اللواصق

ADHESIVES
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slip-resistant (T)
cementitious (C) adhesive of class C1T.

CEMENTITIOUS ADHESIVE WITH NO
VERTICAL SLIP FOR CERAMIC TILES

الصق اسمنتي مع عدم وجود انزالق
 لبالط السيراميك،عامودي

CEMENTIUOS ADHESIVE
FOR CERAMIC TILES

الصق اسمنتي
لبالط السيراميك

WHERE TO USE

أين تستخدم

WHERE TO USE

أين تستخدم

• Indoor and outdoor fixing of ceramic tiles and mosaics of all
types on floors, walls and ceilings.
• Spot bonding of insulating materials such as expanded
polystyrene, expanded polyurethane, rock and glass wool,
Heraclit® wood-cement and sound-deadening panels, etc.

تركيــب داخلــي وخارجــي لبــاط الســيراميك والفسيفســاء

Internal and external bonding of ceramic tiles and
mosaics, single-fired and double-fired tiles for floors, walls
and ceilings.

 الســيراميك والفسيفســاء،داخلــي وخارجــي للبــاط

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

Paper-faced or mesh-backed mosaics and all types of
ceramic tiles (quarry tiles, single fired and klinker tiles,
etc.)، on:
• conventional renders or cement mortar walls;
• ordinary concrete slabs or reinforced floating slabs,
provided they are sufficiently well aged and dry;
• gypsum supports and anhydrite screeds as long as they
are first treated with a primer.

لصــق الفسيفســاء المغطــاة بالــورق أو المدعمــة بشــبك
: ولصــق جميــع أنــواع بــاط الســيراميك علــى
• الخليط االسمنتي
• ألــواح الخرســانة العاديــة و الباطــون بشــرط أن يكونــوا فــي
حالــة جيــدة وجافــة ؛
• الجبــس والســكريد المكــون مــن كبريتــات الكالســيوم طالما
)Primer G( تــم اســتخدام طبقة تاســيس تمهيديــة وهــي

Bonding of ceramic mosaics on paper or mesh, absorbent
single-fired or double-fired ceramic tiles on:

لصــق الفسيفســاء الخزفيــة علــى الــورق و لصــق جميــع
: انــواع الســيراميك علــى

.مــن جميــع األنــواع علــى األرضيــات والجــدران والســقوف

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Kerabond T is a grey or white powder composed of cement,
fine-grade, synthetic resins and special admixtures formulated
in the MAPEI Research and Development Laboratories.

 عبــارة عــن مســحوق أبيــض أو رمــادي مــنKerabond T
 عجينــةKerabond T  يصبــح، االســمنت يخلــط مــع المــاء
. متجانســة بســهولة مــع قــوة ترابــط جيــدة

Mixed with water, Kerabond T becomes an easily trowellable
mortar with good bonding strength, low slump and high grab
so that it can be applied vertically without sagging, even
holding heavy tiles.
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CLASSIFICATION IN COMPLIANCE WITH EN 12004
Keraset is a normal (1) cementious (C) adhesive of class C1.

• traditional render or cement mortar;
• ordinary or floating reinforced, cementitious screeds
provided they are sufficiently cured and dry.

. الجــدران والســقوف،لألرضيــات

• الخليط االسمنتي
• الباطــون وصبــات الســكريد بشــرط معالجتهــا
.وتجفيفهــا بدرجــة كافيــة

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Keraset is a grey or white powder composed of cement,
sands of selected granulometry, synthetic resins and
special admixtures according to a formula developed in
MAPEI’s Research Laboratories.

 هــو مســحوق رمــادي أو أبيــض يتكــون مــنKeraset
الرمال االصطناعيــة والمــواد المضافــة الخاصة،االســمنت
.MAPEI وفقــا لصيغــة وضعــت فــي مختبــرات البحــوث
يخلــط مــع المــاء ويصبــح قابــا للتطبيــق بســهولة والتي
.يمكــن تطبيقهــا عاموديــا دون الســماح للبــاط باالنزالق

Keraset, mixed with water, becomes an easily workable
mortar, that can be applied even vertically without
slumping and without letting the tiles slip.
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CLASSIFICATION ACCORDING TO EN 12004
Keraflex Easy S1 is a C2ES1 class cementitious (C)،
improved (2)، extended open time (E)، deformable (S1) adhesive.

CLASSIFICATION IN COMPLIANCE WITH ISO 13007-1
Kerabond Plus is cementitious adhesive (C) improved (2)
slip resistant (T) of Class C2T.

مناسب لمعظم أنواع، منخفض الركود،الصق اسمنتي مع قوة تماسك عالية
بالط السيراميك والحجر

الصق اسمنتي عالي األداء وسهل التطبيق
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WHERE TO USE

أين تستخدم

WHERE TO USE

أين تستخدم

Bonding all types and sizes of ceramic tile (porcelain, singlefired, terracotta, double-fired, klinker, etc.)، stable stone
material not subject to staining and all types of mosaic on
internal and external surfaces. Specifically suited for large
areas of flooring and large-sized tiles, particularly floors
in commercial, industrial and civil environments. Suitable
for bonding on façades. May be applied in layers up to 10
mm thick.

ربــط جميــع أنــواع وأحجــام بــاط الســيراميك يســتخدم

Kerabond Plus is ideal for use in interior and exterior floor
and wall applications for most types of tiles and natural
stones (not moisture-sensitive) onto rigid surfaces.
Kerabond Plus contains a very low VOC content that can
contribute valuable points towards Green Star™ credits in
compliance with the Green Building Council of Australia

مثاليــا لالســتخدام فــي تطبيقــات
Kerabond Plus يعتبــر
ً

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

Bonding ceramic mosaics on paper or mesh, most types of
ceramic tiles (quarry tiles, single fired and klinker tiles) on:

لصــق الفسيفســاء الخزفيــة علــى الــورق أو الشــبك ولصــق
:معظــم أنــواع بــاط الســيراميك علــى

بشــكل خــاص للمســاحات الكبيــرة مــن األرضيــات والبــاط

كبيــر الحجــم وخاصــة الطوابــق فــي البيئــات التجاريــة
.والصناعيــة والمدنيــة

 يمكــن تطبيقــة فــي.مناســب للترابــط علــى الواجهــات
 ملــم10 طبقــات يصــل ســمكها إلــى

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

Bonding ceramic tiles (porcelain, single-fired, terracotta,
double-fired, klinker, etc.)، stone material stable in damp
environments, and mosaic on the following types of
substrate:
• well cured, dry cementitious screeds and screeds made
from special binders (such as Topcem and Mapecem);
• heated floors;
• sound, well cured concrete floors;
• cementitious and lime/cement render on internal and
external facades;
• internal cellular cement block walls treated with (Primer G);
• dry gypsum and anhydrite treated with (Primer G);
• plasterboard fastened to a rigid support;
• waterproofing membranes made from Mapelastic range of
products.
• Spot-bonding insulating materials such as foam
polyurethane, Rockwool, glass fibre wool, polystyrene and
cork soundproofing panels, etc.
• Overlaying old floors with ceramic tiles, terrazzo and stone
material.
• Bonding tiles in swimming pools and tanks.
• Bonding on façades.
• Bonding floors subjected to high stresses and intense
traffic.

 الخــزف و مــادة الحجــر فــي البيئــات، لصــق بــاط الســيراميك
: والفسيفســاء علــى األنــواع التاليــة مــن الركيــزة، الرطبــة
.• االرضيات الساخنة
.• األرضيات الخرسانية الجيدة
• الجدران الداخلية والخارجية االسمنتية
)Primer G( - • الجبس الجاف مؤسس بطبقة تمهيدية وهي
.• لوح جبصي مثبت
• أغشية مقاومة للماء مصنوعة من مجموعة منتجات
)Mapelastic
، الصــوف الزجاجــي، الصــوف الصخــري، البولــي يوريثــان،• الفــوم
.البوليســترين وفليــن عــازل للصوت
• علــى األرضيــات القديمــة مــع بــاط خزفــي وتيــرازو والمــواد
.الحجريــة
. • الصق بالط لحمامات السباحة
• يســتخدم علــى األرضيــات التــي تتعــرض لضغــوط عاليــة
.وحركــة المــرور الكثيفــة

• ordinary concrete slabs or suspended concrete slabs
completely cured and stable
• conventional renders or cement mortar walls
• gypsum substrates and anhydrite screeds as long as
they are dry and treated with a priming coat of Primer G,
Eco Prim T or Eco Prim Grip
• spot bonding of insulating materials such as expanded
polystyrene, expanded polyurethane, rock and glass wool,
wood-cement and sound-deadening panels

األرضيــات والجــدران الداخليــة والخارجيــة ولمعظــم أنــواع
.البــاط واألحجــار الطبيعيــة

يحتــوي ايضــا علــى محتــوى منخفــض جــدا مــن المركبــات

.العضويــة المتطايــرة

• الخليط االسمنتي
• الجبــس والســكريد المكــون مــن كبريتــات الكالســيوم طالما
)Primer G( تــم اســتخدام طبقة تاســيس تمهيديــة وهــي
،• ربــط فــوري للمــواد العازلــة مثــل البوليســترين الموســع
، الصــوف الصخــري والزجــاج،البولــي يوريثــان الموســع
.األســمنت الخشــبي واللوحــات العازلــه للصــوت

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Kerabond Plus is available in a grey or white powder
composed of cement, fine-graded sand, synthetic resins
and special additives according to a formula developed in
the MAPEI research laboratories.

 بمســحوق رمــادي أو أبيــضKerabond Plus يتوفــر
يتكــون مــن األســمنت والرمــل الناعــم المتــدرج واالصماغ
ً
وفقــا لصيغــة تــم
االصطناعيــة والمضافــات الخاصــة
. MAPEI تطويرهــا فــي مختبــرات أبحــاث

Mixed with water, Kerabond Plus becomes an easily
trowellable adhesive with good bond strength, low slump
and a high initial grab allowing it to be applied vertically
without any sagging or letting even heavy tiles slip.

 مــادة الصقــةKerabond Plus  يصبــح، حيــن يخلــط بالمــاء
، يمكــن اســتخدامها بســهولة مــع قــوة رابطــة جيــدة
عموديــا دون أي
وإمســاك أولــي عالــي يســمح بتطبيقــه
ً
.تدلــي أو انــزالق للبــاط الثقيلــة
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Isolastic is a type of latex mixed with
Kerabond T, Kerabond Plus, undiluted or diluted 1:1 with water, in order to meet
the requirements defined in EN 12004.

CLASSIFICATION IN COMPLIANCE WITH EN 12004
Keralastic is an improved (2) reaction adhesive (R) classified as class R2.
Keralastic T is an improved (2) reaction adhesive (R) and slip resistant (T) classified as R2T.

ISOLASTIC + KERABOND T
and KERABOND PLUS

التكس مضاف على المواد االصقة
االسمنتية لزيادة المرونة

WHERE TO USE

أين تستخدم

For interior and exterior bonding of:
• ceramic tiles of every type (double fired, single fired,
grès, klinker, glass mosaic, porcelain tiles, etc.);
• stone material as long as it is dimensionally stable.

SOME APPLICATION EXAMPLES
• Ceramic tiles over underfloor heating installations.

: للترابط الداخلي والخارجي لـ
.• البالط الخزفي
.• الحجر طالما أنه مستقر األبعاد

بعض أمثلة التطبيق
.• بالط السيراميك على منشآت التدفئة تحت البالط

 فهي مواد البولي يوريثين االصقة لبالط،يتكون من مادتين ذات أداء عالي
السيراميك ومادة الحجر
WHERE TO USE

أين تستخدم

Indoor and outdoor, bonding of wall and floor ceramic
tiles, stone material mosaics, etc. on:

، الصــق بــاط للجــدران واألرضيــات،داخلــي وخارجــي

screeds, renders, concrete, asphalt, wood, metal, PVC,
reinforced polyester, fibre-cement, gypsum, gypsum
board, gypsum panels, etc.

، الحديــد، الخشــب، األســفلت،يســتخدم علــى الخرســانة

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

• Bonding ceramic tiles, stone material and all types of
mosaics in showers and on sheets used for prefabricated
bathrooms.

• لصــق بــاط الســيراميك والمــواد الحجريــة وجميــع أنــواع
الفسيفســاء فــي الحمامــات وعلــى االلــواح المســتخدمة
.للحمامــات الجاهــزة

• Ceramic tiles and stone material for exteriors (swimming
pools, balconies, terraces).

• بالط السيراميك والمواد الحجرية الخارجية (حمامات

• All types of ceramic tiles, including slim tiles on façades.

 بما في ذلك البالط الرفيع، • جميع أنواع بالط السيراميك

• Bonding ceramic tiles and mosaics on wooden work
surfaces or in kitchens in order to achieve a waterproof
substrate.

• بالط خزفي على الجدران الخرسانية الجاهزة (األلواح

• Bonding ceramic tiles, stone material and mosaics on
balconies, external terraces, domes or flat roofs subject
to foot traffic.

• Ceramic tiles on precast concrete walls (load-bearing
panels, precast bathrooms, walls in “tunnel” systems,
etc.).
• Ceramic tiles on old flooring (ceramic, marble, terrazzo,
wood, etc.).
• Ceramic tiles on asphalt screeds or substrates.
• Ceramic tiles on deformable substrates (gypsum-board
panels, reinforced concrete, fibre-cement board, etc.).
• Large-sized tiles.
• Ceramic tiles on surfaces waterproofed with product for
the Mapelastic range.

.)السباحة والشرفات والمدرجات

.على الواجهات

 الجدران في أنظمة، الحمامات الجاهزة،الحاملة
.) إلخ،""االنفاق

.للفسيفســاء والمــواد الحجريــة

.الجبس، األليــاف االســمنتيه، البوليســتر المقــوى،PVC

• لصــق بــاط الســيراميك والفسيفســاء علــى االســطح
الخشــبية و فــي المطابــخ مــن أجــل تحقيــق الركيــزة
.ضــد المــاء
المــواد الحجريــة والفسيفســاء, • لصــق بــاط الســيراميك
 واالقبــاب أو، المدرجــات الخارجيــة،علــى الشــرفات
.األســطح المســطحة التــي تخضــع لحركــة المــرور

،  رخام، • بالط سيراميك على األرضيات القديمة (سيراميك

• Bonding natural stones and reconstructed stone (marble
of every type, slate, etc.) also subject to movement and
size variation due to the absorption of water (class C of
size stability according to MAPEI standards).

.• بالط سيراميك على ارضيات األسفلت أو الركائز

• Bonding ceramic tiles and stone material on surfaces
subject to vibrations and deflections.

• لصــق بــاط الســيراميك والمــواد الحجريــة علــى األســطح
.المعرضــة لالهتــزازات واالنحرافــات

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Keralastic and Keralastic T are two-component, solvent and
water free adhesives which are flexible and waterproof.
They are made up of a polyurethane base (component A)
and a special hardener (component B).

 (مــواد، يتكونــا مــن مادتيــنKeralastic T  وKeralastic

.) وما إلى ذلك،  والخشب، terrazzo

،• بالط خزفي على ركائز قابلة للتشوه (ألواح الجبس
.) إلخ، ألواح من األسمنت فايبر، خرسانة مسلحة

.• البالط كبير الحجم
• بالط خزفي على األسطح عازل للماء مع منتج لمجموعة
.Mapelastic

.• ربط األحجار الطبيعية والحجارة المعاد بناؤها

الصقــة خاليــة مــن المذيبــات و المــاء) والتــي تكــون مرنــة
 وهــي تتكــون مــن قاعــدة مــن البولــي.ومقاومــة للمــاء

.)يوريثــان (المكــون أ) و المنشــف خــاص (المكــون ب
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الروبات

GROUTS
10
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CLASSIFICATION IN COMPLIANCE WITH
ISO 13007 Keracolor GG is an improved (2) cementitious (C) grout (G)، with reduced
water absorption (W) and high abrasion resistance (A)، classified as CG2WA

CLASSIFICATION IN COMPLIANCE WITH EN 12004
Keralastic is an improved (2) reaction adhesive (R) classified as class R2.
Keralastic T is an improved (2) reaction adhesive (R) and slip resistant (T) classified as R2T.

روبة ذات أداء عالي وبوليمرات مطورة أساسها اسمنتي

 مضادة للماء،روبة ذات أداء عالي
 ملم6 ) تمتد الى سماكةDropEffect(.اسمنتية مع خاصية

 ملم15  ملم الى4 تستخدم لفواصل البالط ما بين

WHERE TO USE

أين تستخدم

WHERE TO USE

أين تستخدم

Grouting interior and exterior floors and walls in all types
of ceramic tiles (single fired, double fired, klinker, porcelain
tiles, etc.)، terracotta, facebrick and stone material
(natural stone, marble, granite, agglomerates, etc.).

ترويــب األرضيــات والجــدران الداخليــة والخارجيــة لجميــع
أنــواع بــاط الســيراميك والمــواد الحجرية (الحجــر الطبيعي

Grouting interior and exterior floor and wall tiling (single
fired, double fired, klinker, porcelain tile, etc.)، stone
material (natural stones, marble, granite, agglomerates,
etc.)، glass and marble mosaics.

)ترويــب بــاط األرضيــات والجــدران (الداخليــة والخارجيــة

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

.)والرخــام والجرانيــت

• Grouting façades, balconies, terraces and swimming pools.

.• ترويب الشرفات والمدرجات وحمامات السباحة

• Grouting floors with a rustic finish (terracotta, enamelled
porcelain, antiqued marble, klinker, single fired tiles).

.• ترويب بالط السيراميك األرضيات والجدران الداخلية

• Grouting floor and wall ceramic tiles in interiors.
• Grouting ceramic tiled industrial flooring where resistance
to chemicals is not required (garages, warehouses, etc.).

• ترويــب بــاط الســيراميك األرضيــات الصناعيــة حيــث
.مقاومــة العوامــل الكيميائيــة ليســت مطلوبــة

. • ترويب االرضيات الخشنة

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Keracolor GG is a mixture of cement, graded aggregates,
synthetic resins, special additives and pigments.

 هو خليط من األسمنت والموادKeracolor GG
.االصطناعية المضافة الخاصة واألصباغ

The following features are obtained when mixed with the
right water ratio and used correctly:

• good compressive and flexural strength, and good
resistance to freeze/thaw cycles, therefore good durability;
• good abrasion resistance;
• low shrinkage, therefore absence of cracks and fissures;
• good resistance to acids with pH >3;
• excellent cost-performance ratio.
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يتم الحصول على الميزات التالية عند خلطها مع نسبة
:الماء المناسبة واستخدامها بشكل صحيح
، مقاومة جيدة للتجمد،• قوة ضاغطة وقوة انثناء جيدة
،وبالتالي متانة جيدة
.• مقاومة للتآكل
. وبالتالي عدم وجود شقوق، • انخفاض االنكماش
.3>• مقاومة جيدة لألحماض مع درجة الحموضة

 المــواد الحجريــة (األحجــار الطبيعيــة،بــاط البورســان
. الفسيفســاء الزجاجيــة والرخــام،)والرخــام والجرانيــت

.• ترويب بالط السيراميك األرضيات والجدران الداخلية

• Grouting floor and wall ceramic tiles in interiors.
• Grouting swimming pools.
• Grouting particularly smooth and glossy floor surfaces
(smooth and polished porcelain, pre-smoothened and
polished marble, glazed tiles).
• Grouting ceramic tile industrial flooring where
resistance to chemical agents is not required (garages,
warehouses, etc.).

• ترويب بالط السيراميك األرضيات الصناعية حيث مقاومة
.العوامل الكيميائية ليست مطلوبة

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Keracolor FF is a blend of cement, very fine-graded
aggregates, special polymers, additives and pigments.
The use of special hydrophobic additives (DropEffect®
technology) gives grouting mortars highly waterrepellent
properties, making them less prone to dirtiness and with
excellent durability.
The following features are obtained when mixed with the
right water ratio and used correctly:
• water-repellent and droplet-effect;
• good compressive and flexural strength, good resistance to
freeze/thaw cycles, and therefore good durability;
• a smooth final surface with low water absorption, therefore
easy to clean;
• very good abrasion resistance;
• low shrinkage, therefore absence of cracks and fissures;
• good resistance to acids with pH >3;
• excellent value for performance.

. • ترويب حمامات السباحة
.• ترويب السطوح المصقولة والالمعة

 البوليمرات الخاصة، هو مزيج من األسمنتKeracolor FF
.واألصباغ
يتم الحصول على الميزات التالية عند خلطها مع نسبة
:الماء المناسبة واستخدامها بشكل صحيح
. • طارد للمياه
 مقاومة جيدة لتجمد،• قوة ضاغطة وقوة انثناء جيدة
.وبالتالي متانة جيدة
• سطح أملس نهائي مع انخفاض من امتصاص الماء
. وبالتالي سهلة التنظيف
.• مقاومة التآكل
3> • مقاومة جيدة لألحماض مع درجة الحموضة

. وبالتالي عدم وجود شقوق، • انخفاض االنكماش
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CLASSIFICATION ACCORDING TO ISO 13007
Ultracolor Plus is a cementitious (C)، non irritating
mortar for grouting (G) improved (2)، with reduced water absorption (W) and high resistance
to abrasion (A)، fast setting (F)، class CG2WAF.

 سريعة في االعداد والجفاف مع خاصية طرد، مقاومة للتحوير،روبة عالية االداء
 ملم20  ملم الى2  تمتد سماكتها من،المياه

مخلوط البوليمر السائل وهو مقوي لجميع انواع الروبة
WHERE TO USE

أين تستخدم

WHERE TO USE

أين تستخدم

Fugolastic is used as a substitute for water, to mix the
cement-based grouts of the Keracolor range, to improve
the grout adhesion and mechanical strength and to reduce
porosity and absorption.

 كبديــل للميــاه لتحســين التصــاقFugolastic يســتخدم

Internal and external grouting of floors and walls in all
types of ceramic (double-fired, single-fired, klinker,
porcelain, etc.)، terracotta, stone material (natural stone,
marble, granite, agglomerates, etc.)، and glass and
marble mosaic.

ترويــب األرضيــات والجــدران الداخليــة والخارجيــة فــي

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

• Grouting floors and walls in areas subject to intense
traffic (airports, shopping centres, restaurants, bars,
etc.).

• ترويــب األرضيــات والجــدران فــي المناطــق الخاضعــة
لحركــة المــرور المكثفــة (المطــارات ومراكــز التســوق
.)والمطاعــم

الروبــة والقــوة الميكانيكيــة وتقليــل مــن المســامية
.واالمتصــاص

The system is CG2 classified, improved cementitious
grout, according to prEN 13888

SOME APPLICATION EXAMPLES
• Grouting façades, balconies, terraces and swimming
pools.
• Grouting floors subject to heavy traffic, and when it is
expected that grouts undergo particular stress.
• Repairing old, ruined or badly grouted ceramic tiles.
• Grouting floors and walls on particularly flexible
substrates (wood, plywood, etc.).
• Grouting ceramic or glass mosaic floor and wall coverings.
• Grouting floors and walls subject to frequent
cleaning, also with jet-vapour (gym and swimming pool
changing rooms, mess-rooms etc.).
• Grouting terracotta floors or other types of tiles to be
polished when installing.
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بعض أمثلة التطبيق
.• ترويب الواجهات والشرفات والمدرجات وحوض سباحة
 وعندمــا،• ترويــب أرضيــات الخاضعــة لحركــة المــرور الكثيفــة
.يكــون مــن المتوقــع أن تتعــرض الروبــة لضغــوط معينــة
.• تصليح روبة السيراميك القديم أو المدمر
• ترويــب األرضيــات والجــدران علــى ركائــز مرنــة خاصــة
.) الخشــب الرقائقــي،(الخشــب
• ترويــب الســيراميك أو الفسيفســاء الزجاجــي لالرضيــات
.والجــدران
،• ترويــب األرضيــات والجــدران المعرضــة للتنظيــف المتكــرر
ً
أيضــا الغــرف المعرضــة الســتخدام البخــار النفــاث (الصالــة
.)الرياضيــة وغــرف تغييــر مالبــس الســباحة ومــا إلــى ذلــك

• Grouting floors and walls in residential areas
(hotels, private houses, etc.).
• Grouting floors and walls on façades, balconies, terraces
and on swimming pools.

جميــع أنــواع بــاط الســيراميك والمــواد الحجريــة
(الحجــر الطبيعــي والرخــام والجرانيــت) والزجــاج والرخام
.الفسيفســاء

• ترويــب األرضيــات والجــدران فــي المناطــق الســكنية
.)(الفنــادق والمنــازل الخاصــة
• ترويــب األرضيــات والجــدران علــى الواجهــات والشــرفات
.والمدرجــات وعلــى حمامــات الســباحة

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Ultracolor Plus is a mortar formulated to be nonirritating,
made up of a blend of special hydraulic binders, graded
aggregates, special polymers, water repellent admixtures,
organic molecules and pigments.

 يتكــون مــن مزيــج مــن مــواد الربــطUltracolor Plus
 البوليمــرات الخاصــة والمــواد,الهيدروليكيــة الخاصــة
.المضافــة المقاومــة للمــاء والجزئيــات العضويــة واألصبــاغ

• ترويــب أرضيــات التيراكــو أو أنــواع أخــرى مــن البــاط ليكــون
.مصقــول عنــد التثبيت
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الصق وروبة ايبوكسي

EPOXY ADHESIVES & GROUT
17

16

CLASSIFICATION ACCORDING TO EN 13888
Kerapoxy Design is an RG-class reactive (R) mortar for tile joints (G) .CLASSIFICATION
ACCORDING TO EN 12004 Kerapoxy Design is an R2-class reactive (R)، improved (2) adhesive.

 ديكورية مثالية للفسيفساء الزجاجية,تتكون من ماديتين مقاومة لالحماض
ويمكن أيضا أن تستخدم كمادة الصقة

تتكون من ماديتين مقاومة لالحماض

 يمكن أيضا أن تستخدم كالصق بالط. ملم3 تستخدم للمفاصل ال يقل عن

WHERE TO USE

أين تستخدم

WHERE TO USE

أين تستخدم

Decorative grouting of internal and external tiled floors
and walls, in particular for glass mosaic. Also suitable for
an acid resistant bond to all substrates normally used in
the building industry.

كروبــة ديكوريــة لألرضيــات والجــدران المغطــاة بالبــاط الداخلــي
ً  مناســبه. خاصــة للفسيفســاء الزجاجيــة، والخارجــي
أيضــا لمقــاوم
.لألحمــاض لجميــع الركائــز المســتخدمة عــادة فــي صناعــة البنــاء

Indoor and outdoor grouting of ceramic tile and natural
stone floors and walls. Also suitable for acid-resistant
bonding and rapid setting of ceramic tiles, stone materials,
fibre-cement, concrete and any other building material on
all types of substrates normally used in construction.

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

األرضيــات والجــدران, ترويــب بــاط الســيراميك الداخلــي والخارجــي
ً  مناســب.الحجريــة الطبيعيــة
,أيضــا كروبــة مقاومــة لألحمــاض
ســريعة النشــفان لبــاط الســيراميك والمــواد الحجريــة واألليــاف
األســمنتية والخرســانة وأي مــواد بنــاء أخــرى علــى جميــع أنــواع الركائــز
.المســتخدمة عــادة فــي البنــاء

• Installing and grouting decorative finishes in environments
with an high aesthetic value (e.g. showrooms, commercial
environments, etc.).

• تركيــب وترويــب التشــطيبات الديكوريــة فــي البيئــات ذات القيمــة

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

• Suitable for application on substrates where a semi-transparent
finish is required, it also allows the light to filter through (e.g.
glass substrates).

، • مناســبة للتطبيــق علــى ركائــز حيــث أن المطلــوب شــبه شــفاف

• Grouting floors and walls in the food industry (dairies,
abattoirs, breweries, wine-cellars, conserved-food plants,
etc.)، shops and areas where hygiene is required (ice-cream
shops, butchers, fish vendors, etc.).
• Grouting industrial floors and walls where high mechanical
resistance and resistance to acid attack is required.
• Grouting swimming pools; particularly suitable for basins
containing salt or thermal water.
• Grouting tanks containing aggressive chemicals (purification
plants, etc.).
• Grouting ceramic tiles on laboratory benches, kitchen work
surfaces, etc.
• Acid-resistant bonding of tiles (used as an adhesive in
compliance with class R2T specification according to EN
12004 standard).
• Bonding marble doorsteps and windowsills.
• Bonding tiles in plastic reinforced by fibre glass swimming
pools.
• Bonding special pieces of tiles.

،• ترويب األرضيات والجدران في صناعة المواد الغذائية (األلبان
 إلخ) المتاجر والمناطق حيث يتطلب، مصانع األغذية المحفوظة
.)  باعة السمك،  الجزارين، النظافة (محالت اآليس كريم

• Installing and grouting floors and walls in showers and
bathrooms. Suitable on fibreglass and PVC substrates.
• Installing and grouting floors and walls in thermal facilities,
saunas, Turkish baths, etc.).
• Installing and grouting in swimming pools, especially
recommended for pools containing spa or sea water.
• Repairing existing degraded grout by removing all loose areas
and to a minimum uniform depth of 3 mm.
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LASSIFICATION IN COMPLIANCE WITH
EN 13888 Kerapoxy is a reaction resin (R) grout (G) classified as RG. CLASSIFICATION IN
COMPLIANCE WITH EN 12004 Kerapoxy is an improved (2) reaction resin adhesive (R) and slip
resistant (T) classified as R2T.

.) إلــخ،  البيئــات التجاريــة، الجماليــة العاليــة (مثــل المعــارض

كمــا يســمح الضــوء المطلــوب تصفيتــه مــن خاللــة (علــى ســبيل
.)المثــال الركائــز الزجاجيــة
.• تركيــب وترويــب األرضيــات والجــدران فــي الشــورات والحمامــات
.مناســبة علــى ركائــز األليــاف الزجاجيــة والبالســتيكية
، • تركيــب وترويــب األرضيــات والجــدران فــي المرافــق الحراريــة
.) ومــا إلــى ذلــك،وحمامــات البخــار والحمامــات التركيــة

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Kerapoxy Design is a two-component, decorative, epoxy
resin-based grout, with silica sand and other special
components, with excellent chemical resistance and easy
cleaning properties. Also very low emission of volatile organic
compounds.

 تتكــون مــن عنصريــن مــع رمــل الســيليكاKerapoxy Design
 مــع مقاومــة كيميائيــة ممتــازة، وغيرهــا مــن مكونــات خاصــة
 أيضــا انبعاثــات منخفضــة جــدا مــن.وخصائــص التنظيــف ســهلة
.المركبــات العضويــة المتطايــرة

• ترويــب األرضيــات والجــدران الصناعيــة حيث المقاومــة الميكانيكية
. عاليــة وتتطلــب مقاومــة لالحماض
 ومناســبة خصوصــا لألحــواض التــي,• تررويــب حمامــات الســباحة
.تحتــوي علــى الملــح أو الميــاه الحراريــة
• ترويــب الخزانــات التــي تحتــوي علــى المــواد الكيميائيــة (محطــات
) ومــا إلــى ذلــك، تنقيــة
.  اعمال المطبخ، • ترويب بالط السيراميك على طاولة المختبرات
• يســتخدم كالصــق مقــاوم لالحمــاض باالمتثــال لفئــة المواصفــة
.  االساســيةEN 12004  وفقــا للمواصفــةR2T
.• الصق رخام على األبواب والنوافذ
. • يستخدم كالصق لحمامات السباحة

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Kerapoxy is a two-component, epoxy-resinbased product
with silica sand and special components, with excellent
resistance to acids and excellent cleanability.
This is a product with very low emission of volatile organic
compounds and is classified Emicode EC1.

 االيبوكســي مــع، هــو مركــب مكــون مــن عنصريــنKerapoxy
 يمتــاز بمقاومــة،رمــل حبيبــات الســيليكا والمكونــات الخاصــة
.األحمــاض وقابليــة التنظيــف الممتــازة
يمتــاز هــذا المنتــج بخاصيــة انبعــاث منخفــض جــدا مــن المركبات
.العضويــة المتطايرة
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عازل مائي

WATERPROOF
21

20

غشاء سائل مملوء باأللياف في مستحلب الماء مع االنعكاس الشمسي العالي
= وانبعاث حراري مع مؤشر انعكاس الشمسي
WHERE TO USE

أين تستخدم

WHERE TO USE

أين تستخدم

• Protection against UV rays and heat for existing
waterproof systems made from a distilled-bitumen/
polymer membrane.

• حمايــة ضــد االشــعة الفــوق البنفســجية والحــرارة

Colourless protective coat for cementitious renders,
cellular cement, facing bricks, natural and artificial stone
against the eroding action of driving rain.

 الحجــر الطبيعي، لطــوب الواجهات،طبقــه شــفافة واقيــه

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

• Protecting and waterproofing concrete surfaces,
cementitious screeds, screeds made using special
binders (such as Topcem, Topcem Pronto)،ceramics or
stone coatings.

النظمــة العــزل المائــي المكونــة مــن البيتوميــن
.  غشــاء البوليمــر/ المقطــر

,• حمايــة مــن تســرب الميــاه مــن الســطوح الخرســانية
/ األســمنتية و المصنوعــة باســتخدام مجلــدات خاصــا

.الســيراميك أو الطــاءات الحجريــة

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Aquaflex Roof HR is a ready-to-use waterproofing, white
product, with high solar reflectance and thermal index (SRI)
of 105, for external applications made from synthetic resins in
water dispersion, and when dry forms a continuous, flexible
waterproofing membrane.

 منتــج،  هــو عــازل جاهــز لالســتخدامAquaflex Roof HR
)SRI(  ذو انعــكاس شمســي عــال ومؤشــر حــراري، أبيــض
 للتطبيقــات الخارجيــة المصنوعــة مــن االصمــاغ، 105 مــن
ً  وعندمــا يكــون، االصطناعيــة فــي تشــتت الميــاه
جافــا
ً يكــون غشــاء مقــاوم للمــاء
. ومســتمرا
مرنــا
ً

Aquaflex Roof HR is resistant to all atmospheric conditions
and UV rays, and guarantees long-lasting protection for the
substrate.
Aquaflex Roof HR is easy to apply using a longhaired roller,
brush or spray on horizontal, sloping or vertical surfaces.
Once dry, Aquaflex Roof HR forms a strong, flexible, tack-free
dry surface, suitable for occasional light foot traffic.
Thanks to its flexibility, Aquaflex Roof HR will withstand normal
expansion/contraction stresses caused by temperature
variations.
Thanks to its high reflectance index, Aquaflex Roof HR helps
lower the working temperature of roofs and guarantees good
energy performance properties of all the layers of the roof.
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مادة شفافة قائمه على السيلوكسان مضادة للماء

 مقــاوم لجميــع الظــروف الجويــةAquaflex Roof HR
 ويضمــن حمايــة طويلــة األمــد، واألشــعة فــوق البنفســجية
.للركيــزة
 باســتخدام فرشــاةAquaflex Roof HR مــن الســهل تطبيــق
أو رش او رول طويــل علــى األســطح األفقيــة أو المائلــة أو
Aquaflex Roof HR  فــإن،  بمجــرد أن تصبــح جافــة.الرأســية
ً ســطحا
ومناســبا لحركــة المــرور
قويــا ومــرن
تشــكل
ً
ً
ً جافــا
.الخفيفــة فــي بعــض األحيــان

• Restoration treatment for damp rendered walls exposed to
the eroding action of rainwater.
• Colorless, water-repellent protective layer for historical
buildings of architectural interest.
• Water-repellent treatment for walls, facing bricks and
natural stone.

.واالصطناعــي ضــد تأثير تــآكل المطر

.• معالجة الجدران الرطبة المتعرضة لتآكل مياه األمطار
• يعمــل كطبقــة شــفافة طــاردة للميــاه للمبانــي التاريخيــة
.ذو الطابــع المعماري

. • طارد للمياه على واجهات الطوب والحجر الطبيعي

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Antipluviol W is a milky, silane and siloxane-based dispersing
agent in watery emulsion, characterized by its high capacity
to penetrate all absorbent mineral materials used in the
building industry to make them water repellent.

 يتميــز بقدرتــه،  هــو مســتحلب مائــيAntipluviol W
العاليــة علــى اختــراق جميــع المــواد المعدنيــة الماصــة
.المســتخدمة فــي صناعــة البنــاء لجعلهــا طــاردة للمــاء
 يخترق،عندمــا تطبــق علــى الركيزة التي يســهل اختراقهــا
 فــي أعماقــه ويتفاعــل مــع الرطوبــةAntipluviol W
الطبيعيــة الموجــودة فــي الركيــزة المذكــورة ليشــكل
.طبقــة مضــادة مــن المــاء داخــل المســام

When applied on a porous substrate, Antipluviol W penetrates
deep down and reacts with the natural humidity present in
the said substrate to form a hydrophobic, water-repellent
layer inside the pores and capillaries.

 ضغــوطAquaflex Roof HR  ســتقاوم،بفضــل مرونتهــا
 االنكمــاش الطبيعيــة الناتجــة عــن التغيــرات/التمــدد
، وبفضــل مؤشــر االنعــكاس العالــي، فــي درجــات الحــرارة
 علــى خفــض درجــة حــرارة العمــلAquaflex Roof HR تســاعد
لألســطح وتضمــن خصائــص أداء طاقــة جيــدة لجميــع
.طبقــات الســقف
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، درجة مئوية-20  مرن وصوال الى، خليط أسمنتي،مادة تتكون من عنصرين
 الحمامات واحواض السباحة، للشرفات،عازل للماء
WHERE TO USE
Waterproofing and protection of concrete structures,
renders and cementitious screeds.

عازل مائي للهياكل الخرسانية و االسمنتية

WHERE TO USE

أين تستخدم

For instant stopping of water leaks, even water under
pressure.

 حتــى الميــاه المعرضــه، التوقــف الفــوري لتســرب الميــاه

.للضغــط

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

• Waterproofing of concrete basins used for containing
water.

• منــع تســرب الميــاه مــن أحــواض الخرســانة المســتخدمة
.الحتــواء الميــاه

• Stopping water leaks in basements, subways and below
grade structures in general.

• Waterproofing bathrooms, showers, balconies, terraces,
swimming pools, etc. before laying ceramic tile finishes.

، الشــرفات وحمامــات ســباحة،  الدشــات، • عازلــة للحمامــات
.تســتخدم قبــل وضــع التشــطيبات الخزفية

• وقــف تســرب الميــاه فــي الطوابــق الســفلية و األنفــاق
.وتحــت الهيــاكل بشــكل عــام

• Waterproofing of plasterboard, render or cementitious
surfaces, lightweight cement blocks and marine-grade
plywood.

• منــع تســرب الميــاه مــن األلــواح الجصيــة أو الســطحية أو
األســمنتية وكتــل األســمنت خفيفــة الــوزن والخشــب
.الرقائقــي

• Flexible smoothing layer for light-sectioned concrete
structures, including those subjected to minor
deformation when under load (e.g. pre-cast panels).

 بمــا فــي ذلــك، • طبقــة تجانــس مرنــة للهيــاكل الخرســانية
الهيــاكل المعرضــة للتشــوه الطفيــف عنــد التحميــل
.)(مثــل األلــواح مســبقة الصــب

• Protection of renders or concrete with cracks caused
by shrinkage, against the infiltration of water and
aggressive atmospheric elements.
• Protection, against the penetration of carbon dioxide,
of concrete pillars beams, road and railway viaducts
repaired with products from the Mapegrout range, and
structures with an insufficient layer of concrete covering
on the reinforcement rods.
• Protection of concrete surfaces which may come into
contact with seawater, de-icing salts, such as sodium or
calcium chloride, and sulphates.
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أين تستخدم

مادة تمتاز بسهولة اعدادها و سرعة نشفانها تستخدم لوقف تسرب المياه

• Stopping water leaks in tanks above ground.
• Waterproof sealing of rigid joints between walls and
floor slabs.
• Waterproof sealing of cracks and holes.
• Reinstatement of layers of mortar in damp brickwork
structures before waterproofing with Idrosilex Pronto.

.• وقف تسرب المياه في الخزانات فوق األرض
• منــع تســرب المــاء للمفاصــل بيــن الجــدران وألــواح
.األرضيــات
.• منع تسرب الماء من الشقوق والثقوب

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

، • حمايــة الخرســانة مــن الشــقوق ناتجــة عــن االنكمــاش
.ضــد تســرب الميــاه والعناصــر الجويــة العدوانيــة

Lamposilex is a pre-blended powder binder composed of
high-strength cements and special admixtures in a formula
developped in the MAPEI Research Laboratories.

 عــوارض،  ضــد اختــراق ثانــي أكســيد الكربــون، • حمايــة
 وجســور الطــرق والســكك الحديديــة، األعمــدة الخرســانية
، Mapegrout التــي تــم إصالحهــا بمنتجــات مــن مجموعــة
وهيــاكل مــع طبقــة غيــر كافيــة مــن األغطيــة الخرســانية
.علــى قضبــان التســليح

Lamposilex contains no chlorides.

 هــو مســحوق مخلــوط يتكــون من األســمنتLamposilex
عالــي القــوة والمــواد المضافــة الخاصــة فــي صيغــة
 الMAPEI ، Lamposilex وضعــت فــي مختبــرات أبحــاث
.يحتــوي علــى كلوريــد

Mixed with water, Lamposilex produces a paste with a
plastic-thixotropic consistency easy to apply even on vertical
surfaces, with no need for formwork.

ً
ً
متناســقا
معجونــا
 وينتــج،  مــع المــاءLamposilex يمــزج
مــن مــادة بالســتيكية يســهل تطبيقــه حتــى علــى
.األســطح الرأســية

• حمايــة األســطح الخرســانية التــي قــد تتالمــس مــع ميــاه
 مثــل الصوديــوم أو كلوريــد، البحــر وأمــاح إزالــة الجليــد
. والكبريتــات، الكالســيوم

24

 يستخدم كعازل مائي للطوب،عازل اسمنتي مناسب للتالمس مع مياه الشرب
والهياكل الخرسانية
WHERE TO USE

أين تستخدم

• Waterproofing basin, reservoir, concret or masonry tanks
containing drinking water.

الخزانــات واالبيــار التــي تحتــوي, • عــازل مائــي لالحــواض
.علــى ميــاه الشــرب

• Waterproofing concrete or masonry tanks containing
sewage water.

• عــازل مائــي للخرســانة أو خزانــات البنــاء التــي تحتــوي على
.ميــاه الصــرف الصحي

• Renovation of structures subject to water and moisture
seepage including underground structures and similar
locations subject to negative pressure up to 1 bar.
• As a smoothing and waterproofing compound of
underground walls before laying of bituminous
membranes.

SOME APPLICATION EXAMPLES
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PRODUCT DESCRIPTION

وصف المنتج

Restoration plaster WTA is a mineral universal renovation
plaster for damp and salt-laden masonry. He is hand and
machinable.

عــازل محــدث عالمــي يقــوم علــى معالجــة و ترميــم االبنيــة
. الرطبــة و مقــاوم ل التملــح

APPLICATIONS

تطبيقات

Restoration plaster WTA is a universal restoration plaster in
the restoration plaster system for the renovation of damp and
salt-loaded masonry.

يســتخدم فــي نظــام القصــارة الترميميــة لتجديــد االبنيــة
.الرطبــة ومعالجتهــا مــن التملــح

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drinking water reservoirs;
interior and exterior cellar and basement walls;
wet areas (kitchens and bathrooms);
swimming pools and water features;
lift-pits;
underground passages;
planters;
foundation walls;
irrigation canals;
non-critical damp proof courses.

• تجديــد الهيــاكل الخاضعــة للمــاء والرطوبــة كالهيــاكل
الواقعــة تحــت االرض والمناطــق المماثلــة المعرضــة
. بــار1 لضغــط مائــي مــن االتجــاه الســلبي يصــل لحتــى
• كمركــب لتنعيــم ومنــع تســرب الميــاه مــن الجــدران
.تحــت األرض قبــل وضــع األغشــية البيتومينيــة

بعض أمثلة التطبيق
. • خزانات مياه الشرب
. • القبو الداخلي والخارجي والجدران السفلية
. )• المناطق الرطبة (المطابخ والحمامات
. • حمامات السباحة وميزات المياه
. • ممرات تحت األرض
. • جدران األساس
.• قنوات الري

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Planiseal 88 is a pre-blended powder, composed of a cementbased compound, selected graded aggregates and special
synthetic polymers according to a formula developed in the
MAPEI research laboratories.

ً
، مســبقا
 عبــارة عــن مســحوق مخلــوطPlaniseal 88
 يحتــوي علــى، يتكــون مــن مركــب قائــم علــى االســمنت
ً
وفقــا لصيغــة تــم تطويرهــا
بوليميــرات تركيبيــة خاصــة
. MAPEI فــي مختبــرات أبحــاث
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PRODUCT INFORMATION

معلومات المنتج

PRODUCT DESCRIPTION

وصف المنتج

K 11 Slurry grey is a breathable, on part cement-based

هــي مــادة اســمنتية االســاس ســكنية اللــون تســتخدم

 و تصبــح جــزءا ال يتجــزأ مــن الجــدار.بالفرشــاة أو بالــرش

Restoration plaster white has a high permeability to water
vapor and salt storage capacity and is resistant to frost and
salt. Due to its moisture-regulating effect, condensation
on the surface and thus mold, foxing and heat losses are
avoided.

عــازل ابيــض اللــون للترميــم ذو نفاذيــة عاليــة لبخــار المــاء
 بســبب قدرتــة.والملــح المخــزن ومقــاوم للصقيــع والملــح
 يمنــع التكثــف علــى الســطح،علــى تنظيــم الرطوبــة
.والعفــن وفقــدان الحــرارة

وهــي ايضــا عبــارة عــن تركيبــة نشــطة متعــددة مــن

APPLICATIONS

تطبيقات

 ال.الختــراق الشــعيرات للركيــزة وتشــكيل بنيــة بلوريــة

Restoration render white is a mineral dry mortar for the
repair, renovation and sanitation of damp masonry.

system for waterproofing concrete and masonry. K 11 Slurry
grey has a texture and consistency similar to concrete and
may be brush or spray applied. K11 Slurry grey becomes
an integral part of the wall and waterproofs through a
crystallization process.
K 11 Slurry grey is a multiple active formulation of cements
and chemical additives designed to penetrate deep in the
capillaries of the substrate and form a crystalline structure.
It contains no added chloride or sodium. It is inorganic,
nontoxic and resist chemical attack in a similar way to
portland cement. The addition of SB Bonding Agent improves
better adhesion, higher flexibility and permeability resistance
to K 11 Slurry grey.
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 تحتــوي. كعــازل لالســطح الخرســانية والطــوب الخرســاني

علــى قــوام وثبــات مماثــل للخرســانة وقــد يتــم تطبيقهــا
.وعــازل للمــاء مــن خــال عمليــة التبلــور

األســمنت والمــواد المضافــة الكيميائيــة المصممــة
.تحتــوي علــى كلوريــد مضــاف أو صوديــوم

إنــه مخلــوط كيميائــي غيــر عضــوي وغيــر ســام ويقــاوم
 إضافــة.بطريقــة مماثلــة لألســمنت البورتالنــدي

Restoration plaster white is particularly suitable for repainting
and color design of frost- and salt-damaged masonry in
interior and exterior areas.

.إلصالح وتجديد المباني الرطبة
مناســب بشــكل خــاص إلعــادة طــاء وتصميــم ألــوان
المبانــي المتضــررة مــن الصقيــع والملــح فــي المناطــق
.الداخليــة والخارجيــة

 يحســن التصــاق أفضــل ومرونــة أعلــىSB Bonding عامــل

. .ومقاومــة نفاذيــة لــه
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PRODUCT INFORMATION
Aqua Blocker’s MS Polymer technology combines the
reliable crack-bridging and waterproofing performance
of a traditional, thick-layer bitumen-based coating with
the unbeatable ease of handling and application of a
bitumen emulsion.
In accordance with DIN 18195, when applied at a
weight of approx. 2.3 kg/ m2, Aqua Blocker achieves
crack-bridging performance of > 5 mm with a cured
coating thickness of 1.5 mm.
Aqua Blocker, as a solvent-free, water-free and
bitumen-free sealant, does not require a primer coat
and even adheres extremely well to damp surfaces.
Two coats should be applied using a short-fibre velour
roller.
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معلومات المنتج

PRODUCT INFORMATION

معلومات المنتج

 هــي مــادة تجمــع بيــن األداء الموثــوقAqua Blocker

Flex Slurry K11 grey is a waterproofing of buildings on
the positive and negative side. It´s a two-component
sealing slurry with very high bonding strength to
mineral substrates.

هــي مــادة لمنــع تســرب الميــاه مــن المبانــي علــى الجانــب

Structurally sound after only a short time and with a
tight seal against water under pressure.

تصبــح ســليمة هيكليــا بعــد فتــرة قصيــرة مــن الوقــت

بــه فــي ســد الشــقوق والعــزل المائــي للطــاء التقليــدي

ذي الطبقــة ســميكة مــن البيتوميــن مــع ســهولة

ال تضاهــى فــي التعامــل مــع مســتحلب البيتوميــن
ً
 عنــد تطبيقهــا بــوزن، DIN 18195 وفقــا لـــ
.وتطبيقــه

 أداء ســدAqua Blocker  يحقــق، 2  م/  كجــم2.3 .تقريبــي
. ملــم1.5  مــع ســماكةmm 5 < الشــقوق مــن عمــق

 إنهــا مــادة طينيــة.) اإليجابــي والســلبي (داخلــي و خارجــي

مانــع للتســرب مكــون مــن عنصريــن مــع قــوة ربــط عاليــة
.جـ ًـدا للركائــز المعدنيــة

.ومــع اغــاق محكــم ضــد المــاء تحــت الضغــط

 مــادة تاســيس باعتبــاره مــادةAqua Blocker ال يتطلــب

مانعــة للتســرب خاليــة مــن المذيبــات وخاليــة مــن الميــاه

جــدا باالســطح
جيــدا
 بــل يلتصــق،و مــن البيتوميــن
ً
ً

. يجــب تطبيــق طبقتيــن باســتخدام رول الفايبــر.الرطبــة
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PRODUCT DESCRIPTION

معلومات المنتج

PRODUCT INFORMATION

معلومات المنتج

It removes mild mold and mildew. Schim-melentferner
reliably removes mildew and mildew and has a
preventative effect against new mildew. The mildew
remover is solvent-free, chlorine-free and 95%
biodegradable.

 تزيــل,مــادة تزيــل العفــن المعتــدل والعفــن الفطــري

Solvent-free dispersion primer based on acrylate with
very good processing properties and outstanding
adhesion to all common substrates.

مــادة تمهيديــا خاليــة مــن المذيبــات قائمــة علــى أســاس

APPLICATIONS

تطبيقات

Mold remover can be used indoors against mold and
mildew on plaster, stones, tiles, joints, wood, plastics,
wallpaper and other materials.

يمكــن اســتخدام مزيــل العفــن فــي الداخــل علــى الجــص

بشــكل موثــوق العفــن الفطــري ولــه تأثيــر وقائــي ضــد

ـال
ٍ  خـ، العفــن الفطــري الجديــد و هــو خالــي مــن المذيبــات
.٪ 95 مــن الكلــور وقابــل للتحلــل بنســبة

واألحجــار والبــاط والمفاصــل والخشــب والبالســتيك وورق

Ardagrip Xpress is ready to use and can be applied
with a short roll. Thanks to its easy processing, low
consumption, universal applicability and the short
flash off time of 0.5 to 3 hours, Ardagrip Xpress is
particularly economical

اكريليــت مــع خصائــص معالجــة جيــدة للغايــة و التصــاق

.متميــز لجميــع الركائــز

 جاهــز لالســتخدام ويمكــن تطبيقــهArdagrip Xpress

 بفضــل معالجتهــا الســهلة واســتهالكها.بقوائــم قصيــرة

المنخفــض وقابليتهــا للتطبيــق ووقــت تطبيقهــا
Ardagrip Xpress  تعتبــر، ســاعات3  إلــى0.5 القصيــر مــن
.اقتصاديــة بشــكل خــاص

.الجــدران ومــواد أخــرى
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عازل جدار أمريكي
PRODUCT DESCRIPTION

وصف المنتج

Atmoproof is a water based compound, which within

،  عبــارة عــن مجموعــة مــن المكونــات المائيةAtmoproof

24 hours after application reacts with atmospheric
elements to form an insoluble water resistant barrier.
This barrier extended to penetration depth of the
ATMOPROOF chemically bonding to substrate material,

الغــاف الجــوي لتشــكيل حاجــز غيــر قابــل للذوبــان فــي
.المــاء

يمتــد هــذا الحاجــز إلــى عمــق االختــراق للربــط الكيميائــي

PRODUCT DESCRIPTION

معلومات المنتج

 مقــاوم للغايــة لجميــع عناصــر الغــافATMOPROOF

Schimmel-vernichter is a chlorine-containing cleaning
and care product for removing Schim-Melpilzansätzen,
mildew and bacteria. Extremely effective even with
heavy infestation. With active chlorine and bleaching
action.

هو منتج تنظيف وعناية يحتوي على الكلورين إلزالة

APPLICATIONS

تطبيقات

Schimmel-vernichter is a special cleaner that removes
mold fungi, mildew and bacteria in a very powerful and
sustainable way. Mold killer is effective immediately,
has a bleaching, disinfecting and preventive effect.
Suitable for washable surfaces in residential buildings,
especially in the sanitary area, sauna and swimming
pool. For ceramic coverings, cementitious joints,
silicone joints, walls, ceilings, masonry, glass, wood
and plastic.

 العفن والبكتيريا بطريقة،منظف خاص يزيل الفطريات

preventing any possible peeling.

. ممــا يمنــع أي تقشــير محتمــل،ATMOPROOF لـــ

ATMOPROOF extremely resistant to all elements of

 والــذي،  وال ســيما األشــعة فــوق البنفســجية، الجــوي

the atmosphere, particularly ultra-violet degradation,
which is the major cause of failures of water repellent
coating ATMOPROOF is resistant to nearly all solvents,
acids and base solutions. ATMOPROOF is non-toxic
and non-flammable.
It is clear, water soluble penetrating liquid design to
stop water from penetrating a wide variety of concrete
and masonry surfaces.
It penetrates up to 19 mm to become an integral part
of the structure and provides long life protection.
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 ســاعة بعــد التطبيــق مــع عناصــر24 والتــي تتفاعــل خــال

.هــو الســبب الرئيســي لفشــل طــاء طــارد للمــاء
 مقــاوم لجميــع المذيبــات واألحمــاضATMOPROOF
 غيــر ســامةATMOPROOF .تقريبــا
والحلــول األساســية
ً

.وغيــر قابلــة لالشــتعال

لقــد تــم تصميــم هــذا الســائل القابــل للذوبــان فــي

المــاء لمنــع الميــاه مــن اختــراق مجموعــة واســعة مــن
.األســطح الخرســانية والبنــاء

جــزءا ال يتجــزأ مــن الهيــكل
 مــم ليصبــح19 يصــل إلــى
ً

.ويوفــر حمايــة طويلــة العمــر

 مكفــول لمــدة ثالثيــن عامــا مــنATMOPROOF : مالحظــة

. الشــركة االم

، فعالة للغاية حتى مع االنتشار الثقيل،العفن والبكتيريا
. يحتوي على الكلورين ومعامل التبييض

، مزيل العفن فعال على الفور.قوية للغاية ومستدامة
 مناسبة لألسطح.له تأثير التبييض والتطهير والوقائية
 وخاصة في المنطقة،القابلة للغسل في المباني السكنية
 الفواصل، ألغطية السيراميك.الصحية والساونا والمسبح
، السقوف، الجدران، الفواصل السيليكونية،االسمنتية
. الزجاج والبالستيك،الطوب
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مانعات التسرب
SEALANTS
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 مقاوم للعفن مع انبعاثات منخفضة،سيليكون لمنع التسرب
 لـ الحجر والرخام،جدا من المركبات العضوية المتطايرة
PRODUCT DESCRIPTION

وصف المنتج

WHERE TO USE

أين تستخدم

Mapesil LM is a solvent-free sealant with a low modulus of
elasticity specifically formulated for sealing all materials sensitive
to acids and plasticising agents, marble, granite, sandstone and
quartz due to its chemical nature which deters surface bleeding
or the migration of plasticising agents which would otherwise
stain the substrate.

 عبــارة عــن مــادة مانعــة للتســرب خاليــة مــن المذيبــاتMapesil LM

Mapesil AC is an acetic-crosslinking silicone sealant suitable
for sealing glass, ceramic and anodised aluminium. After first
having used a bonding enhancer, Primer FD can also be used
on concrete, wood, metal, painted surfaces, plastic and rubber.
Mapesil AC is used for:
• Sealing expansion joints of ± 25% expansion of the initial size.
• Forming a perfectly elastic gasket between different elements
in building, mechanical engineering, shipbuilding, automobile,
manufacturing, etc.

 هــو مــادة مانعــة للتســرب ومناســبة الغــاق الزجــاجMapesil AC

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

• Sealing joints in wall and floor coverings of ceramic and
cement, provided they are not subject to heavy abrasion.

• إحــكام الوصــات فــي أغطيــة الجــدران واألرضيــات مــن الســيراميك
. بشــرط أال تكــون عرضــة للتــآكل الشــديد، واألســمنت

The chemical characteristics of the product also make it perfectly
suitable for particularly delicate materials such as bricks, cellular
concrete and varnished or enamelled wood.
Mapesil LM generally forms an excellent bond on non-absorbent
substrates too, such as glass, ceramic, clinker, enamelled
surfaces, water and solvent-based varnish, metals in general
and on various types of plastic.
It is also suitable for contact with absorbent mineral substrates
such as concrete, render and fibre-cement.
This product generally forms a good bond on the above
substrates even if a primer is not applied beforehand.
Performs well in treated water typically found in swimming
pools.
Thanks to the low modulus of elasticity of Mapesil LM,
it is suitable for sealing internal and external fillet and expansion
joints, including those subject to high levels of movement when
in service, between:
• pre-fabricated panels;
• window/door fittings and wall surrounds;
• pipe-work and vertical walls;
• similar and/or different types of coating materials.
It is also suitable for sealing joints in floors with limited
pedestrian traffic.
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 لمنع التسرب ومقاومة العفن،مادة نقية

خصيصــا الغــاق جميــع
ذات معامــل مرونــة منخفــض تــم تصميمــه
ً

المــواد الحساســة لألحمــاض ومــواد اللدائــن والرخــام والجرانيــت
.والحجــر الرملــي والكوارتــز الرملــي

عمومــا رابطــة ممتــازة علــى ركائــز غيــر ماصــة
Mapesil LM يشــكل
ً
ً
 مثــل الزجــاج والســيراميك واألســطح المطليــة والورنــي الــذي،أيضــا

أساســه المذيبــات والمعــادن بشــكل عــام وعلــى أنــواع مختلفــة مــن

.البالســتيك

كمــا أنهــا مناســبة للتالمــس مــع الركائــز المعدنيــة الماصــة مثــل

.الخرســانة واألليــاف األســمنتية

 يــؤدي بشــكل جيــد فــي الميــاه,لــم يتــم وضــع مــادة تمهيديــا مســبقا

• Sealing joints between sinks or sanitary ware and ceramic tiles
in kitchens, bathrooms and showers with colours coordinated
with the grouts.

 إنــه مناســب، Mapesil LM بفضــل معامــل المرونــة المنخفــض ل

• Assembling compositions of glass tiles and artistic stained glass
windows.

هــذا المنتــج يشــكل عــادة رابطــة جيــدة علــى الركائــز أعــاه حتــى لــو
. المعالجــة الموجــودة عــادة فــي حمامــات الســباحة

 بمــا فــي ذلــك تلــك التــي، إلغــاق وصــات التمــدد الداخليــة والخارجيــة

:  بيــن، تخضــع لمســتويات عاليــة مــن الحركــة أثنــاء الخدمــة
. • لوحات مسبقة الصنع
. • تجهيزات النوافذ و االبواب و محيط الجدار

• Sealing expansion joints in swimming pools.

• Sealing glazing of door and window frames.
• Sealing air ducts, water pipes.
• Sealing portholes, windows, glazed frames.
• Sealing tanks, service pipes and boilers.
• Sealing materials of different thermal exposure coefficient.
• Adhesive and sealant for general use.

.والســيراميك واأللمنيــوم المؤكســد
: من أجلMapesil AC يستخدم

. من الحجم األولي٪ 25 ± •ختم وصالت التمدد بتوسيع
، •تشــكيل حشــية مرنــة تمامــا بيــن العناصــر المختلفــة فــي البنــاء
. إلــخ،  التصنيــع، الســيارات،  بنــاء الســفن، الهندســة الميكانيكيــة

• ختــم الوصــات بيــن األحــواض أو األدوات الصحيــة والبــاط الخزفي
فــي المطابــخ والحمامــات واالســتحمام بألوان منســقة مــع الروبة
.• ختم فواصل التمدد في حمامات السباحة
• تجميــع تركيبــات مــن البــاط والزجــاج والنوافــذ الزجاجيــة الملونــه
.الفنيه
.• ختم إطارات األبواب والنوافذ الزجاجيه
.• ختم قنوات الهواء وأنابيب المياه
.• ختم خزانات وأنابيب الخدمة والبويالرات
.• مواد مانعة للتسرب من معامل التعرض الحراري المختلفة
.• مادة الصقة ومانعة للتسرب لالستخدام العام

. • االنابيب والجدران العمودية
. • أنواع مماثلة و مختلفة من مواد الطالء
ً إنــه مناســب
أيضــا الغــاق الوصــات فــي األرضيــات مــع حركــة مــرور

محــدودة للمشــاة

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Mapesil AC is a one-component, acetic crosslinking, solventfree silicone sealant, available coloured or transparent. It is a
thixotropic paste which is easily

 هــو عبــارة عــن مانــع تســرب مكــون مــن مــادة خليقــةMapesil AC
 يتوفــر منــه العديــد مــن األلــوان واللــون،وخاليــة مــن المذيبــات
 وهــو معجــون متغيــر االنســيابية يســتخدم بســهولة،الشــفاف
. بشــكل أفقــي وعمــودي

trowellable both horizontally and vertically. It crosslinks following
exposure to atmospheric humidity at ambient temperatures.
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منتجات أخرى

PRODUCT FOR
OTHER USES

 متغير االنسيابية قائم على البوليمر الهجين يمنع التسرب، مكون واحد مرن
 مناسب أيضا للركائز الرطبة.والصق مع معامل عالي من المرونة
WHERE TO USE

أين تستخدم

Mapeflex MS45 has been specifically developed for sealing
expansion, fillet and distribution joints on horizontal and vertical
surfaces.
It is also recommended to form internal and external flexible
bonds between similar and dissimilar materials commonly used
in the building industry and to replace or integrate mechanical
fasteners.

خصيصــا لفواصــل التمــدد والشــرائح
Mapeflex MS45 تــم تطويــر
ً
.والتوزيــع علــى األســطح األفقيــة والعموديــة

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

Used as sealant:
• Sealing expansion, fillet and distribution joints subject to
movements of up to 20% of the average width of the joint.
It is most frequently used for the following applications:
• traditional façades;
• ventilated façades;
• civil and industrial floors, including those subjected to heavy
vehicular traffic;
• window and door fittings;
• cracks and splits;
• paintable joints;
• tin roofs and metalwork.
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ينصــح أيضــا لتشــكيل روابــط مرنــة داخليــة وخارجيــة بيــن مــواد
.مماثلــة ومختلفــة شــائعة االســتخدام فــي صناعــة البنــاء

: يستخدم كمانع تسرب
 مــن٪ 20 • اغــاق التوســع و الفواصــل الخاضعــة لحــركات تصــل إلــى
.متوســط عــرض المفصــل
: يتم استخدامه بشكل متكرر للتطبيقات التالية
. • الواجهات التقليدية
.• واجهات التهوية
 بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تخضــع، • األرضيــات المدنيــة والصناعيــة
. لحركــة مــرور المركبــات الثقيلــة
. • تجهيزات النوافذ واألبواب
. • الشقوق واالنقسامات
• أسقف القصدير واألشغال المعدنية

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Mapeflex MS45 is a thixotropic adhesive and sealant made
from sililated polymers and thus completely free of silicone and
isocyanates.

 هــو مــادة الصقــة مانعــة للتســرب مصنوعــة مــنMapeflex MS45
.البوليمــرات وبالتالــي خاليــة تمامــا مــن الســيليكون
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منظف قائم على الحمض لتنظيف بالط السيراميك
أين تستخدم

WHERE TO USE

أين تستخدم

WHERE TO USE

يســتخدم  Keranetلتنظيــف األســطح الداخليــة أو الخارجيــة (بمــا
فــي ذلــك الواجهــات) مــن تلطيــخ ناتــج عــن األســمنت والجيــر
والنفايــات واألوســاخ وحتــى الزيتيــة.

Keranet is used for cleaning interior or exterior surfaces
(including façades) from staining caused by cement, lime,
efflorescences, dirt, even oily.

إلزالــة المــواد الالصقــة القديمــة واالصطناعية القديمــة  ،والطالء
والروبــات /روبــات الجص.

For removing old natural and synthetic resin-based adhesives,
paint and grouts/grout residue.

بعض أمثلة التطبيق

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

SOME APPLICATION EXAMPLES

• تنظيــف بقــع األســمنت والجيــر مــن أســطح بــاط الســيراميك
والفسيفســاء علــى الجــدران واألرضيــات.

• Cleaning cement and lime stains from the surfaces of ceramic
tiles and mosaics on walls and floors.

• إزالــة المــادة الالصقــة القديمــة مــن األرضيــات مثــل الرخــام ،
بــاط الســيراميك  ،الخشــب  ،الخرســانة  ،التســوية األســمنتية ،
المعــادن  ،إلــخ.

• Removing old adhesive from floors e. g. marble, ceramic tile,
wood, concrete, cementitious levelling coats, metal, etc.

• ﺗﻧظﯾف ﻣﺧﻟﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻟﯽ اﻻﺳﻣﻧت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﮐﻣواد
ﻻﺻﻘﺔ أو ﺣﻘن أﺳطﺢ اﻟﺳﯾراﻣﯾك.

• Cleaning off residues of cement-based products used as
adhesives or for grouting ceramic surfaces.

• تنظيــف التكلســات والملــح الصخــري علــى األســطح الخزفيــة أو
المفاصــل بيــن البــاط والخرســانة والجــص.

• Cleaning efflorescence of lime, saltpetre etc. on ceramic
surfaces or joints between tiles, concrete, plaster etc.

• تنظيــف األوســاخ التــي تراكمــت فــي موقــع العمــل علــى مــواد
البنــاء  ،مثــل بــاط الســيراميك والمصــارف والخزانــات واأللومنيوم
المؤكســد والفــوالذ المقــاوم للصــدأ.

• Cleaning dirt that has accumulated on the construction site
on building materials, such as ceramic tiles, sinks and tanks,
anodized aluminium, stainless steel, chromework etc.

• تنظيف بقع الصدأ الخفيفة.

الخصائص التقنية
 Keranetهو منظف حمض متوفر في شكلين:
• كمسحوق (مركز) للحاالت الصعبة ؛
• كســائل فــي محلــول مائــي بنســبة  15٪لتســهيل التعامــل معــه
فــي الحــاالت العاديــة.
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يستخدم إلزالة المواد الالصقة والدهانات

• Cleaning off slight rust stains.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Keranet is an acid cleaner available in two forms:
;• as a Powder (concentrated) for difficult cases

• إزالــة المــواد الالصقــة القديمــة مــن بــاط الســيراميك والفسيفســاء
والرخــام والخرســانة والخشــب والجبــس والمعــادن والخرســانة
الليفيــة  ،إلــخ.

• Removing old adhesive from ceramic tiles and mosaic, marble,
concrete, wood, gypsum, metal, fibrous concrete, etc.
• Removing paint from the surface of metal, wood, concrete,
etc.

• إزالة الطالء من سطح المعدن والخشب والخرسانة  ،إلخ.

الخصائص التقنية

TECHNICAL CHARACTERISTICS

يتكــون  Pulicol 2000مــن مزيــج مــن المذيبــات غيــر المكلــورة
فــي شــكل هــام .مــن الســهل وضعــه باســتخدام الفرشــاة ورائحــة
قليلــة للغايــة.

Pulicol 2000 is made from a mixture of unchlorinated solvents
in gel form. It is easy to apply with a spatula or by brush and
gives off very little odour.

يتمتــع  Pulicol 2000بقــدرة مفــرزة عاليــة علــى المــواد الالصقــة
والورنيــش التــي أساســها صمغــي فــي غضــون دقائــق قليلــة مــن
التطبيــق.

Pulicol 2000 has high detachment capacity on films of resinbased adhesives and varnishes within just a few minutes of
application.

• as a Liquid in a 15% water solution for easier handling in
ordinary cases.
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مادة تمهيديا لالسطح الجبصية لتقليل من نسبة االمتصاص وتقوية االلتصاق
)VOC( يحتـوي ايضـا علـى محتـوى منخفـض جـدا مـن المركبـات العضويـة المتطايـرة
WHERE TO USE
• For treating gypsum surfaces prior to fixing ceramic tiles.
• As an anchoring coat for gypsum-based sprayable plasters.
• To improve the adhesion of smoothing compounds on
cementitious or anhydrite and gypsum-based surfaces.
• To provide uniform absorption in cementitious or gypsum
surfaces.

.• لعالج أسطح الجبس قبل تثبيت بالط السيراميك
.• كغطاء تثبيت للجص القابل للرذاذ القائم على الجبس
 األســمنتية.• تحســين التصاق بتجانس الجزيئات على األســطح
.أو األنهيدريــت والقائمــة على الجبس
• توفيــر امتصــاص موحــد فــي الســطوح األســمنتية أو ســطوح
.الجبــس

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

• Preparing cement-based surfaces prior to smoothing with selflevelling or thixotropic smoothing compounds.

• إعــداد األســطح القائمــة علــى األســمنت قبــل التمليس باســتخدام
.المــواد ذات االنســيابية التلقائية

• Between layers of smoothing compounds once the first coat
is perfectly dry.
• On gypsum plasters prior to smoothing with cementitious
products.
• On anhydrite surfaces prior to applying cement based products.
• On cementitious renders prior to smoothing with gypsum
based products.
• On gypsum walls as a fixative for wallpaper adhesives.

.• بين طبقات تجانس المركبات بعد االنتهاء من اول طبقة
.• على اللصقات الجبسية قبل التمليس بالمنتجات األسمنتية
.• على األسطح األنهيدريتية قبل وضع المنتجات االسمنتية
• فــي التجســيد األســمنتي قبــل التمليــس باســتخدام منتجــات
.الجبــس

WHERE TO USE

أين تستخدم

Fuga Fresca is a ready-to-use paint for internal areas which is
quickly and easily applied to rejuvinate, refresh and modify the
colour of cementitious grout joints between tiles.

 هــو طــاء جاهــز لالســتخدام للمناطــق الداخليــةFuga Fresca

SOME APPLICATION EXAMPLES

بعض أمثلة التطبيق

Fuga Fresca is used to eliminate irregularities in the colour of
grout-joints caused, for example, by incorrect application of the
mortar, or to eliminate unsightly stains caused during use.

 للتخلــص مــن االختالفــات فــي لــون مفاصــلFuga Fresca يســتخدم

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Fuga Fresca is a water-based polymeric, acrylic resin-based paint
which, thanks to its special characteristics and excellent covering

 هــو مكــون مــن البوليمــارات المائيــة الــذي بفضــلFuga Fresca

qualities, allows joints with a uniform colour to be produced with
lower water absorption that are easy to clean.

المفاصــل مــع تخفيــف قابليــة االمتصــاص للميــاه وبذلــك يســهل

والــذي يتــم تطبيقــه بســرعة وســهولة إلعــادة تنشــيط وتحديــث
.وتعديــل لــون الروبــة األســمنتية بيــن البــاط

 أو إلزالــة البقــع، الروبــة الناتجــة عــن طريــق التطبيــق غيــر الصحيــح
.التــي تحــدث أثنــاء االســتخدام

 يقــوم بتوحيــد لــون،خصائصــه الخاصــة وصفاتــه المميــزة
.عمليــة تنظيفهــا

.• على جدران الجبس كمادة مثبتة للواصة ورق الجدران

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Primer G is a synthetic resin-based primer which, once applied to
any surface, dry to form a flexible, compact, shiny coating which
consolidates the surface, where needed.

 تجــف،  هــو مــادة بمجــرد تطبيقهــا علــى أي ســطحPrimer G
Primer G  يعمــل,لتشــكيل طبقــة مرنــة المعــة موحــدة لالســطح
ً
أيضــا علــى تحســين التصــاق الجزيئــات الناعمــة والطــاء والمــواد

Primer G also improves the adhesion of smoothing compounds,
paint, adhesive for wall paper, adhesive for tiles and mortar for
renders.
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أين تستخدم

طالء بوليمري لتحديث لون الروبة االسمنتية بين البالط

.  لواصــق للبــاط، الالصقــة لــورق الحائــط
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 اساسه صمغي ومرتكز كيميائي لألحمال الهيكلية،ايبوكسي نقي

يتكون من ماداتان خالية من المذيبات

ايبوكسي الصق لـ مفاصل البناء والغالق ومعالجة الشقوق في سكريدس

WHERE TO USE

أين تستخدم

WHERE TO USE

Mapefix EP 385 and Mapefix EP 585 are adhesives for chemically
anchoring metal bars in holes made in building materials. It
is a two-component, solvent-free product made from pure
epoxy resin. Available in 385 ml and 585 ml cartridges. It has
been specifically developed for chemically anchoring steel and
zinc-plated steel threaded and deformed bar, which transmit
structural loads, to solid substrates such as concrete, lightweight
concrete, stone, wood and compact masonry. Specific also
for anchoring metal bars in tension and compression zones in
cracked and non-cracked concrete, including in areas at risk of
seismic activity.

 هــي مــادة الصقــة للتثبيــتMapefix EP 585  وMapefix EP 385
الكيميائــي للقضبــان المعدنيــة فــي الثقــوب المصنوعــة فــي
، مكــون مــن عنصريــن وخالــي مــن المذيبــات،هيــاكل البنــاء
 متوفــر فــي خراطيــش.مصنــوع مــن الصــق االيبوكســي النقــي
خصيصــا لتثبيــت الحديــد
 مــل لقــد تــم تطويــره585  مــل و385
ً
ً .والحديــد المطلــي بالزنــك
أيضــا لتثبيــت القضبــان المعدنيــة
فــي مناطــق التوتــر والضغــط فــي الخرســانة المتشــققة وغيــر
 بمــا فــي ذلــك المناطــق المعرضــة لخطــر النشــاط،المتشــققة
.الزلزالــي

• Monolithic construction joints between fresh and hardened
concrete.

It is an ideal solution for anchoring close to edges or when there
is a limited pitch between each anchor, in that there is no stress
generated as with conventional mechanical expansion fasteners.

إنــه حــل مثالــي للرســو بالقــرب مــن الحــواف أو عندمــا يكــون هنــاك
 حيــث ال يوجــد ضغــط ناتــج،مســافة محــدودة بيــن كل مرســاة
. كمــا هــو الحــال مــع مثبتــات التمــدد الميكانيكيــة التقليديــة

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Mapefix EP 385 and Mapefix EP 585 are two-component
chemical anchoring products, packaged in a 385 ml or 585
ml bi-axial cartridge with 2 separate compartments containing
component A (resin) and component B (catalyser) at the
correct mixing ratio of 3:1 in volume.

 عبــارة عــن منتجــات تثبيــتMapefix EP 585  وMapefix EP 385
 معبئــة فــي خرطوشــة ثنائيــة، كيميائــي مكونــة مــن عنصريــن
 مــل مــع جزئيــن منفصليــن يحتــوي585  مــل أو385 المحــور
 (الحفــاز) بنســبة الخلــطB  (الصــق) والمكــونA علــى المكــون
. فــي الحجــم1 :3 الصحيحــة

• Bonding precast concrete elements.
• Bonding steel to concrete.
• Filling cracks in concrete.

SOME APPLICATION EXAMPLES
• Construction joints for the structural reinforcement of beams
and pillars.
• Construction joints on decayed industrial flooring.
• Rigid, waterproof construction joints (e.g. concrete bed to tank
walls).
• Reinforcement of beams by means of the béton plaqué
technique.

أين تستخدم
.• فواصل البناء بين الخرسانة المسلحه الحديثه القديمه
.• ربط عناصر الخرسانة الجاهزة
.• ربط الحديد بالخرسانة
.• ملء الشقوق في الخرسانة

بعض أمثلة التطبيق
.• فواصل البناء لتعزيز األعمدة والجسور الهيكلية
.• فواصل البناء على األرضيات الصناعية المتحللة
• مفاصــل البنــاء الصلبــة المقاومــة للمــاء (علــى ســبيل المثــال
. )مناطــق التقــاء االرضيــات والجــدران لخزانــات المــاء الخرســانية
.béton plaque • تعزيز العارضات عن طريق تقنية
.• اغالق الشقوق في صبة السكريد األسمنتيه

• Sealing cracks in cement screeds.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

الخصائص التقنية

Eporip is a solvent-free epoxy adhesive consisting of two premeasured components (component A = resin, component B =
hardener) that have to be mixed before use.

، هــو عبــارة عــن الصــق ايبوكســي خالــي مــن المذيبــاتEporip

Eporip has the consistency of a slightly thixotropic paste that
can be applied by brush on both horizontal and vertical surfaces.

 اللصــق:  (المكــون أ،يتكــون مــن مكونيــن مقاســين مســبقا

المنشــف) والــذي يجــب خلطهمــا معــا قبــل: والمكــون ب
 ويتميــز بااللتصــاق ليصبــح عجينــة متغيــرة،االســتخدام
االنســيابية قليــا ويمكــن تطبيقهــا بالفرشــاة علــى االســطح
.العموديــة واألفقيــة
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سيليكون ايطالي لمنع التسرب
• يحتوي على مبيدات الفطريات.
• مرن .
• ضد للماء .

 Hybrifixعبارة عن مادة مانعة
للتسرب عالية الجودة وايضا كمادة
الصقة قائمة على التكنولوجيا
الهجينة  ،والتي تستخدم تحت تأثير
الرطوبة لتشكيل مطاط مرن دائم.

• مقاومة للمواد الكيميائية والكلور .
• لالستخدام الداخلي والخارجي .
• مكون واحد .
• عدم الركود .

مقاومة للتآكل تجاه المعادن
ومقاومة لألشعة فوق البنفسجية،
الرطوبة  ،العفن,الطقس ومرنة
دائما.

• التصاق سلس .
• للجدران واألرضيات.

 Neutrasil-1001Uعبارة عن مادة
مانعة للتسرب مصنوعة من
السيليكون محايد متعددة
االستخدامات والتي تعمل تحت تأثير
الرطوبة على تكوين مطاط مرن
دائم .مقاومة للعفن واألشعة فوق
البنفسجية والمياه والطقس.

يســتخدم  DEKOSILفــي التطبيقــات الصحيــة الغــاق الوصــات بيــن التشــطيبات المبلطــة
والشــورات واألقــواس وإطــارات النوافــذ ؛ وعــاوة علــى ذلــك الغــاق مفاصــل الحركــة فــي مناطــق
الجــدار واألرض .لالســتخدام الداخلــي والخارجــي.
ختــم المفاصــل بيــن الزجــاج والســيراميك واأللمنيــوم والبالســتيك الصلــب غيــر مناســب لربــط
الحجــر الطبيعــي أو فــي المناطــق تحــت المــاء.

DEKOSIL

HYBRIFIX

NEUTRASIL-1001U

سيليكون لالستخدام تحت الماء
• عدم الركود .
• التصاق سلس .
• يحتوي على مبيدات الفطريات عالية المستوى .
 High Tackعبارة عن الصق احترافي
عالي الجودة ,يعتمد على التكنولوجيا
الهجينة .يعالج تحت تأثير الرطوبة
لتشكيل مطاط مرن دائم.

• مرن .
• مانع للماء .
• مقاومة للمواد الكيميائية والكلور.
• لالستخدام الداخلي والخارجي .

مقاومة للرطوبة والطقس ويحتوي
على مقاومة ميكانيكية عالية ,مرونة
دائمة ،مقاوم لتآكل تجاه المعادن.

• للجدران واألرضيات.

يســتخدم  DEKOSIL-UWمــن اجــل االغــاق المــرن لفواصــل التمــدد والبنــاء فــي حمامــات

 ESCOSIL-2000-UWهي مادة مانعة
للتسرب ذات مكونات أحادية عالية
الجودة ومرنة ،تعتمد على مطاط
السيليكون وربط أكسيد األكسيم
وتحتوي على مستويات عالية من
مبيدات الفطريات.
من أجل الوصالت المرنة لمفاصل
التمدد والمفاصل الهيكلية
ولالستخدام في المناطق تحت الماء
مثل :حمامات السباحة  ،االحواض.

مرتفعــا بشــكل خــاص.
الســباحة ،وميــزات الميــاه  ،إلــخ  ،أو عندمــا يكــون أداء مبيــد الفطريــات
ً
غيــر مناســب لميــاه الشــرب أو خزانــات األســماك.

DEKOSIL-UW
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HIGH TAC

ESCOSIL-2000-UW
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a d e s i v i

 Zettex MS 70 Hightackهو الصق
عالمي للصق جميع أنواع المواد
باستثناء ( Polyethylen
و .) Polypropylene
لديه التصاق اولي عالية ويمكن
استخدامها على جميع األسطح.
وقد طور خصيصا لـ التصاق
الحجر والخرسانة والمرايا والزجاج
والجص ، PU ، PVC ،المواد الصلبة
الثابت ،طالء  ،السيراميك ،

النحاس ،الرصاص  ،الزنك والقصدير
واأللومنيوم والمعادن والسبائك
والفوالذ المقاوم للصدأ.

MS 70 HIGHTACK

 Zettex MS 60 Polymerعبارة عن
مادة مانعة للتسرب و فاصل البناء
للصق جميع أنواع المواد باستثنا
(  Polypropyleneو ) Polyethylen
ويمكن استخدام هذا البوليمر على
أي سطح ؛ متعدد االستخدامات,
تماما من المذيبات
خالية
ً
والسيليكات.

كالهما في إصدارات BLACK
(مثالية لأللوان الداكنة)

تكوينه لضمان لمعان يدوم
ً
طويال على السطح المعالج حتى
بعد التعرض للعوامل EXTRA
الجوية .يمكن ً
أيضا تطبيق على
تلك األسطح حيث يصعب LUX
الحصول على تلميع باستخدام
مواد كاشطة  ،كما أنه مناسب

و ( NEUTRALمثالية لأللوان
الفاتحة)

حتى على مواد المعارض غير
المصقولة.

MS 60 POLYMER

GRANILUX

EXTRA LUX

لألطراف الملولبة والمسامير

 Zettex Powertackعبارة عن
الصق متين وسريع التصلب
لدية قوة الصقة عالية جدا.

والبراغي على األسطح المجوفة
والصلبة.

(وهو عديم الرائحة).

ومن األمثلة على ذلك البناء بالطوب

التكوين الفريد من Powertack
يضمن أن كل الخصائص المواد
الالصقة الخشبية والبناء قائمة
في أنبوب واحد.

والخرسانة .يُ عد Chemical Anchor
ً
أيضا الحل األمثل للتثبيت المتين ل

واألشغال الخشبية المجوفة

االغلفة والدرابزين .إنه ً
أيضا بديل جيد

للحصول على "التأثير الرطب"

إنه المنتج المناسب للحصول
على التأثير الرطب على المواد

القديمة وله تأثير تشطيب ممتاز

هو منتج قائم على الماء  ،عامل

يتم تطبيقه على جميع

مقاومة الماء الممتازة ومقاومة

على األرضيات الخارجية.

المواد الطبيعية مثل :الحجر،
الجرانيت ،الرخام  ،إلخ .

مضاد للماء ووقائي يجمع بين

الزيت الجيدة .يمكن تطبيقها عن
طريق الرش أو الفرشاة أو الرول.

 EXTRA DROPSيضمن تأثير

لطين اإلصالح الصناعي للخرسانة

"مقاوم للماء" جيد.

CHEMICAL ANCHOR

EXTRA DROPS

على سبيل المثال.
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وهي متوفرة في إصدارات
محلولة ومائية.

على الرخام واألحجار .تمت دراسة

يمكن استخدامه في صناعات المواد
الغذائية فهوحاصل على شهادة
.Isega

هي مادة كيميائية تتكون من
ً
ً
ممتازا
تثبيتا
جزئين .يضمن

ZETTEX POWERTACK

 GRANILUXهو منتج يستخدم
لتوحيد تلوين الجرانيت .يتم
تشغيل وظيفتها من خالل
قدرة التلميع والمقاومة للزيت ،
ً
ً
ملحوظا على
لمعانا
مما يعطي
السطح المعالج.

 EXTRA LUهو المنتج المصمم

إلعطاء تأثير تلميع ممتاز إضافي

DRAI
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a d e s i v i

المصافي DRAINS

 JOLLY MASTICمادة تكون في
صيغتين رئيسيتين :معجونة
وسائلة  ،باللون األصفر القش ،
األول مناسب أللواح التجصيص
وألعمال الترميم الصغيرة.
يوصى بالنوع السائل قبل كل
ً
أفقيا ولصق
شيء لأللواح الالصقة
الثقوب األصغر  ،ألنه يضمن اختراق
شعري للمنتج  ،مما يعزز الدعم
وهي مجهزة مع المنشف .

JOLLY MASTIC

مادة شفافة اللون أساسها

صمغي وتستخدم للصق جميع
أنواع الرخام واألحجار الطبيعية.
دائما
سهلة التطبيق وجاهزة
ً

لتلبية الطلبات المختلفة وتظل
شفافة لمدة طويلة.

JOLLY MASTIC
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زوايا بالط واكسسوارات
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زاوية منبسطة

زاويه فاصل تمدد

زوايه حرف T

زاويه بانيل

زاويه حرف U

زاويه فرق مستوى

زاويه حرف L

زاويه مربع و curve

TILE CORNERS & ACCESSORIES

زوايا انارة

زنانير بالط

زويا ملتقى بين االرضيات والجدران

زوايا انتقال بالط

زوايا خارجية

Adhesives and Grouts

Soundproofing, Waterproofing material and epoxy’s

Tile corners and Accessories

Sealants, silicones and construction
chemicals

Head Office and head branch
Om alsummaq | Al Khalili Building | Amir Ben Malek Street
+962 79 604 7783 | +962 79 584 1251
Branch 2
Al Muqabalain | Al Quds street | Building no 414
Branch 3
Irbid | Aydon street

+962 79 159 3637

+962 79 598 9655

Branch 4
Shafa badran | Ibn Al qayem Al-jauziya street | Near ASU circle
Warehouse
Om albasateen

+962 77 22 77 829

Om alsummaq

www.zawaya-jo.com

ZAWAYAJORDAN

Zawayaprofiles

zawayajordan@gmail.com

