ت الخ كيميائيــا مــع مكــو�خ

جــواء الــارة.
أ
ي ال

خ
بــة يصلــح للســتخدام � �ت

أ
ومانــع لتكــون ال

لك النظرى: 0.١5-0.٢5 كجم / م٢/ للوجه الواحد. س�ت معدل الإ

العبوة :٢5 كجم .

تــوى عــى املذيــب یســتخدم  خ �ي رضيــات مكــون مــن مركبــ�ي
أ
دھــان إيبوكــى لل

مــلح. 
أ
محــاض وال

أ
ت وال و�ي ــىت تتعــرض للكــامي رســانية ال ــات الخ رضي

أ
ــة ال لماي

ت والتعبئــة. و�ج ــع املــرش  مصان
خ

ســتخدام � يناســب الإ

لك النظرى: 0.٢ – 0.3 كجم/م٢/ مسك ١00 ميكرون . س�ت معدل الإ

خ )أ + ب(. العبوة : ١، 5 كجم مركب�ي
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خ خــاىل مــن املذيــب ذو مقاومــة عاليــة  دھــان ذو أســاس إيبوكــى مــن مركبــ�ي
ت  و�ي حتــاككت العاليــة والكــامي رضيــات املعرضــة للإ

أ
ت لمايــة ال و�ي حتــاكك والكــامي للإ

رضيــات 
أ
بــت اللــون ل ت �ش و�ج غذيــه واملــرش تلفــة غــري ســام وصــال للتلمــس مــع الإ احملخ

خلق. )متوافر  �خ كــن الصــول منــه عــى ســطح مضــاد لــلإ الــورش واملصانــع واملعامــل و�ي
 عــدة ألــوان جذابــة( .

خ
�

فــاف ٤00-300  لك النظــرى: 0.5 – 0.6 كجــم/م٢ / مســك بعــد الج ســ�ت معــدل الإ
ميكــرون.

) أ + ب(. خ العبوة : ١ ، 5 كجم مركب�ي

ت یســتخدم  و�ي دھــان ذا أســاس إيبوكــى خــاىل املذيــب ل مقاومــه فائقــه للكــامي

محاض 
أ
حتــاكك والركــه وال رســانيه أو املعدنيــه املعرضــه للإ رضيــات الخ

أ
لدھــان ال

نوهعــا .
أ
ت �ج و�ي ت والكــامي والقلــو�ي

ــاف 300- ٤00  ف ــد الج ــك بع ــم / م٢ مس ــرى: 0.5-0.6 كج لك النظ ــ�ت س ــدل الإ مع

ــرون . ميك

خ )أ + ب( . العبوة : ١ ، 5 كجم مركب�ي

يبوكســية  خ الإ مونــة إيبوكســية خاليــة املذيــب تتكــون مــن ثــلث  مركبــات تشــمل اللــدا�أ
رضيــات فائقــة التحمــل للحركــة 

أ
امللــون لعمــل طبقــة لل خ ومــواد مالئــة مــن الكوار�ت

ت. و�ي ــامي ة للك خ ــري ــة متم ــع مقاوم ــ�ت م ــال الثقي مح
أ
ــات وال والصدم

خ : 8-١0 كجم /  م٢/ مسك ٤-5 مم . لكوار�ت لك النظرى: املونة املسلحة �ج س�ت معدل الإ
ى : 0.٢ – 0.3 كجم /  م٢.                              الوجه التحضري

ا�أ :0.٤-0.5 كجم /  م٢.                              الوجه ال�خ
العبوة :30 كجم ثلث مركبات) أ+ب+ج(

ــون یســتخدم لدھــان  خ مل ــ�ي دھــان إيبوكــى ذا أســاس مــا�أ يتكــون مــن مركب

شــبيه ملــا ل مــن  ســطح املعدنيــه أو الخ
أ
ســفلت وال

أ
رســانيه وال رضيــات الخ

أ
ال

خ واملعــارض  ت وغــري ســام يصلــح لصــالت التخــز�ي و�ي مقاومــه جيــده للكــامي

واملستشــفيات ومصانــع الغذيــه والدويــه .

فاف ٢00 ميكرون . لك النظرى: 0.٤ كجم /م٢/ مسك بعدالج س�ت معدل الإ

) أ + ب( . خ العبوه : ١، 5 كجم مركب�ي

خ خــاىل املذيــب يعــى دھــان للرضيــات  دھــان ايبوكــى نوفــولك مــن مركبــ�ي

ت واملذيبــات  ت خاصةالمحــاض املركــزه والقلــو�ي و�ي ذا مقاومــه فائقــه للكــامي

ــه .   . ــاكك والرك ــه للحت ــىت ١00 مº ومقاوم ــراره ح ــل ال ويتحم

فــاف ٢00 ميكــرون  لك النظــرى: 0.٢5 كجــم / م٢/ مســك بعــد الج ســ�ت معــدل الإ

/ للوجــه الواحــد .

) أ + ب(. خ العبوه : ١ ، 5 كجم مركب�ي

ــه  ــواد مالئ ــع م ــب م ــه املذي ــيه خالي خ إيبوكس ــدا�أ ــن ل ــاره ع ازو عب ــري ــى ت ــه إيبوك مون
اميك تســتخدم لتشــطيب  متدرجــه البيبــات مــن كــر الرخــام امللــون والزجــاج والســري
حتــاكك والركــه  ــا مقاومــه للإ رضيــات بطبقــه ذات رســومات ملونــه للديكــور مــع كو�خ

أ
ال

ــلت  ــرض واحمل ــالت الع ــفيات وص ــادق واملستش  الفن
خ

ــتخدم � ــات تس ى والصدم ــرج وال
ــارض . ــارات واملع واملط

لك النظرى: ٢١ كجم /م٢/ 8 مسك مم . س�ت معدل الإ
العبوه : 30 كجم ثلث مركبات) أ + ب + ج( .
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ــة  ــة مرن كيــب مطاطي ــة  الرت ــان ثنائي يث ــوىلي يور خ الب ــدا�أ دھــان ذا أســاس مــن ل

ي. ــرج ــاكك وال ــة للحت مقاوم

فــاف ٢00 ميكــرون  لك النظــرى:  0.٢6 كجــم/ م٢/ مســك بعــد الج ســ�ت معــدل الإ

/ للوجــة الواحــد.

) أ + ب(. خ العبوه : ١ ، 5 كجم مركب�ي

كيــب مطاطيــة  لفاتيــة ثنائيــة الرت
أ
يثــان ال خ البــوىلي يور دھــان ذا أســاس مــن لــدا�أ

ويــة و أشــعة الشــمس. ي و العوامــل الج حتــاكك  والــرج مرنــة مقاومــة للإ

فــاف ٢00 ميكــرون/  لك النظــرى: 0.٢6 كجــم/ م٢/ مســك بعــد الج ســ�ت معــدل الإ

ــة الواحد. للوج

خ )أ + ب(. العبوه : ١ ، 5 كجم مركب�ي

ــوىلي  ــة )ب ليفاتي
أ
ــور�ي ال ــوىلي ي خ الب ــدا�أ ــن ل خ م ــ�ي ــن مركب ــب م ــان خــاىلي املذي دھ

ي منخفضــة اللزوجــة و رسيــع ومقــاوم 
ك(  یســتخدم كســيلر أو وجــة نھــا�أ أســبرت

ي و الركــة یســتخدم  حتــاكك و الــرج ت و مقــاوم للإ و�ي شــعة الشــمس و الكــامي
أ
ل

ي درجــات 
خ

ــة � كــن تطبيق يبوكســية و �ي خ الإ ــدا�أ ــوق الل شــب و ف للخرســانة و الخ

حــرارة منخفضــة.
لك النظرى: 0.٤3-0.٤8  كجم/ م٢. س�ت معدل الإ

خ )أ + ب(. العبوه : ١ ، 5 كجم مركب�ي

حتــاكك  ى والركــه والإ ــرج ــاوم لل ــاف مق ف ــع الج يليــك رسي كر دھــان ذا أســاس أ
صــص لتخطيــط  شــعه فــوق البنفســجيه حمخ

أ
ل ويــه ول يتــا�ش �ج يتحمــل العوامــل الج

او  رســانه  الخ عــى  ســواء  رشــاديه  الإ العلمــات  ولعمــل  وامللعــب  الطــرق 
شــب . ســفلت او الخ

أ
ال

فــاف 50 ميكرون/  لك النظــرى: 0.١50 كجــم /م٢ / مســك بعــد الج ســ�ت معــدل الإ
للوجــة الواحد.

العبوة  : 5 ، ٢0 كجم

ــان  ــتخدم لدھ ــاف یس ف ــع الج ــك رسي يلي كر ــتيك أ ــو بلس م ــاس �ش ــان ذا أس دھ

ى ويتحمــل العوامــل  حتــاكك والــرج ســفلتيه مقــاوم للإ
أ
رســانه او ال رضيــات الخ

أ
ال

ــوفة  ــب املكش ــات امللع رضي
أ
ــتخدام ل س ــح للإ ــمس ويصل ــعه الش ــه وأش وي الج

ــة ( . ــوان جذاب ــدة أل ي ع
خ

ــر � ت. )متوف ــات واملشــا�ي والطرق

فــاف ٢50 ميكــرون  لك النظــرى: 0.5 كجــم / م٢/ مســك بعــد الج ســ�ت معــدل الإ

/ للوجــة الواحــد .

العبوة : ٢5 كجم .

ت إيبوكــىي خــاىلي املذيــب مــن نوعيــة خاصــة يعــىي طبقــة غــري منفــذه لمليــاه  دھــا�خ
ــىت -٤0م º( امم  ــن) + ١٢0م ºوح ــرارة م ــل ال ت وتتحم و�ي ــامي ــة للك ــوائل ومقاوم والس
ــا غــري  ــد مــع كونھ ي ــد أو الترج ــات الثلجــات ســواء التجمي رضي

أ
ــا مناســبة ل علھ ج �ي

لصحــة لــذا فھــي مناســبه للصناعــات الدوائيــة و الغذائيــة ســامة أو ضــارة �ج
ھا و املاده معتمده حمليا. ت و غري و�ج واملرش

لك النظرى: س�ت معدل الإ
) أ + ب(. خ العبوة  : العبوه : ١ ، 5 كجم مركب�ي
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خ إيبوكســية خاليــة املذيــب  مونــة إيبوكســية خاصــة ذاتيــة التســوية تتكــون مــن لــدا�أ
ــع مســتمر  ــات تعــىي ســطح لم ــاه متدرجــة البيب ــة منتق ــواد مالئ ــع م خاصــة م
ــوت  ي ت والز ــكر�ي ت والس و�ي ــامي ــل الك ــة يتحم ــاكك و الرك ي والحت ــرج ــاوم لل مق

ــة. لصحــة العام ســامة أو ضــارة �ج ــة للحــرارة ) + ١٢0م ºوحــىت -٤0م º(غري ومقاوم
فــاف ٢-٤ مم / للوجــة  لك النظــرى:٤-8 كجــم / م٢/ مســك بعــد الج ســ�ت معــدل الإ

الواحــد.
العبوة :35 كجم ثلث مركبات) أ+ب+ج( .

مونــة ذات أســاس ايبوكــى تتكــون مــن 3 مركبــات ذاتيــة الســيولت لعمــل طبقــة 

ت تعــى ســطح  و�ي ى ومقاومــة لتأثــري الكــامي رضيــات مقاومــة للحتــاكك والــرج
أ
لل

لمــع أملــس ، تنتــج بعــدة ألــوان .

لك النظرى:  ٤- 6  كجم/م٢ / مسك ٢-3 مم  .  س�ت معدل الإ

العبوة :١0 كجم  ثلث مركبات )أ + ب + ج ( .

ــات  ــن 3 مركب ــب تتكــون م ــولك خــاىلي املذي ــة ذات أســاس ايبوكــى نوف مون

ى ومقاومــة فائقــة  رضيــات مقاومــة للحتــاكك والــرج
أ
ذاتيــة الســيولت لعمــل طبقــة لل

ت تعــى ســطح لمــع أملــس. و�ي لتأثــري الكــامي

لك النظرى:  ٤- 6  كجم/م٢ / مسك 3 مم  .  س�ت معدل الإ

العبوة :١0 كجم  ثلت مركبات )أ + ب + ج ( .

ــات  ــة البيب ــاة متدرج ــة منتق ــواد مالئ ــع م ن م ــور�ش ــوىلي ي خ الب ــدا�أ ــن ل ــة م مون

رضيــات بطبقــة مرنــة مقاومة 
أ
لتعــىي طبقــة ذاتيــة الســيولت والتســوية لتشــطيب ال

ي والحتــاكك. ــرج لل

لك النظرى: 5كجم/ م٢/ مسك 3مم س�ت معدل الإ

العبوة : ١0كجم  ثلث مركبات )أ + ب + ج (.

ــتاتيكيه  س ء الإ ــر�ج ــل للهك ــب موص ــه املذي ــيه خالي ت إيبوكس ــا�خ ــن دھ ــام م نظ

ــح  حتــاكك يصل ت يعــى ســطح لمــع يتحمــل الركــه  والإ و�ي ذا مقاومــه للكــامي

ىل 
آ
ال الاســب  وصــالت  واملعامــل  املستشــفيات  أرضيــات   

خ
� ســتخدام  للإ

ه واملفرقعــات والنظــام يتكــون مــن ســيللر وطبقــه موصــ�  ومعامــل الذخــري

ر�خ . 
أ
ــ� ال ــيه للتوصي ــاب النحاس قط

أ
ــه اىل ال ضاف لإ ــه �ج ائي ــه �خ ء وطبق ــر�ج للهك

لك النظرى: سيللر إى ٤3  )0.٢-0.3 كجم /م٢ ( س�ت معدل الإ

كنه ) 0.3-٤.0  ء الســا                                  : طبقــه إبيوكســية موصــ� للهكــر�ج

فــاف ٢50 ميكــرون ( كجــم / م٢/ مســك بعــد الج

ي ) 0.٧5 كجم / م٢/ 
ا�أ                                  : طبقه إبيوكســية التشــطيب ال�خ

فــاف 500 ميكرون( مســك بعــد الج

) أ + ب( خ العبوه : 5 ، ١0 كجم مركب�ي



٤٤ ٤3

كرش  مونــة إيبوكســية تتكــون مــن ثــلث مركبــات تعــىي طبقــة بســمك  5- ١0مم أو أ

ي وذات مقاومــة  حتــاكك والــرج جھــادات و الركــة ومقاومــة للإ فائقــة التحمــل للإ

ســامة  مــل حــراري مــن  + ١٢0مº وحــىت  ٤0م  ºوغري
ت

ت وذات � و�ي ه للكــامي خ متمــري

لصحــة العامــة. أو ضــارة �ج

فاف  5-١0مم. لك النظرى:١0- ٢0 كجم/ م٢/  مسك بعد الج س�ت معدل الإ

العبوه :35 كجم ثلث  مركبات ) أ + ب + ج( .

مونــه إيبوكســيه خاليــه املذيــب تتكــون مــن ثــلث مركبــات ومــواد مالئــه 
ى و  ــرج ــاوم لل ــات وتعــى ســطح مق رضي

أ
ــاه تســتخدم لتشــطيب ال متدرجــه منتق

ت ذات  و�ي ــامي ــه للك ــه خاص ــ� ذا مقاوم ــه الثقي ــل للحرك ــق التحم ــاكك. فائ حت للإ
 محايــه أرضيــات املصانــع واملدابــغ وحمطــات الطاقــه 

خ
ات العاليــه تســتخدم � خ كــري الرت

ھــا . ت وغري و�ي وكــامي والبرت
لك النظرى: ١١-١8 كجم /م٢ / مسك 5-8 مم  . س�ت معدل الإ

العبوه : 35 كجم  ثلث مركبات )أ + ب + ج(.

يبوكــى نوفــولك خاليــه مــن املذيــب مــع مــواد مالئــه منتقــاه متدرجه  خ الإ مونــه مــن لــدا�أ
ات  خ كــري ت ذات الرت و�ي رســانيه خاصــه املعرضــه للكــامي رضيــات الخ

أ
تســتخدم لتشــطيب ال

ى  ــرج ــات وال ــاكك والصدم ــ� والحت ــه الثقي ــل للحرك ــه التحم ــا فائق خ بكو�خ ــري ــه تتم العالي
ــد  ــه وحمطــات تولي ت والصباغ و�ي ــامي وك مســده والبرت

أ
ت وال و�ي ــع الكــامي  مصان

خ
تســتخدم �

ھــا.  الطاقــه وغري
لك النظرى: ١١ كجم / م٢ / مسك 5 مم. س�ت معدل الإ

العبوه : مركبات )أ + ب + ج( ٢٧.5 كجم ) شفاف (. 
          ثلث مركبات )أ + ب + ج( 35 كجم ) ملون (.

ــب   ــة املذي ســتاتيكيه خالي ء الإ ــر�ج ــة التســوية موصــ�ت للكھ ــة إيبوكســية ذاتي مون

يبوكســية ومــواد مالئــه منتقــاه متدرجــة هلــا قــوة إلتصــاق  خ الإ تتكــون مــن اللــدا�أ

ــا بســمك )٢-3مم(النظــام یشــمل  ــمت معلھ ــده ي ــة جي ــادات مياكنيكي ــة وإجھ عالي

رافيــت  يبوكــىي و الج يبوكــىي خــاىل املذيــب والطبقــة املوصــ� مــن الإ رمــن الإ ا�ي �ج

و الســلياك.

لك النظرى: سيللر إى ٤3  )0.٢-0.3 كجم / م٢(. س�ت معدل الإ

كنه )0.3-٤.0  ء الســا ــه إبيوكســية موصــ� للهكــر�ج                                  : طبق

فــاف ٢00-٢50ميكــرون(.  كجــم / م٢/ لســمك بعــد الج

ــد  ــه ٤-6كجــم / م٢/ مســك بع ائي ــه إبيوكســية �خ                                  : طبق

ــاف  ٢-3مم . ف الج

العبوه :١0،5كجم  ثلث  مركبات ) أ + ب + ج (.

ــر  ا�ي خ مصمــم خصيصــا للســتخدام كرج ــر إيبوكــىي خــاىلي املذيــب مــن مركبــ�ي ا�ي �ج
يبوكســية  بوكســية او املونــة الإ ت الإ ســتاتيكية أســفل الدھــا�خ ء الإ موصــل للهكــر�ج

ذاتيــة التســوية . 
ASTM F-150 ANS12020 ESDS 7.1 مطابق لملواصفات العاملية

ــاف )٢50-٢00(  ف ــد الج ــك بع ــم/ م٢/ مس ــرى:0.3-0.٤ كج لك النظ ــ�ت س ــدل الإ مع
ميكــرون .

خ )أ + ب(. العبوه : ١ ، 5 كجم مركب�ي



٤5٤6

مونــة إيبوكســية خاليــة املذيــب شــفافه تتكــون مــن ثــلث مركبــات لعمــل طبقــة 

ــة  ــع مقاوم ــ� م ــال الثقي مح
أ
ــات وال ــه والصدم ــل لرك ــة التحم ــات فائق رضي

أ
لل

ت. و�ي ة للكــامي خ متمــري

فاف 5-8 مم. لك النظرى:١0-١6 كجم / م٢ /  مسك بعد الج س�ت معدل الإ

العبوة :35  كجم ثلث مركبات ) أ + ب + ج (.

رســانية  رضيــات الخ
أ
ــة ال ــرى جاھــزة ملعالج ي وركم صخ

مــادة ذات أســاس أمسنــىت

ــازة  ــة ممت ــات مياكنيكي ــة ذات مواصف ــى أرضي ــول ع ــج للحص ــام النض
ت
ــل � قب

ــات  راج ــازن والج ــات احملخ ــل أرضي ى مث ــرج ــاكك وال حت ــد الإ ــة ض ــة عالي ومقاوم

 عــدة ألــوان(.
خ

. )متوافــر � خ �ي خ كــن انتظــار الســيارات املفتوحــة وحمطــات البــرخ وأما

ية(. لك النظرى: 3، 5، 6 كجم/م٢ .)حسب الكثافة املرور س�ت معدل الإ

العبوة : شياكرة 30 كجم.

خ  ــري ــة تتم ــات خاص ضاف إ ــة �ج ــتواء معالج س ــة الإ ــىت ذاتي ــاس أمسن ــادة ذات أس م

ى  الــرج فائقــة عــى مقاومــة  قــدرة  نضغــاط والكــر ذات  للإ فائقــة  قاومــة  �ج

ــه   لتغطيت
ً
ــدا هي

ت
ــتو � ــطح مس خ س ــو�ي ــا�أ أو لتك ــطح �خ ــح كس ــاكك . تصل حت والإ

لفينيــل أو القنالتكــس أو املوكيــت . �ج

لك النظرى: ٢كجم/ م٢/ مسك ١مم . س�ت معدل الإ

العبوة : شياكرة ٢5 كجم.

ت  ــو�خ ــه ومل ــات خاص ــد�خ وإضاف ــىت وركم مع ــاس أمسن ــات ذو اس رضي
أ
ــد لل مصل

رســا�خ  ــام نضجها لتعى الســطح الخ
ت
رســانيه قبــل � رضيــات الخ

أ
جاھــزة للــرش عــى ال

نضغــاط بصوره  ــاد الإ حتــاكك والصدمــات مــع رفهعــا إ�ج
أ
رضيــات مقاومــه عاليــه لل

أ
لل

 تشــطيب 
خ

ســتخداهما � مــل الركــه الثقيــ� لــذا يــو� �ج
ت

ه تســاعد عــى � كبــري
 عــده الــوان( .

خ
ھــا )متوافــر � راجــات وحمطــات الوقــود وغري ــازن والج أرضيــات احملخ

لك النظرى: 5، ٧، 9 كجم /م٢ .) حسب ظروف الركه ( . س�ت معدل الإ
العبوة : شياكرة 30 كجم.

ــع  ــس ( م ــى ) فياكلب ــت الطبي مسن
أ
ــوى عــى ال ت

ت
ــىت � ــاده ذات أســاس أمسن م

ــه  ــه عد�ي ــاه وتعــى مون ملي ــط �ج ل خ ــه خاصــه �ت ــدرج وإضاف صــوص املت ــركم احملخ ال

ى  ــرج ــاف ومقاومــه للحركــه والحتــاكك وال ف ــاه ورسيعــه الج ــاش عــازل لملي ن الإ

ــع  ــات واملصان رضي
أ
ــتطيب ال ــتخدم لتش ــه تس ــه فائق ــادات مياكنيكي وذات إ�ج

ــوق . ــا ف
خ

ــورش بســمك 8 مم � ــازن وال راجــات واحملخ والج

لك النظرى: ٢0 كجم /م٢ / مسك ١0 مم . س�ت معدل الإ

العبوه : ٢5 كجم .

ــات  ت وإضاف ــو�خ ــدرج ومل ــليى املت ــل الس ــت والرم مسن
أ
ــن ال ــون م ــودرة تتك ب

املطبوعــه  رســانه  الخ إنتــاج   
خ

� یســتخدم  متجانــس  خليــط  تعــى  خاصــه 

املتعــدده.  اهلندســيه  شــاكهلا 
أ
�ج واملمــرات  ت  املشــا�ي  

خ
� املســتخدمه 

لك النظرى: 3-5 كجم /م٢ . س�ت معدل الإ

العبوه : ٢5 كجم



٤8 ٤٧

رســانه لهســول فــك الطابعــات عنــد معــل  ــا عــى الخ بــودره خاصــه يــمت رهسش

رســانه املطبوعــه دون عيــوب او بقــع  الخ

لك النظرى: 6- 8 / م٢ / كجم . س�ت معدل الإ

العبوه : ٢0 كجم .

رســانه  دھــان شــفاف ذو أســاس راتنــىج يتغلغــل داخــل مســام ســطح الخ

ــاة. شــعه الشــمس واملي
أ
ــا�ش �ج ى ول تت ــرج حتــاكك وال املطبوعــه ليعطهــا مقاومــه للإ

لك النظرى: 0.١5-0.٢0 كجم/م٢ / حسب مسامية السطح . س�ت معدل الإ

العبوه : ٢0 كجم .

يليــك تعــىي مونــه عــازل لمليــاه والرطوبــه تعــى بيــاض  كر مــادة ذات أســاس أ

رســانيه  ارجيــه لملنشــأت الخ ســطح الداخليــه والخ
أ
ــه تســتخدم لل ــوان جذاب ذا أل

كــن اســتخدامه  ت و�ي  أرضيــات امللعــب واملشــا�ي
خ

واملبــا�خ امك تســتخدم أيضــا �

وخ والفرغــات . مكعجــون ملــلء الــرش

لك النظرى: ١.5 كجم /م٢/ مسك ١ مم. س�ت معدل الإ

العبوه : ٢0 كجم.

مع(   يليــك مــع بــودرة الاكوتــش املطحــون )خشــن و�خ كر
أ
خ ال مونــة مــن لــدا�أ

ــة  ضي ــات امللعــب الر�ي رضي
أ
ــة كطبقــة أســاس ل ــة مطاطي لعمــل تكســيات مرن

ــفلتية. ــانية أو الس رس ــواء الخ س

لك النظرى: الاكوتش الخشن ١.5 /م٢/ كجم  مسك١ مم. س�ت معدل الإ

                             الاكوتش النامع ١كجم/م٢/ مسك١ مم.

العبوه :٢0 كجم.

حتــاكك والركــه ومقــاوم  فــاف تتحمــل الإ يليــك رسيــع الج كر مــادة ذات أســاس أ

شــعه فــوق البنفســجيه وعــازل مليــاه تســتخدم 
أ
ويــه وتتحمــل ال للعوامــل الج

ــه  ضي ــات امللعــب الر�ي ــه لتكســيات أرضي ســفلت ومصنع
أ
ــانه وال رس عــى الخ

ــرات . ت واملم ــا�ي واملش

فــاف ٢50 ميكــرون  لك النظــرى: 0.٧5 كجــم/م٢/ مســك بعــد الج ســ�ت معــدل الإ

للوجــه الواحــد.

العبوه : ٢0 كجم .



50

رســانيه  ســطح الخ
أ
خ ال وليــه لتجهري يــوت والرواســب البرت يــ� للشــحوم والز مــاده مز

 املصانــع والــورش 
خ

لبيئــه وتســتخدم � أو املعدنيــه واملــاده غــري ســامه أو ضــاره �ج

واملعامــل .

لك النظرى: ٤-6 م٢/ كجم للطبقة الواحدة. س�ت معدل الإ

العبوه : ١، 5، ٢0 كجم .

صصة  ي حمخ
لصحــة أو البيئــة ذات أســاس مــا�أ مــادة عضويــة غــري ســامة أو ضــارة �ج

يقــة آمنة. يــوت بطر زالت الشــحوم والز لإ

لك النظرى:١0 كجم / م٢ س�ت معدل الإ

العبوه : 5، ٢0 كجم .

عطــاء  محــاض واملنظفــات الصناعيــة لإ
أ
ي مــن املذيبــات وال

خليــط ذا أســاس مــا�أ

ي 
خ

مسنتيــة مــع مســاعدتھا �
أ
مــلح والرواســب واملونــة ال

أ
يــل لل مركــب خــاص مز

ــار والبيــاض. حج
أ
رســانة والطــوب وال يــوت مــن الخ إزالت الشــحوم والز

لك النظرى:5-١0 /م٢/ كجم س�ت معدل الإ

العبوه :١، 5، ٢0 كجم .
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تــوى عــى فوســفات الزنــك للحمايــه ضــد الصــدأ  ــري ذا اســاس الكيــدى �ي ا�ي �ج

ســطح املعدنيــه مــن الداخــل 
أ
ر(لمايــه ال ا�ي ي )�ج ضــري

ت
یســتخدم كدھــان �

يــه املعرضــه  معــال البحر
أ
ــارج مثــل املنشــأت املعدنيــه وخطــوط املواســري وال والخ

جــواء الســاحليه . 
أ
لل

فاف 35 ميكرون . لك النظرى: 0.١00 كجم/م٢/ مسك بعد الج س�ت معدل الإ

العبوه : 5، ٢0 كجم .

ــة  ي ت( والبحر ــو�خ مال ــة )الج ــر لملنشــآت املعدني ا�ي ى كرج ضــري
ت

دھــان إيبوكــى �

ــد. لك الدي
آ املعرضــة للصــدأ و�ت

فاف 50 ميكرون. لك النظرى: 0.١٤ كجم/م٢/ مسك بعد الج س�ت معدل الإ

خ )أ + ب( . العبوة :١ ، 5 كجم مركب�ي

ــك  ــفات الزن ــى فوس ــوى ع ت ــر �ي ا�ي ــى �ج ــد إيبوك ــوىل أمي ــاس ب ــان ذو أس دھ

ــه  وي ــه والعوامــل الج ــاه والرطوب ــألك بفعــل املي ــد مــن الصــدأ والت ــه الدي لماي

يــه  ســطح املعنديــه مثــل املنشــأت املعدنيــه واملنشــأت البحر
أ
ــر لل ا�ي یســتخدم كرج

وخطــوط املواســري 

فاف 35 ميكرون  لك النظرى: 0.١0 كجم /م٢/ مسك بعد الج س�ت معدل الإ

خ )أ + ب(. العبوه : ١ ، 5 كجم مركب�ي

ــر لمايــة  ا�ي لزنــك مــن مركــب واحــد فقــط یســتخدم كرج دھــان إيبوكــى غــىخ �ج

الديــد مــن الصــدأ والتــآلك ول يتــآ�ش مــن حــرارة اللحــام. إقتصــادى ویســتخدم 

يبوكســية لملنشــآت املعدنيــة. ت الإ ميــع أنــواع الدھــا�خ كبــادىء لج

فاف ٤0 ميكرون . لك النظرى: 0.٢٧5 كجم/م٢/ مسك بعد الج س�ت معدل الإ

العبوه :١، 5، ٢0 كجم .

ســطح املعدنيــة 
أ
لزنــك )95-96%( يعــىي محايــة لل ي �ج

كيــب غــىخ دھــان أحــادي الرت

لفنــة عــى البــارد. ويعتــرج نــوع مــن الج

فاف ٤0 ميكرون . لك النظرى:٤ م٢/كجم مسك بعد الج س�ت معدل الإ

العبوة :١ ، 5 ، ٢0 كجم .

تــوى عــى مذيــب يعــى  لزنــك �ي خ غــىخ �ج ــر ايبوكــى يتكــون مــن مركبــ�ي ا�ي �ج

ــآلك. ــة والت وي ــاوم لملــاء والظــروف الج ــب ومق ــد والصل ــة للحدي ــة كثودي محاي

فاف 50 ميكرون . لك النظرى: 0.١60 كجم /م٢/ مسك بعد الج س�ت معدل الإ

) أ + ب(. خ العبوة : ١ ، 5  كجم  مركب�ي
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ســطح 
أ
خ یســتخدم لتســوية ال ســتخدام مــن مركبــ�ي معجــون إيبوكــى جاھــز للإ

يبوكســيات – إقتصــادى  ى نــوع مــن أنــواع الإ
أ
ــا �ج  لدھا�خ

ً
هيــدا

ت
فقيــة والرأســية �

أ
ال

معال تســوية واســتعدال 
أ
يبوكســية ویســتخدمل ت الإ لك الدھا�خ ويقلــل مــن إســ�ت

وخ والثقــوب . الســطح ســواء أفقيــا اوراســيا دون تســبيل وملــلء الــرش

لك النظرى: 0,5 – 0,6 كجم/م٢. س�ت معدل الإ

خ )أ + ب( . العبوة : ١ ، 5 كجم مركب�ي

تــوى عــى مذيــب عضــوي يعــى طبقــة  خ �ي دھــان إيبوكــى يتكــون مــن مركبــ�ي

ت  و�ي ويــة ول مقاومــة للكــامي لمعــة  مســتمرة مقاومــة للتــآلك والعوامــل الج

ــة . ــانية واملعدني رس ــآت الخ ــة املنش ي محاي
خ

ــتخدم � ــوت یس ي ــلح والز م
أ
وال

لك النظرى:0.٢ كجم /م٢/ مسك ١00 ميكرون للوجه الواحد . س�ت معدل الإ

) أ + ب( . خ العبوة : ١ ، 5 كجم مركب�ي

ــاية  ــزل ومحـ ــتخدم لع ــب یس ــى املذي ــوى ع ت خ �ي ــ�ي ــن مركب ــى م ــان إيبوك دھ

ــاوم  ــف مق ــل التنظي ــع هس ــا�أ لم ــطح �خ ــة ذو س ــانية واملعدني رس ــطح الخ س
أ
ال

حتــاكك، إقتصــادى وذو ألــوان جذابــة متعــددة . ت والإ و�ي للكــامي

لك النظرى: 0.٢ كجم/م٢/ مسك ١00 ميكرون للوجه الواحد . س�ت معدل الإ

خ )أ + ب( . العبوة : ١ ، 5 كجم مركب�ي

ي 
خ

ســتخدامات � خ ذو أســاس مــا�أ وعــازل متعــدد الإ دھــان إيبوكــى مــن مركبــ�ي
سبســتوس…  خشــاب – الإ

أ
رســانة – الديد – ال تلفة مثل: الخ ســطح احملخ

أ
محاية ال

دويــة 
أ
 دھــان البدرومــات – احملــلت – املستشــفيات ومصانــع ال

خ
. یســتخدم � إلخ

غذيــة لكونــه ىحص وإقتصــادى وذو ألــوان جذابــة ومتعــددة.
أ
وال

ــاف ٢00 ميكــرون  ف ــد الج لك النظــرى: 0.٤ كجم/م٢/لســمك بع ســ�ت ــدل الإ مع
للوجــه الواحــد .

خ )أ + ب( . العبوة : ١، 5  كجم مركب�ي

خ خــاىل مــن املذيــب لمايــة وعــزل املنشــآت  دھــان إيبوكــى مــن مركبــ�ي

ب واملــواد  رســانية واملعدنيــة غــري ســام صــال للتلمــس املبــارسش مــع ميــاه الــرش الخ

حتــاكك. )معتمــد مــن اهليئــة القوميــة  ت والإ و�ي الغذائيــة، ومقــاوم كذلــك للكــامي

ــة( . ــوان جذاب  عــدة أل
خ

ــر � ب( )متواف ــرش ــاه ال ملي

فــاف ٢00 ميكــرون  لك النظــرى:0.3  كجــم/م٢/ مســك بعــد الج ســ�ت معــدل الإ

للوجــه الواحــد  .

خ )أ + ب( العبوة :١ ، 5 كجم مركب�ي

خ خــاىل مــن املذيــب يعــىي طبقــه مسيكــة  ذو مقاومــة  دھــان إيبوكــى مــن مركبــ�ي
رســانية  تلفــة یســتخدم لمايــة املنشــآت الخ ت احملخ و�ي محــاض والكــامي

أ
فائقــة لل

ويــة قاســية وإحتــاككت عاليــة. )متوافــر  واملعدنيــة املعرضــة لظــروف تشــغيل كامي
ــة( . ــوان جذاب  عــدة أل

خ
�

ــرون  ــاف ٢00 ميك ف ــد الج ــك بع ــم/م٢/ مس ــرى: 0.3 كج لك النظ ــ�ت س ــدل الإ مع
للوجــه الواحــد .

خ )أ + ب( . العبوة :١ ، 5 كجم مركب�ي
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خ يعــى ســطح ذو مقاومــه  ــ�ي ــب مــن مركب ــولك خــاىل املذي دھــان إيبوكــى نوف
محــاض املركــزه واملــواد املؤكســده یســتخدم كدھــان 

أ
ت خاصــه ال ــاو�ي فائقــه للمكي

ت والصباغه  و�ي وكــامي ت والبرت و�ي  مصانــع الكــامي
خ

رســانه خاصــه � ــا�أ للحديــد والخ �خ
ھــا . مســده والــورق وحمطــات توليــد الطاقــه وغري

أ
خ وال والتجهــري

فــاف 300 ميكــرون  لك النظــرى:- 0.٤ كجــم /م٢/ مســك بعــد الج ســ�ت معــدل الإ
للوجــه الواحــد .

خ )أ + ب( . العبوه :١ ، 5 كجم  مركب�ي

دھــان إيبوكــى قطــرا�خ خــاىل مــن املذيــب إقتصــادى مانــع للصــدآ ذو مقاومــة 
ــاه الــرف الصــى  ت خاصــة مي و�ي ــاه البحــر والكــامي ــة ومي وفي ــاه الج ــة لملي فائق

ــة.  رســانية واملواســري املدفون ــة القواعــد الخ ي عــزل ومحاي
خ

یســتخدم �
سطح الرطبة.

أ
ویستخدم عى ال

فــاف  ٢50 ميكــرون  لك النظــرى: 0.3٤ كجم/م٢/مســك بعــد الج ســ�ت معــدل الإ
للوجــه الواحــد.

) أ + ب( . خ  العبوة :١ ، 5 كجم مركب�ي

تــوى عــى املذيــب - مانــع للصــدأ ومقاوم  لقــار قطــرا�خ �ي دھــان إيبوكــى معــدل �ج

ت وخاصــة ميــاه الــرف الصــى..  و�ي وفيــة وميــاه البحــر والكــامي لمليــاه الج

رســانية واملواســري املدفونــة. یســتخدم لعــزل ومحايــة القواعــد الخ

لك النظــرى: 0.3٤ كجــم/م٢/ مســك ١٧5 ميكــرون للوجــه الواحــد  ســ�ت معــدل الإ

.

خ )أ + ب( . العبوة :١، 5 كجم مركب�ي

خ خــاىلي املذيــب  ن يتكــون مــن مركبــ�ي خ البــوىلي يــور�ش دھــان ذا أســاس مــن لــدا�أ

ويــة وآشــعة الشــمس مــرن مقــاوم  يعــىي ســطح مطــاطي مــرن مقــاوم للعوامــل الج

ويــة وآشــعة الشــمس . للعوامــل الج

فاف ٢00 ميكرون . لك النظرى:0.٢6 كجم/ م٢/ مسك بعد الج س�ت معدل الإ

خ أ + ب( . العبوة :١ ، 5 كجم )مركب�ي

شــبيه  ســطح املعدنيــه و الخ
أ
دھــان ذا أســاس ألكيــدى لمــع یســتخدم لدھــان ال

 
خ

ــتخدم � ــه یس وي ــل الج ــاوم للعوام ــارج ومق ــل والخ ــن الداخ ــان م ــح للدھ يصل

ــه .  ي معــال البحر
أ
ــه وال ــه املنشــأت املعدني محاي

فاف ٤0 ميكرون.  لك النظرى:0.١00 كجم /م٢ مسك  بعد الج س�ت معدل الإ

العبوه : ١ ، 5 ،٢0 كجم .

خ  ألكيديــه تســتخدم لدھــان  ي اللــون ذات أســاس مــن لــدا�أ
  بويــة ألومنيــوم فــىخ

ت و خطــوط املواســري مــن  ــزا�خ املنشــات املعدنيــة مثــل املســتودعات و الخ

ــارج. الخ

فــاف 50  )0.3 كجــم / م٢( مســك بعــد الج ــرت لك النظــرى: 8م/ ل ســ�ت معــدل الإ

ميكــرون .

العبوه : 5، ٢5 كجم .
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خ  رســانية واملعدنيــة يتمري ســطح الخ
أ
دھــان إيبوكــى خــاىلي املذيــب لمايــة وعزل ال

ت. و�ي بكونــه مقــاوم للحــرارة ويصلح للســتخدام حــىت ٢00مº ومقــاوم لتأثري الكــامي

ــاف  ف ــد الج ــمك بع ــم / م٢( لس )0.3 كج ــرت ــرى:5 م/ ل لك النظ ــ�ت س ــدل الإ مع

٢00 ميكــرون .

خ أ + ب( . العبوه :١ ، 5 كجم )مركب�ي

خ  ــ�ي ــن مركب ــه يتكــون م ليفاتي
أ
ــان ال يث ــوىل يور خ الب ــدا�أ ــن ل ــان ذو أســاس م دھ

ويــه خاصــه  شــعه الشــمس والعوامــل الج
أ
ــا�أ لمــع مقــاوم ل یســتخدم كدھــان �خ

ــوان .  عــده ال
خ

ــر � يبوكســيه .متواف ت الإ تشــطيب للدھــا�خ

فاف ٤0 ميكرون  .  لك النظرى: 0,١0 كجم /م٢/ مسك بعد الج س�ت معدل الإ

خ )أ + ب( . العبوه : 5 ، ٢0 كجم , مركب�ي

ــوىلي  ليفاتيــة ) ب
أ
ــور�ي ال خ البــوىلي ي ــدا�أ خ  ل دھــان خــاىل مــن املذيــب مــن مركبــ�ي

ــع ومقــاوم  ي منخفضــة اللزوجــة و رسي
ك( یســتخدم كســيلر أو وجــة نھــا�أ أســبرت

ي و الركــة  حتــاكك و الــرج ت وامليــاة و مقــاوم للإ و�ي شــعة الشــمس والكــامي
أ
ل

ي 
خ

كــن تطبيقــة � يبوكســية و �ي
أ
خ ال ــدا�أ ــوق الل شــب و ف یســتخدم للخرســانة و الخ

درجــات حــرارة منخفضــة.

فاف ٤00 ميكرون   لك النظرى:0.٤8كجم /م٢/لسمك بعد الج س�ت معدل الإ

خ )أ + ب( . العبوه:١ ، 5 كجم  مركب�ي
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دھــان عــازل لمليــاه ذو أســاس أمسنــىت يعتمــد عــى التغلغــل داخــل مســام الســطح 
نتــاج بلــورات ل  ماھــه لإ ج عــن معليــه الإ

ت
والتفاعــل مــع ھيدروكســيد الاكلســيوم النــا�

 والدھــان متجدد 
ش

نــع حــدوث تــرب امليــاه والــر�  امليــاه داخــل املســام امم �ي
خ

تــذوب �
ت ومحامــات  ــزا�خ ــل الخ ــه مث  عــزل املنشــات املائي

خ
ــت ویســتخدم � ــع الوق ــا م تلقائي

 
خ

ــاه الســالب لضغــط امليــاه امك � ج
ت

� الســباحه امك یســتخدم بكفــاءه للعــزل مــن الإ
ــات  . البدروم

لك النظرى:0.8-١ كجم / م٢/وجه واحد . س�ت معدل الإ
العبوه : ٢5 كجم .

معجــون ذو أســاس أمسنــىت معــدل عــازل لمليــاه یســتخدم لتســويه وإســتعدال 

ــات   البدروم
خ

ــاه امك � ــوب املي ــوق منس ــت أو ف
ت

ــا�خ � ــانيه واملب رس ــطح الخ س
أ
ال

ــات الســباحه  ت ومحام ــط الســانده وأيضــا للخــزا�خ والوائ

لك النظرى: 0.5-١.5 كجم /م٢  حسب حالت السطح. س�ت معدل الإ

العبوه : ٢5 كجم.

ــطح  س
أ
ــزل ال ــة لع ــة رابط ي ــادة بوليمر ــى م ــوى ع ت ــىت �ي ــاس أمسن ــان ذو أس دھ

 امليــاه والرطوبــة. يتحمــل الضغــوط املوجبــة والســالبة 
ش

رســانية واملبــا�خ ضــد ر� الخ
ت  ي عــزل البدرومــات ومحامــات الســباحة ودورات امليــاه وخــزا�خ

خ
ویســتخدم �

ب ومقاومــة مليــاه الــرف الصــى )معتمــد  امليــاه صــال للتلمــس مــع ميــاه الــرش
ــار�ج  ــان خ ــح كدھ ــى( يصل ــرف الص ب وال ــرش ــاه ال ــة ملي ــة القومي ــن اهليئ م

ــة.  وي ــة للعوامــل الج ــه الفائق ــة وملقاومت تلف ــوان حمخ  عــدة أل
خ

ــره � ــات لتواف للوا�ج
خ . �ي لك النظرى: ٢ – ٢.5 كجم/م٢ و�ج س�ت معدل الإ

خ )أ + ب( . العبوة : ٢5كجم مركب�ي

ــة  ــة قوي ــى طبق ــارد ليع ــى الب ــن ع ــا�أ يدھ ــاس م ــىخ ذا أس ــتحلب بيتومي مس

ي 
ــا�خ رســانة واملب ــاه ویســتخدم عــى الخ  وتــرب املي

ش
ــر� ســود مانعــة لل

أ
ــون ال لل �ج

ــة . ــطح املعدني س
أ
وال

خ . �ي لك النظرى: 0.5 كجم/م٢ / و�ج س�ت معدل الإ

العبوة : ١5 ، ٢00 كجم

 
ش

تــوى عــى مذيــب عضــوى عــازل للرطوبــة والــر� دھــان بيتوميــىخ عــى البــارد  �ي
يــدات و ذو تغلغــل عــاىلي و مطاطيــة. هســل  مــلح واللكور

أ
و ذو مقاومــة فائقــة لل

ــت ســطح 
ت

رســانية واملعدنيــة �  عــزل املنشــآت الخ
خ

ســتخدام، یســتخدم � الإ
ــاف  ف ــع الج ــة – رسي رســانية املدفون ــة املواســري والقواعــد الخ ــك محاي رض كذل

أ
ال

– إقتصــادى 
. خ �ي لك النظرى: 0,3 – 0,٤ كجم / م٢ / و�ج س�ت معدل الإ

العبوة  : ١5، ٢00 كجم .

دھــان بيتوميــىخ عــى البــارد ذو أســاس مــا�أ ذو مطاطيــة عاليــة ، عــازل للرطوبــة 

رض 
أ
ــت ســطح ال

ت
رســانية واملعدنيــة �  عــزل املنشــآت الخ

خ
 و یســتخدم �

ش
والــر�

رض. هســل الســتخدام – 
أ
ــت  ســطح ال

ت
رســانية � ومحايــة املواســري والقواعــد الخ

يــدات. مــلح  واللكور
أ
فــاف – ذو  مقاومــة عاليــه لل رسيــع الج

ــاف ٤00  ف خ مســك بعــد الج ــ�ي لك النظــرى: 0.8 كجــم/ م٢ / و�ج ســ�ت معــدل الإ

ميكــرون.

العبوة : ١5، ٢00 كجم 
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ــة  ــىت رسيع ــاس أمسن ــاه ذات أس ــود املي ي وج
خ

ــتخدام � س ــزة للإ ــمي جاھ م ــة �ت مون

 البدرومــات 
خ

صــلح الريــع والوقــف الفــورى لتــرب امليــاه � التصلــد للإ

ت ومحامــات الســباحة. ــزا�خ والخ

خ ٢*٢*١٤5 مس . لك النظرى: 580 مس3/كجم – رسش س�ت معدل الإ

العبوة  : ١5، ٢5 كجم.

خ یســتخدم للعــزل  ي بوليمــرى يتكــون مــن مركبــ�ي
دھــان مطــاط ذا أســاس أمسنــىت

خــص املعرضــة للحركــة 
أ
ل ي و�ج

 وتــرب امليــاه للخرســانة واملبــا�خ
ش

ضــد الــر�

ــارج ســواء لضغــط  ازات أو اهلبــوط البســيط تســتخدم مــن الداخــل والخ خ والھــرت

ــت  مسن
أ
ــىي أســاس ال ــادة ع ــك امل ــع تل كــن تصني ــاه الســالب أو املوجــب �ي املي

ســتخدام  إ  تســليح املادة �ج
خ

كن � وخ �ي ــة الفواصــل والــرش يتــات. ملعالج املقــاوم للكرج

ليــاف الزجاجيــة » فايــرج مــش« 
أ
ائــط مــن ال رسش

يكية مر
أ
املادة مطابقة لملواصفات ال

.ASTM C-190 / C-580 Type V, D-412, C-1305, C321 & CRD C-48  

لك النظرى:٢ – ٢.5 كجم/م٢ حسب حالت السطح.  س�ت معدل الإ

خ )أ + ب( . لعبوة : ٢٤كجم مركب�ي

ــت  مسن
أ
ــى ال ــوى ع ت

ت
ــىت � ــاس أمسن ــاه ذات أس ــرب املي  وت

ش
ــر� ــازل لل ــة ع مون

لــط  خ الطبيــى ) فياكلبــس ( مــع الــركم املتــدرج وإضافــات خاصــه ومــواد رابطــه �ت
ــه  ب وقوي ــرش ــاه ال ــع مي ــه غــري ســامه وصالــه للتلمــس م ــاج مون نت ــاه لإ ــع املي م
ــة   ــاه امك تتحمــل الضغــوط الســالبة و املوجب ــرب املي  وت

ش
ــر� لتصــاق ومانعــه لل الإ

ــباحه  ــات الس ت ومحام ــزا�خ ــل الخ ــه مث ــأت املائي ــزل املنش  ع
خ

ــل � ــه التحم وقوي
ــاىع . ــرف الصــى والصن ــاه ال ــه مي ــاه ومعالج وحمطــات املي

لك النظرى: ٢ -٢,5 كجم / م٢ مسك ١.5مم.   س�ت معدل الإ
العبوه : ٢0 كجم.

ــه  ات الصناعي ــري ــباحه والبح ــات الس ــطيب محام ــاص لتش ــر خ ــان كوبوليم دھ

ــرج  ــاه ويعت ــع لتــرب املي شــعه الشــمس ومان
أ
ــاوم ل ــه ومــرن ومق ــوان جذاب ذا أل

ــيات.  ى تكس
أ
ــاج ل ت ــا�أ ل �ي ــطيب نھ كتش

فاف ٤50ميكرون .  لك النظرى: ١كجم/م٢/ مسك بعد الج س�ت معدل الإ

العبوه :٢0 كجم.

 والرطوبــه ومقــاوم للعوامــل 
ش

دھــان أمسنــىت بوليمــرى معــدل للحمايــه ضــد الــر�

 املنشــأت الســاحليه 
خ

لتغلغــل الغــازات الضــاره یســتخدم � ويــه ومانــع  الج

رســانه  ســتخدام عــى الخ لــوان متعــدده ويصلــح للإ
أ
يــه والكبــارى ينتــج �ج والبحر

ــارج .  ــن الداخــل والخ والطــوب والجــر م

خ  . لك النظرى: ١,5 – ٢ كجم/ م٢/طبقت�ي س�ت معدل الإ

خ )أ + ب( . العبوه : ٢5 كجم مركب�ي
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مسنــت یشــك برعــه لوقــف تــرب امليــاه و 
أ
ل مركــب ســائل عنــد خلطــه �ج

 الصخــور 
خ

وايــط �  تثبيــت املســامري والج
خ

یســتخدم امكنــع للنفاذيــه امك یســتخدم  �

رســانه . والخ

لوزن للمسنت .600 مس3/كجم .              رعه : )3:١( �ج الج

العبوة  : 5، ٢5 ،٢00  كجم

خ یســتخدم  ملطاطيــة يتكــون مــن مركب�ي خ  �ج ي بوليمــرى يتمــري
دھــان ذا أســاس أمسنــىت

خــص املعرضــة للحركة 
أ
ل ي و�ج

 وتــرب امليــاه للخرســانة واملبــا�خ
ش

للعــزل ضــد  الــر�

ــارج ســواء لضغــط  ازات أو اهلبــوط البســيط تســتخدم مــن الداخــل والخ خ ھــرت والإ

ــت  مسن
أ
ــىي اســاس ال ــادة ع ــك امل ــع تل كــن تصني ــاه الســالب أو املوجــب �ي املي

ســتخدام  إ كــن تســليح املــادة �ج وخ �ي ــة الفواصــل والــرش يتــات. ملعالج املقــاوم للكرج

ليــاف الزجاجيــه » فايــرج مــش« 
أ
ائــط مــن ال رسش

ASTM C-190 / C-580 Type V.   يكية مر
أ
املادة مطابقة لملواصفات ال

خ . �ي لك النظرى:٢ – ٢.5 كجم/ م٢ و�ج س�ت معدل الإ

خ )أ + ب( . العبوه : ٢5 كجم مركب�ي
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ضافــات خاصــة ومــواد رابطــة، عــد�ي  إ  �ج
ً
و�ي مــادة ذات أســاس أمسنــىت معــالج كــامي

تــاج فقــط إضافــة املــاء النظيــف لعمــل معجــون  نــاش جاھــز للســتخدام �ي الإ

ــارج  رســانية والبيــاض واملبــا�خ مــن الداخــل والخ ســطح الخ
أ
لتســوية وٕاســتعدال ال

بســية.  الطــوب واملبــا�خ الج
خ

وخ � وملــلء الفجــوات والــرش

لك 0.5–١ كجم/ م٢ حسب حالت السطح. س�ت معدل  الإ

العبوة : ٢0 كجم.

ــة –  ارجي ــة والخ  التشــطيبات الداخلي
خ

ســتعمال � ــز للإ ــك جاھ يلي كر معجــون أ

ائية  واد التشــطيب ال�خ ھــا للدھــان �ج خ هري ج
ت

ســقف و�
أ
 تســوية الوائــط وال

خ
یســتخدم �

ســتخدام – إقتصــادى. ت  البلســتيكية – هســل الإ مــن الدھــا�خ

لك النظرى: 0.35 – ١.00 كجم/ م٢حسب حالت السطح. س�ت معدل الإ

العبوه : ٢0 كجم

ــه  يليــك كوبوليمــري مــرن ومطــاط یســتخدم ملعالج كر معجــون ذا أســاس أ

ــى  ــاعد ع ــا�خ امك یس ــاض واملب ــانيه والبي رس ــطح الخ س
أ
 ال

خ
ــل � وخ والفواص ــرش ال

مــىأ الفراغــات مثــل التقطيــب حــول املواســري والشــبابيك مــع كونــه یســتخدم 

ار�ج  ســتخدام للتعــرض الخ ســتعدال وتســويه الســطح قبــل الدھــان ويصلــح للإ لإ

والداخــى عــى الســواء .

لك النظرى:0.5-١ كجم /م٢ . س�ت معدل الإ

العبوه : ٢0 كجم .

ــر  ا�ي يليــك یســتخدم كرج كر
أ
دھــان أبيــض ذو شــفافية عاليــة أساســه بوليمــرات ال

ــا  ــل دھا�خ ــا قب ھ خ هري ج
ت

خ خواهصــا و� بســية لتحســ�ي ــة والج مسنتي
أ
ســطح ال

أ
لدھــان ال

 
ً
ــا ــا. یســتخدم داخلي لتصــاق �ج خ خــواص الإ ــة.. لتحســ�ي ائي ــواد التشــطيب ال�خ �ج

ــون . ب كســيد الكر
ُ
�خ ا ــة وغــاز �ش وي ــه للعوامــل الج ــة عالي  و ذو مقاوم

ً
ــا وخارجي

مليــاة حســب  لك النظــرى: ١0-١5 كجــم/ م٢ بعــد التخفيــف �ج ســ�ت معــدل الإ
مســامية الســطح .

العبوة : 5 ، ٢0 كجم .

ى عــى  ضــري
ت

خ تســتخدم كوجــه � مــادة إيبوكســية ذات أســاس مــا�أ مــن مركبــ�ي

ســاس املــا�أ مثــل دياككــوت، 
أ
ت املطاطيــة ذات ال ســطح للدھــا�خ

أ
معظــم ال

ــرى. ت أخ ــا�خ يكوت أو أى دھ ــرت س

فــاف 50 ميكــرون /  لك النظــرى: 0.١٧كجــم/ م٢ مســك بعــد الج ســ�ت معــدل الإ

وجــه واحــد.

خ  )أ + ب( . العبوة : ١، 5 كجم مركب�ي

ي ومنخفــض اللزوجــة 
يليــك نصــف مطــىخ كر

أ
مــادة دھــان تشــطيب أســاهسا ال

ــة ذات  ي ــبية والجر ش ــة والخ مسنتي
أ
ــانية وال رس ــآت الخ ــة املنش ــتخدم ملعالج تس

ســطح 
أ
ي ال

خ
ة �  ذات قــدرة عــى مــلء املســام الصغــري

ً
كثافــة منخفضــة جــدا

لــوان(.  غــري قابــل 
أ
يــع ال  محج

خ
تلفــة لتجعلهــا طــاردة لمليــاه والرطوبــة. )متوافــر � احملخ

ــة. وي ــل الج شــعة الشــمس والعوام
أ
ــاوم ل ــرار ومق صف للإ

لك النظرى: 0.٢00 – 0.٤00 كجم/ م٢ حسب مسامية السطح. س�ت معدل الإ

العبوة : بست�ت ٢0كجم.
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ارجيــه ذو قابليــه عاليــه  يليــك للتشــطيبات الداخليــه والخ كر دھــان ذو أســاس أ

مع غــري لمع يناســب الســتعمالت  ويــه ذا مملــس �خ للغســيل ومقــاوم للعوامــل الج

ت الداخليــة. ارجيــة كلواجھــات ويصلــح أيضــا للدھــا�خ الخ

ــاف ١00 ميكــرون  ف ــد الج لك النظــرى:  ٢,5م٢ /كجــم مســك بع ســ�ت معــدل الإ

للوجــه الواحــد.

العبوه : ٢0 كجم

يليــك  كر
أ
خ ال كيــب ذا أســاس مــن لــدا�أ دھــان مطــاطي مــرن أحــادي الرت

ويــة  فــاف غشــاء مطــاطي مــرن عــازل لمليــاه ومقــاوم للعوامــل الج يعــىي بعــد الج
ــة. والرطوب

ســطح الرأســية :0.8 كجــم / م٢ مســك بعــد 
أ
لك النظــرى: ال ســ�ت معــدل الإ

فــاف 300 ميكــرون. الج
فقيــة:٢.6 كجــم / م٢  مســك بعــد 

أ
ســطح ال

أ
                                        ال

ليــاف(.
أ
ل فــاف ١ مم )التســليح  �ج الج

العبوة :  بست�ت ٢0كجم .

ــارج أو الداخــل  وخ والفواصــل مطــاط مــرن يصلــح مــن الخ معجــون للــرش

وخ ومــىأ  الــرش ــع  رســانه والبيــاض واملبــا�خ يصلــح ملعالج الخ مــع  یســتخدم 

ت واملعجــون ذا أســاس  ــا�خ ــل الدھ الفراغــات وتســويه وإســتعدال الســطح قب

يليــك . كر
أ
مــن مســتحلب ال

لك النظرى: 0.5- ١ كجم / م٢  حسب حالت السطح . س�ت معدل الإ

العبوه : ٢0 كجم .

يــــات.. ىحص وغــري  �ي والفطر دھــان تشــطيب داخــى مــرن ل یســمح بتكــون البكــرت
ي دھــان غــرف العمليات والتعقيـــم والصناعــات الدوائيــة والغذائية 

خ
ســام، یســتخدم �

ي درجــة ١٢0 م° قابــل 
ــرة حــىت خ ت و ال�ج و�ي الكــامي ونيــة مقــاوم لتأثري لكرت والصناعــات الإ

لــوان( 
أ
يــع ال  محج

خ
مليــاه البــاردة والســاخنة واملنظفــات الصناعيــة. )متوافــر � للغســيل �ج

ــاف ١50 - ٢00  ف لك النظــرى: 0.5 – 0,٧5 كجــم/ م٢  مســك بعــد الج ســ�ت معــدل الإ
ميكــرون.

العبوة   : بست�ت ٢0 كجم .

امــات املســتوردة – ذو  حــدث الخ
أ
دھــان یســتخدم للدھــان الداخــى ومصنــع �ج

مع وذو قابليــة للغســيل.  يليــك الدھــان شــديد البيــاض ل مملــس �خ كر أســاس أ

لــوان(
أ
يــع ال  محج

خ
)متوافــر �

ــرون  ــاف ١00 ميك ف ــد الج ــك بع ــم مس ــرى: ٢,5 م٢/كج لك النظ ــ�ت س ــدل الإ مع

للوجــه الواحــد. 

العبوة :  بست�ت ٢0 كجم .

يليــك يعــى طبقــة مسيكــة قــادرة عــى تغطيــة  كر دھــان مطــاطي مــرن ذا أســاس ا

ي حيــث أنھــا مقاومــة  ــار�ج وخ والفراغــات تصلــح للســتخدام الداخــىي والخ الــرش

 . ي
ــا�خ رســانية واملب بنــة وتســتخدم لملنشــآت الخ ــة والكر ــة والرطوب وي للعوامــل الج

لــوان(.
أ
يــع ال  محج

خ
)متوافــر �

فــاف  ــات مســك بعــد الج لك النظــرى: 0,5 – 0,6 كجــم/م٢ للوا�ج ســ�ت معــدل الإ

١50 - ٢00 ميكــرون .

العبوة :  بست�ت ٢0كجم .
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معــال البيــاض الداخــى 
أ
و�ي ل مع / خشــن معــالج كــامي ي �خ

بيــاض ذا اســاس أمسنــىت

غــراض التشــطيب والزخرفــة والديكــور مقــاوم 
أ
ــار�ج إقتصــادى ویســتخدم ل والخ

ويــة والرطوبــة واشــعة الشــمس. للعوامــل الج

لك النظرى:٢كجم /م٢/ مسك  ١مم . س�ت معدل الإ

العبوة : ٢5 كجم .

تــاج إىل امليــاه لعمــل 
ت

ي معــالج ببوليمــرات خاصــة �
طرطشــة ذات أســاس أمسنــىت

. ي
مونــة أمسنتيــة معــدلت تســتخدم كطرطشــة للخرســانة واملبــا�خ

لك النظرى:5-٧ كجم /م٢/ لسمك 5مم . س�ت معدل الإ

العبوة :30  كجم .

ــن  ك ــوب �ي ــانية أو الط رس ــط الخ ــقف والوائ س
أ
مع لل ي �خ

ــىت ــاض أمسن ــان وبي دھ

ــاحلية. ــة الس وي ــل الج ــاوم للعوام ــارج مق ــل أو الخ ــن الداخ ــه م تطبيق

لك النظرى:البياض النامع :١ كجم /م٢/ مسك ١مم . س�ت معدل الإ

                                  البياض احملبب:0.٧5 كجم /م٢/ مسك ١مم .   

العبوة : ٢0 كجم .

مع قابل للغســيل  يليــك للتشــطيبات الداخليــة ذو مملــس �خ كر دھــان ذو أســاس أ

لــوان(
أ
يــع ال   محج

خ
)متوافــر �

ــاف ١00 ميكــرون  ف ــد الج لك النظــرى: ٢,5 م٢/ كجــم مســك بع ســ�ت معــدل الإ

للوجــه الواحــد.

العبوة:  بست�ت ٢0 كجم .

مسنــت مــن 
أ
تــوى عــى ال  وتــرب امليــاه �ي

ش
بيــاض ذا أســاس أمسنــىت عــازل للــر�

تــوى 
ت

خ وإضافــات خاصــه ل � نوعيــة فياكلبــس مــع ركم ســليىي متــدرج والكــوار�ت

خ  اھــ�ي ج
ت

� ــا�أ مــن الإ ــح للعــزل امل ــد ويصل ــه مــن الدي ــدات وخالي ي عــى اللكور

املوجــب والســالب .

لك النظرى:٢٤كجم /م٢/ مسك ١٢مم . س�ت معدل الإ

العبوة : ٢5 كجم .

يليــك ذو أســاس مــا�أ – إقتصــادى – یســتخدم للدھــان والتشــطيبات  كر دھــان أ

لــوان(
أ
يــع ال  محج

خ
مع )متوافــر � الداخليــة ذو مملــس �خ

ــاف ١00 ميكــرون  ف ــد الج لك النظــرى: ٢,5 م٢/ كجــم مســك بع ســ�ت معــدل الإ

للوجــه الواحــد.

العبوة :  بست�ت ٢0 كجم .
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ــة  ي أمعــال تقوي
خ

ــتخدم � ــري املنســوج تس خ غ ــ�ي وبيل ــوىلي �ج ــاف الب ــن ألي ــف م لفائ

�ي  ــة إ�ج ــ�ت  ومثقب ــري متص ــاف غ ــة وىھ ألي ب ــيج دمع الرت ــا كنس ت و أيض ــا�خ الدھ

ــ�ي  اق الدينامي خــرت جھــادات والســتطالت ومقاومــة الإ ــة للإ ــوة مقاومــة عالي هلــا ق

ــة. ــة عالي ــوة نفاذي ــا ق ومقاومــة لشــعة الشــمس وهل

طوال حسب الطلب بعرض )٤-٢( م – وزن )١08-5٤( كجم. العبوه : لفائف �ج

ك  امــا ول تــرت
ت
ــار � حج

أ
رســانة أو البيــاض أو املبــا�خ أو ال بھــا الخ مــادة شــفافة تترش

ســطح طــاردة لمليــاه وذاتيــة التنظيــف وقابــ�ت للدھــان ول 
أ
عــل ال ج

ت
طبقــة ظاھــرة  �

ي الشــل املعمــارى.
خ

ــدث تغيــري �
ت

�

سطح املسامية 3.5-٤.5 م٢/ كجم.
أ
لك النظرى:  لل س�ت معدل الإ

سطح عالية املسامية  ٢ م٢/ كجم. 
أ
                                    لل

العبوة: ٢0 كجم .

ي  ــار�ج ــطيب الخ ــال التش مع
أ
خ ل ــ�ي ــز مركب ــون جاھ ي مل

ــىت ــاس أمسن ــاض ذا أس بي

مع. ــب أو �خ ــن حمب ــس خش مل �ج

لك النظرى:3-5 كجم /م٢/ لسمك 3مم . س�ت معدل الإ

خ )أ + ب(  . العبوة : 30 كجم مركب�ي

ت  ــا�خ ــة بدھ ت املدھون ــو�ي ــة للقل ــة املقاوم ــاف الزجاجي لي
أ
ــن ال ــدد م ــبك مم ش

ــة ــوة شــد وإســتطالت عالي ــا ق ــك هل يلي كر أ

. ٢098-ASTM E يكية مر
أ
املادة مطابقة لملواصفات ال

. طول اللفات : 50  مرت

عرض اللفات: ١.١ و١.٢مرت .

 
ً
يليــك وحبيبــات متدرجــة لتعــى شــا كر

أ
مــادة تشــطيب زخرفيــة أســاهسا ال

ــة شــل عيــوب احملــارة و إقتصاديــة  ة عــى معالج  – ذات قــدرة كبــري
ً
ا خ  ممــري

ً
معمــار�ي

مطارهســل التنظيــف یســتخدم 
أ
ويــة القاســية وال وذات مقاومــة فائقــة للعوامــل الج

ارجيــه )متوافــرة  ســطح الداخليــه والخ
أ
رســانة والبيــاض واملبــا�خ ســواء لل عــى الخ

 عــدة ألــوان جذابــة(
خ

�

لك النظرى:  3-5 كجم/م٢ / لسمك 3 مم. س�ت معدل الإ

العبوة: ٢0 كجم .
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خ صناعيــة ومضــاف إليــھ مــواد مالئــة  ئيــا بلــدا�أ مسنــت املعــالج كامي
أ
مونــة مــن ال

ي 
اميك والقيشــا�خ ــلط والســري ــة للب ــة لصق ــاء ليعــى مون ــع امل ــط م ل خ ــاة �ي ومنتق

واملوزايكــو ووحــدات العــزل الــراري یســتخدم أفقيا ورأســيا ويصلح للســتخدام 

. ي ــار�ج الداخــىي والخ

لك النظرى: ١,5 - ٢,5 كجم/م٢/ لسمك ١ مم . س�ت الإ

العبوة : ٢5 كجم .

ــة مــواد  خ صناعيــة ومضــاف إلي ــدا�أ ــا بل ئي ي معــالج كامي
مــادة ذات أســاس أمسنــىت

 وتريــب امليــاه 
ش

نــاش مانعــة للــر� ــة الإ ملــاء ليعــىي مونــة عد�ي لــط �ج خ منتقــاة �ي

ي والطــوب.
اميك والقيشــا�خ تســتخدم ملــلء عرانيــس البــلط والســري

لك النظرى: 0.٢ كجم/مرت طوىل لفواصل أبعادھا 5*٢0 مم. س�ت الإ

العبوة : ٢5 كجم .

ــه مــواد  خ صناعيــة ومضــاف إلي ــدا�أ ــا بل ئي ي معــالج كامي
ــة ذات أســاس أمسنــىت مون

نــاش ملــلء عرانيــس البــلط 
أ
ــه ال ملــاء ليعــىي مونــه عد�ي لــط �ج خ مالئــة منتقــاه �ي

ي والطــوب.
والراميــك والقيشــا�خ

لك النظرى: 0.٢ كجم/مرت طوىل لفواصل أبعادھا  5*٢0 مم. س�ت الإ

العبوة : ٢5 كجم .
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ــب  ــة املي ــة خالي خ ايبوكس ــدا�أ ــات ، ل ــلث مركب ــن ث ــون م ــية تتك ــة ايبوكس مون

اميك  ي أمعــال لصــق البــلط والســري
خ

ومــواد مالئــة متدرجــة البيبــات تســتخدم �

ــط.  ــات والوائ رضي
أ
ــوب لل والط

لك النظرى: 6 كجم /م٢/ مسك 3 مم . س�ت الإ

العبوة : 5، ١0كجم )3 مركبات أ + ب + ج( .

ــواد  ــب وم ــة املذي ــات ايبوكســية خالي ــلث مركب ــن ث ــة ايبوكســية تتكــون م مون

اميك  ي أمعــال لصــق البــلط والســري
خ

مالئــة متدرجــة البيبــات تســتخدم �

ت وقــوة التصــاق عاليــه. و�ي رضيــات والوائــط هلــا مقاومــة فائقــة للكــامي
أ
لل

لك النظرى: 6 كجم /م٢/ مسك 3 مم . س�ت معدل الإ

العبوه ١0,5 كجم , ثلث مركبات )أ + ب+ج( .

مونــة تتكــون مــن 3 مركبــات ذات أســاس ايبوكــى خــاىلي املذيــب مــع 

ت ومانعــة لنفاذيــة  و�ي مــواد مالئــة منتقــاة متدرجــة البيبــات مقاومــة للكــامي

اميك  ــلط والســري ــس الب ــاش تســتخدم لشــو ومــلء عراني ــة الن ــاه وعد�ي املي

والوائــط. رضيــات 
أ
لل

لك النظرى:0,٢ كجم / م.ط / لفواصل ابعادھا 5 * ٢0 مم. س�ت الإ

العبوة     :١0,5 كجم )3 مركبات أ + ب + ج(.

خ صناعيــة ومضــاف إليــة مــواد مالئــة  ئيــا بلــدا�أ مسنــت املعــالج كامي
أ
مونــة مــن ال

اميك  لــط مــع املــاء ليعــى مونــة مرنــة لصقــة للبــلط والســري خ ومنتقــاة �ي

ي واملوزايكــو ووحــدات العــزل الــراري یســتخدم أفقيــا ورأســيا ويصلــح 
والقيشــا�خ

. EN-12004  ــة بي ور
أ
ــات ال ــة لملواصف ي مطابق ــار�ج ــىي والخ ــتخدام الداخ س للإ

لك النظرى: ٢ - ٤ كجم/ م٢/ لسمك 3 مم . س�ت الإ

العبوة : ٢5 كجم .

معــال 
أ
يليــك مــع مــواد مائــ�ت منتقــاة تســتخدم ال كر ينــة جاھــزة ذات أســاس ا عج

شــنة والنامعــة مثــل  ســطح الخ
أ
يــع ال لصــق البــلط والراميــك والرخــام عــى محج

رســانة وتعــى طبقــة عــازلت لمليــاه. البيــاض والطــوب والخ

لك النظرى :٤-5 كجم / م٢/ مسك 3 مم . س�ت الإ

العبوة: : 5، ٢0 كجم.

خ إيبوكســية خاليــة املذيــب ومــواد  ــدا�أ خ ، ل ــة إيبوكســية تتكــون مــن مركبــ�ي مون

ــت 
ت

اميك � ي أمعــال لصــق البــلط والســري
خ

مالئــة متدرجــة البيبــات تســتخدم �

ســطح الرطبــة .
أ
املــاء وعــىي ال

لك النظرى: ١0 كجم/ م٢/ لسمك 5 مم . س�ت الإ

خ أ + ب(  . العبوة : ٢5 كجم )مركب�ي
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مونــة ذات أســاس إيبوكــى نوفــولك خــاىل مــن املذيــب مــع مــواد مالئــة منتقــاة 
ت و املذيبــات  محــاض املركــزة و القلــو�ي

أ
ت خاصــة ال و�ي ذات مقاومــة فائقــة للكــامي

نــاش تســتخدم ملــىأ  ــة الإ ــوة التصــاق فائقــة و عد�ي ــاه وهلــا ق ومانعــة تــرب املي
مســدة و 

أ
ت و ال و�ي  مصانــع الكــامي

خ
الفواصــل وعراميــس البــلط و الطــوب �

الصناعــات اهلندســية.
لك النظرى:0,٢ كجم / م.ط / لفواصل ابعادھا 5 * ٢0 مم . س�ت الإ

العبوة     : 5 ، ١0 كجم )3 مركبات أ + ب + ج( .

ي )فياكلبــس( ومضــاف إليــة مــواد مالئــة منتقــاة 
مــادة ذات أســاس أمسنــىت

ــلط  ــس الب ــىأ عراني ــتخدم  مل ــاش تس ن
أ
ــة ال ــة عد�ي ــى مون ــاء ليع مل ــط �ج ل خ �ي

ــزل الــراري والطــوب  ي والطــوب واملوزايكــو ووحــدات الع
والراميكوالقيشــا�خ

. ي ــار�ج یســتخدم أفقيــا ورأســيا ويصلــح للســتخدام الداخــىي والخ

لك النظرى:0,١ كجم / م.ط / لفواصل ابعادھا 5 *١0 مم . س�ت الإ

العبوة : ٢5 كجم .

خ إيبوكســية خاليــة املذيــب  مونــة إيبوكســية تتكــون مــن ثــلث مركبــات ، لــدا�أ

اميك  ي أمعــال لصــق البــلط والســري
خ

ومــواد مالئــة متدرجــة البيبــات تســتخدم �

رضيــات والوائــط وملــىأ العراميــس .  
أ
زرق لل

أ
والطــوب ال

لك النظرى: 6 كجم/ م٢ / مسك 3مم . س�ت الإ

العبوة :5 ، ١0 كجم ثلث مركبات )أ + ب+ ج(

مــادة حشــو للفواصــل ذا أســاس بيتوميــىخ مطــاطي تســتخدم عى البــارد للفواصل 

فقيــة او الرأســية ومانعــة لتــرب امليــاه وهلــا قــوة التصــاق عاليــة مــع معظــم 
أ
ال

خ غــري املبــارسش قبــل الســتخدام لتصبــح  تــاج للتســخ�ي
ت

نشــائية واملــادة � املــواد الإ

. ASTM D-1850 1يكيــة مر
أ
ســائ� قابــ�ت للصــب. مطابقــة لملواصفــات ال

. لك النظرى: ١,3 كجم/لرت س�ت الإ

العبوة: 30 ، ٢00 كجم .

ــادى  ح
ٌ
ــان ا يث ــوىل يور ــاس الب ــل ذات أس ــو الفواص ــه لش ــه مرن ــادة مطاطي م

ــاوم  ــه ومق ــاق فائق ــوة التص ــه ل ق ــع الرطوب ــل م ــل التفاع ــد بفع ــب يتصل كي الرت

ــاىع یســتخدم  ــاه الــرف الصــى والصن ــاه املالــه ومي ــاوم لملي ت ومق و�ي للكــامي

ــا�خ .  ــايه واملب رس ــأت الخ ــل املنش ــيا لفواص ــا و رأس أفقي

 . لك النظرى: 6 م/ط فاصل ابعاده ١0*١0مم / خرطوشه 600 ملىي س�ت معدل الإ

العبوة : خرطوشة 600 مس3

خ ذات أســاس ايبوكــى  مــادة حشــو للفواصــل مطاطيــة مرنــة تتكــون مــن مركبــ�ي

فقيــة املعرضــة للحتــاكك والركــة ومقاومة 
أ
وقطــران الفحــم تســتخدم للفواصــل ال

ت والوقود. و�ي لتأثــري الكــامي

لك النظرى: ١,٤ كجم/لرت .  س�ت الإ

خ أ + ب( . العبوة    : 5كجم )مركب�ي
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كيــب تســتخدم لشــو  يثــان أحاديــه الرت خ البــوىل يور مــاده مطاطيــه مرنــه مــن لــدا�أ
ــادن  ــتيك واملع ــانه والبلس رس ــع الخ ــه م ــاق عالي ــوه إلتص ــا ق ــدد هل ــل التم فواص
ــيا  ــا ورأس ــل أفقي ــام للفواص م

أ
ــو ال ــتخدم للحش ت تس و�ي ــامي ــاه والك ــه لملي مقاوم

ويــه وأشــعه  ــارج حيــث أنــه هلــا مقاومــه جيــده للعوامــل الج مــن الداخــل او الخ
الشــمس .

لك النظرى:6 م.ط. لفاصل ١0 * ١0  مم / خرطوشه 600 مس3 . س�ت معدل الإ
العبوه : خرطوشة 600 مس3.

خ قابــ�ت للصــب  ن والقــار مــن مركبــ�ي مــادة مــلء لفواصــل التمــدد مــن البــوىلي يــور�ش
يــوت واملــادة مطاطيــة مرنــة تســتخدم  وذاتيــة التســوية  مقاومــة للوقــود والز

ــة. يكي مر
أ
ــة ال ــات الفيدرالي ــة لملواصف ــية مطابق ــة والرأس فقي

أ
ــل ال للفواص
E200 S-SS 

)0.١5 كجــم/م.ط( لفواصــل أبعادھــا)١0 *  ــرت /ل لك النظــرى:١0 مرت ســ�ت معــدل الإ
١0( مم .

خ أ + ب( . العبوة    : ١، 5كجم )مركب�ي

خ ل  ن تتكــون مــن مركبــ�ي خ البــوىلي يــور�ت مــادة حشــو لفواصــل التمــدد ذات أســاس لــدا�أ
تــوي عــى قطــران الفحــم. 

ت
�

يكية مر
أ
مطابقة لملواصفات الفيدرالية ال

 TT-S-0027E Class A Type I, Grade I SS-S- 200  Type M Grade II  
يكية مر

أ
واملواصفات ال

.ASTM C-920 Type M, Grade P, Class 25  
لك النظرى: اقل عرض للفواصل:١0 مم . س�ت معدل الإ

كرج عرض للفواصل :30مم .                                    ا
خ أ + ب( . العبوة    : ١، 5كجم )مركب�ي

نشــائيه وفواصــل التمدد  وخ والفواصــل الإ  مطاطيــه لتغطيــه الــرش
أ

ا� نظــام مــن رسش

يبوكســيه هلــا مقاومــه شــد وقــوه تــل� فائقــه  ونــه إيبوكســيه واملونــه الإ ــا �ج يــمت تثبي�ت

 املطاطيــه املســتخدمه لتغطيــه 
أ

ا�  تثبيــت الــرش
خ

تلفــه تســتخدم � ســطح احملخ
أ
مــع ال

وخ والفواصــل النشــائيه. الــرش
 عرض ١5، ٢0، 30 مس و بطول 50 مرت

أ
ا� وفلكس أ  : رسش العبوة :  �ج

خ  أ + ب( وفلكس ب : 5 كجم ) مركب�ي             �ج
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خ الســليكون  املعــدل ذا قــوة إلتصــاق فائقــة  كيــب مــن لــدا�أ حــادي الرت
ُ
مركــب ا

ــع  ــل م ــيانيد ويتفاع وس خ �ي
أ
ــىي ال ــوي ع ت ــه ول �ي

أ
ــد�ي الرا� ــق ع ــتخدم الكص یس

ــو ليكــون مركــب مطــاطي مــرن. ــة الج رطوب

العبوة    : خراطيش ٢90 مس 3 

بينتوكــمي عبــاره عــن موانــع تــرب مطاطيــة تســتخدم للعــزل املــا�أ ومنــع التــرب 

رســانية ســابقة  ــارص الخ خ العن ــ�ي نشــائية وحــول املواســري وب لفواصــل الصــب الإ

ينــة بينتونيــت الصوديــوم واملطــاط الصنــاىع. خ واملــاده تتكــون مــن عج التجھــري

ــب  ــل الص ــن فواص ــاة م ــرب املي ــع ت ــه( ملن  آي
ش

ــادة )�ج � ــن م ــرن م ــز م حاج

ــت ضغــط عــاىل لمليــاه – ذو 
ت

 املنشــآت املائيــة والواقعــة �
خ

والتمــدد واهلبــوط �

ــوى الشــد . ــة لق ــة فائق مقاوم

العبوة: لفات ١5 ، 30 مرت طوىل
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خ  بعــاد مــن خراطــمي البــوىل إيثيلــ�ي
أ
حشــو خلــىخ لفواصــل التمــدد لضبــط ال

لتصــاق  لإ ــا ل تســمح �ج خ )6-٤0 مم( امك أ�خ اوح بــ�ي قطــار تــرت
أ
يقــه البثــق �ج املصنــع بطر

ــر الركــه للفواصــل  مــام امم يوف
أ
مــع الشــو ال

لك النظرى:  حسب الاجه  س�ت معدل الإ

لطول والقطر املطلوب العبوه : خراطمي �ج

يبوكــى خــاىل املذيــب ذات قــوه  خ الإ مــاده لصقــه ذات أســاس مــن لــدا�أ

اميك  شــب والســري  أمعــال لصــق الفينيــل والخ
خ

لتصــاق فائقــه تســتخدم � الإ

والبــوىل اســرت .

لك النظرى: 0.5-0.6 كجم / م٢ . س�ت معدل الإ

خ )أ + ب( . العبوه : 5 ، ٢0 كجم  مركب�ي

يقــه البثــق تســتخدم للفواصــل  خ فــوم املصنــع بطر ألــواح مــن البــوىل إيثيلــ�ي

بعــاد املطلوبــه .
أ
ل رضيــه للطبقــات العــازل تنتــج عــى شــل ألــواح �ج

أ
والمايــه ال

لصــاق  خ إيبوكســيه خاليــه املذيــب ذات قــوه الإ مــاده لصقــه ذات أســاس لــدا�أ

 أمعــال 
خ

رســانية الرطبــه وتســتخدم � ســطح الخ
أ
عاليــه يصلــح إســتخدهما عــى ال

اللصــق لبلطــات الفينيــل والبلطــات املطاطيــه لمللعــب وألــواح الفوم والخشــب 

ھــا  وغري

لك النظرى:0.5-0.6 كجم /م٢  س�ت معدل الإ

خ )أ + ب( العبوه : 5 ، ٢0 كجم  مركب�ي

كيــب عــازلت للصــوت  حاديــة .الرت
ُ
يليــك ا كر مــاده لشــو الفواصــل ذات أســاس أ

يق  ــة للحر ومقاوم

.  ASTM C-834, E-90, E-84, E-814  يكية مر
أ
مطابقة لملواصفات ال

. العبوة : خراطيش 600 ملىي

مــادة حشــو مطاطيــة للفواصــل ذات أســاس ســيليكون مطــاطي متعــادل هلــا قــوة 

ــر واملــادة  ا�ي ــارج بــدون �ج ســتخدام مــن الداخــل أو الخ إلتصــاق عاليــة صالــة للإ

حاديــة.
ُ
ــر واملــادة ا ا�ي ــارج بــدون �ج حاديــة مــن الداخــل أو الخ

ُ
ا

لك النظرى:  س�ت معدل الإ

. العبوة : خرطوشة 600  ملىي
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ي 
خ

ليــت ومــواد مالئــة وإضافــات خاصــة. يــورد � تــوي عــىي البري ي �ي
بيــاض أمسنــىت

نتــاج بيــاض خفيــف الــوزن  ضافــة املــاء لإ تــاج فقــط لإ
ت

شــاك�ي عــىي شــل بــودرة �

يــق  بســمك )5-١5مم( عــازل للصــوت والــراره ومقــاوم للحر

.ASTM C-348, ISO -8301 BS EN-1191  مطابق لملواصفات العاملية 

لك النظرى : ١كجم/ م٢ مسك ١مم . س�ت معدل الإ

العبوة : ١5 كجم .

ليــت و مــواد مالئــه وإضافــات خاصــه عــىي شــل  تــوي عــىي البري ي �ي
بيــاض امسنــىت

يــق وعــازل للحــراره و  نتــاج بيــاض مقــاوم للحر
أ
ي فقــط ال

تــاج لملــاء النــىت
ت

بــودره �
يــق  خــري للحر

أ رســانية يعــىي مقاومــة �ت الصــوت یســتخدم لملنشــأت املعدنيــه و الخ
يكيــة و العامليــة مر

أ
حــىت ٤ ســاعات مطابــق لملواصفــات ال

.ASTM E-136, E-119, E-84UL Fire Resistance Y-726, P-743 D-787 
لك النظرى :  ١٢-١٤ كجم / م٢  مسك 5مس . س�ت معدل الإ

العبوة :١5 كجم .

ــات خاصــة عــىي  ــة وإضاف ــت مــواد مالئ لي ــوي عــىي ألبري ت
ت

ــة � خرســانة أمسنتي

ــطح  س
أ
ــوزن  لل ــة ال ــانة خفيف ــل خرس ــف لعم ــاء النظي ــاج لمل ت

ت
ــودره � ــل ب ش

ــرارة   ــازلت للح ــات ع رضي
أ
وال

. ASTM C -332 Group 1   يكية مطابقة لملواصفات المري

لك النظرى : 30- ٤0كجم/ م٢ مسك 5مس . س�ت معدل الإ

العبوة : ١5 كجم .

ليــت خفيفــة الــوزن ملــلء و حشــو فراغــات الطــوب واملبــا�خ  حبيبــات ألبري

ــوت  ــزل الص ــراري وع ــزل ال ــرض الع بغ

.ASTM C-549, C-520, C-1363, E-84يكية مطابق لملواصفات المر

لك النظرى : . س�ت معدل الإ

العبوة : ١5 كجم .

 
َ
يليك  املعــالج  كيميائيا كر

أ
خ ال دھــان ذا  مركــب واحــد مســتحلب مــا�أ من لــدا�أ

شــعة  الشــمس و 
أ
ــاوم ل ــات خاصــة  ليعــىي ســطح عــازل للحــرارة و مق ضاف إ �ج

. ي
ارجيــة و أســطح املبــا�خ عــازل لمليــاه و الرطوبــة يصلــح   للوجھــات الخ

لك النظرى :  0.٧كجم/ م٢ لسمك 300 ميكرون . س�ت معدل الإ

العبوة :٢0 كجم .

ضافــات خاصــة  إ   �ج
ً
يليــك معــالج  كيميائيــا كر دھــان مســتحلب مــا�أ ذا أســاس أ

ت مــن الداخــل و  كــن اســتخدامه للدھــا�خ ليعــىي ســطح عــازل للحــرارة  و �ي

ويــة  و أشــعة الشــمس و عازل  ــارج الدھــان مطــاطي مــرن مقــاوم للعوامــل الج الخ

لمليــاه و الرطوبــة.

لك النظرى :  0.5كجم/ م٢ لسمك ٢00ميكرون . س�ت معدل الإ

العبوة :٢0 كجم .




