


Standart Penguen (Plastomeric Serial)

الرطوبة  مانع  النوع PENGUEN Serialللباد  هذا  انتاج  عند  يسنعمل   . املعتدل  للمناخ  جدا  مناسب  و  بالستوميريك  نوع  من   هو 

اللباد    مع راتنج ثرموبالستيك  من اجل حتسني نوعية الزفت . و من اجل حتسني متانة اللباد يتم   APP و مختصره  (Atactic Polypropylene)من 

. تقويتها بواسطة انسجة من الصوف الزجاجي او البولستر غير احملاك

   . البرودة  عند  ينكسر  ال  و  يتشقق  ال  كذلك   ، الشديد  احلر  عند  يذوب   ال  و  البارد   و  احلار  للمناخ  جدا  مناسب  اللباد  من  النوع   هذا 

الغرض لهذا  اخلاصة  احلرارية  الشعلة  بأستعمال   االستخدام  . سهلة 

: االستخدام   مجال 

الرطبة االسطح   ، اجلدران   ، املائلة  الكونكريتية  االسطح   ، الشرفات   

: املرونة               درجة 

حتمل احلرارة ( احلد االدنى )   :

: االنكسار 



Standart Panda (Plastomeric Serial)

: االستخدام   مجال 

اجلدران  ، املائلة  الكونكريتية  االسطح   ، الشرفات    
الرطبة االسطح   ،

: املرونة               درجة 

حتمل احلرارة ( احلد االدنى )   :

: االنكسار 



Standart Fok (Elastomeric Serial)

 اللباد مانع الرطوبة  FOK Serial هو من نوع بالستوميريك و مناسب جدا للمناخ املعتدل . يسنعمل عند انتاج هذا النوع 

من اللباد  (Styrene-Butadiene-Styrene) و مختصره  SBS   مع راتنج ثرموبالستيك  من اجل حتسني نوعية الزفت . و من 

اجل حتسني متانة اللباد يتم تقويتها بواسطة انسجة من الصوف الزجاجي او البولستر غير احملاك .

   هذا النوع من اللباد مناسب جدا للمناخ احلار و البارد  و ال يذوب  عند احلر الشديد ، كذلك ال يتشقق و ال ينكسر عند 

البرودة . سهلة االستخدام بأستعمال  الشعلة احلرارية اخلاصة لهذا الغرض .



Standart Mineral



Standart Alfo Standart Primer



Standart Hot (Plastomeric  Serial)

 Atactic) هو من نوع بالستوميريك ومناسب جداً للمناج املعتدل. يستعمل عند انتاج هذا النوع من اللباد  Standart Hot Serial   الرطوبة مانع اللباد

Polypropylene ) ومختصره APP الصوف من أنسجة بواسطة تقويتها يتم اللباد متانة حتسني أجل ومن .الزفت نوعية حتسني أجل من ترموبالستيك راتنج مع 

 ما عدا اللباد الذي سمكه 2 ملم ينتج بشكل 1م عرضاً و15 م طوالً. .ًطوال م و10 ًعرضا 1م بشكل ينتج اللباد من النوع هذا .احملاك غير البوليستر أو الزجاجي

 من اللباد  في البناء وهواقتصادي لنظام منع الرطوبة.Standart Hot Serialيستعمل هذا النوع   

املواصفات:

في هذا النوع من اللباد يتم انتاج 4 أنواع فقط وهي: •

 SC2) 2000 mm ,(SP 3) 3000 mm ,(SP 3000 AF 3) mm ,(SP 40AR-K3,5) mm( 

 لصفته املانعة لتسرب املياه بشكل قطعي فان هذا النوع من اللباد هو من أنواع مانعة الرطوبة بشكل اقتصادي. وميكنه •
.التطبيق على األسطح اخلشبية واالسمنتية واملعدنية

.سهل االستخدام باستعمال  الشعلة احلرارية اخلاصة لهذا الغرض •

مجاالت االستعمال:

 ميكن استعمال هذا النوع من اللباد في جميع أعمال البناء التي ميكن تسرب املياه إليها من الشرفات واألسطح الكونكريتية
 املائلة واجلدران املالصقة للتراب واألساسات وأغطية األرضيات واجلدران اخلارجية ملستوى تعرض البناء لتجمعات املياه وفي احلمامات

واملطابخ واملغاسل واملراحيض واألماكن التي تتعرض للرطوبة.





أغطية األسطح املائلة حتت القرميد:
أغطية األسطح حتت القرميد الترابية أو االسمنية، وهي أفضل املنتجات من أجل تأمني منع تسرب املياه في األسطح. يتم انتاج 

أغطية األسطح باداء خاص  بخلطها بالبوليمير وغيرها من املواد الكيميائية. ومن أنواع أغطية األسطح ورق مقوى كرافت 
مرتفع الغرام، وااللياف الزجاجية وتستعمل محامل مصنوعة من البالستيك والبوليستر بشكل خاص. اضافة الى أن استخدام 

بوليبروبلني يعمل على زيادة مقاومة األغطية. وتنتج أغطية السطح بسماكات مختلفة حسب املواد املستعملة ووزن املنتج.

مجاالت االستعمال:
تستعمل أغطية األسطح حتت القرميد بشكل عام حتت مستلزمات تغطية األسطح الترابية واالسمنتية من أجل منع تسرب 

املياه.

املادة املنتجة

100 SİM KT

100 SİM KTJ

20 SİM CT

 20 SİM CTJ

الوزن

20 كغ

20 كغ

30 كغ

30 كغ

16 كغ

تدعيم

ورق مقوى

ورق مقوى

ألياف زجاجية

ألياف زجاجية

بوليستر

Standart Roofing

SİM POLYESTER غطاء أسطح   بوليستر

التعبئة والتغليف

30 م

15 م

15 م

20 م

20 م



Break-proof Shingle - Simshingle

Colors

Red Green Gray Night Blue

Mix Gray Night Brown Red-White Green-White

Green-Black Red-Black Fume Melanj





Stadren - Uno Drainage Sheets 

Standart XPS



Sim-Self Tape
لباد الصق: 

مجاالت االستعمال:
ان اللباد الالصق مزفت االساس مغطى أحد  وجهيه بااللومنيوم أو مبعدن ملون ومن جهة أخرى مانع لتسرب املياه ميكن النزع على شكل شريط الصق. وبفضل 
كون اللباد الالصق مغطى برقائق االلومنيوم الطبيعية او املعادن الطبيعية فانه ال يتأثر باشعة الشمس. وبفضل  متتعه باملرونة فيمكن استعماله في االوجه 

املائلة  بسهولة. كما ان اللباد الالصق لتمتعه مبيزة مانع لتسرب املياه  والصق لوحده فهو سهل االستعمال في مجاالت مختلفة. ينتج مبقاييس 30-20-15-10-
60 سم عرضاً و10 م طوالً على شكل روالت.

ان اللباد الالصق عند نزع الطبقة القابلة للنزع من جهة واحدة يصبح جاهزاً للصق. ولكي يتم التلصيق بشكل سليم يجب ان يكون الوجه الذي سيتم اللصق 
عليه نظيفاً وجافاً. ولكن في االسطح االسمنتية  فيجب دهن املكان بطبقة من الزفت كبطانة وبعد ان جتف هذه الطبقة يجب لصق اللباد الالصق فوقه.

اللباد الالصق املغطى برقائق الومنيوم:
يصنع اللباد الالصق من الزفت املعدل اخلاص والذي يتمتع مبيزة االلتصاق 

بذاته. سماكته 1,5 ملم. 
االلوان: لون االلومنيوم الطبيعي، وأحمر وأخضر. 

املواصفات
السمك

الوزن
العرض
الطول

الغطاء الفوقي
الغطاء التحتي

الوحدة
ملم

كغ / م²
سم

م

اللباد الالصق املغطى برقائق الومنيوم

1,5
1,7

60-30-20-15-10

10

رقائق الومنيوم

شريط قابل للنزع

شريط قابل للنزع
زفت معدل خاص

رقائق الومنيوم

مساحة صندوق التعبئة من الداخل: 6 م²

اللباد الالصق املغطى باملعادن:
اللباد الالصق من الزفت املعدل اخلاص والذي يتمتع مبيزة االلتصاق بذاته. 

يوجد في داخله ألياف بوليستر .
االلوان: أحمر- أسود   وأخضر – أسود

شريط قابل للنزع
زفت معدل خاص

الياف بوليستر
زفت معدل خاص

غالف معدن طبيعي

املواصفات
السمك

الوزن
العرض
الطول

الغطاء الفوقي
الغطاء التحتي

الوحدة
ملم

كغم / م²
سم

م

اللباد الالصق املغطى مبعادن

2,5
3

60-30-20-15-10

10

معدن طبيعي

شريط قابل للنزع



Sim- Self Membrane   اللباد مانع الرطوبة املزفت: 
هذا النوع من اللباد املانع الرطوبة مزفت االساس. مغطى من جهة بالبولي اتيلني او مبعدن طبيعي، وفي الطرف االخر توجد رقائق 

الومنيوم  قابلة للنزع. هذا النوع من اللباد يتمتع مبيزة االتصاق بذاته ومانع لتسرب املياه.

Sim-Self Membrane

مجاالت االستعمال: 
بفضل قابلية هذا النوع من اللباد لاللتصاق على االوجه اخلشبية واملعدنية والبالستيكية والزجاج والتلييس واالسمنت فانه 

يستخدم في مجاالت كثيرة من اجلدران واملدخنة وفي تغطية  تشققات الواح أغطية االسطح وسطح القارب وفي قطاع السيارات 
وغيرها. وميكن استعماله بسهولة في االماكن التي يصعب استخدام اسطوانة الغاز واملشعلة احلرارية . ميكن استخدامه في 
االوجه اخلشبية او البالستيكية التي التتحمل احلرارة العالية وعلى االلواح   ( XPS-EPS ) العازلة للحرارة. كما يستعمل في 

االسطح املائلة وسهل التطبيق حيث يأخذ شكل املكان الذي يلصق فيه.

شريط قابل للنزع
الوجه الالصق

زفت معدل
الياف بوليستر

زفت معدل
شريط بولي اتيلني او غطاء معدني

املواصفات: 
هذا النوع من اللباد والذي ينتج بشكل مغطى من جهة بوجه معدني وبذلك فانه ميكن استعماله في اسطح االدوار االخيرة وبدون ان 

يتأثر من أشعة الشمس. هذا النوع من اللباد بفضل كونه مانع لتسرب املياه ومرونته والتصاقه بذاته فانه بذلك يقوم بتقدمي حلول 
سريعة وعملية في مجاالت كثيرة.  ينتج على شكل روالت 1 م عرضاً و10 م طوالً. 

عند نزع الطبقة الشريطية  الالصقة من اللباد يصبح جاهزاً للصق. ولكي يتم اللصق بشكل صحيح يجب ان يكون السطح نظيفاً 
وجافاً. وفي االسطح االسمنتية يجب صب طبقة من الزفت فوق االسمنت وبعد ان جتف طبقة الزفت يتم لصق اللباد الالصق.

املواصفات

السمك

الوزن

العرض

الطول

الغطاء العلوي

الغطاء السفلي

الوحدة

ملم

كغم / م²

م

م

2500 SP اللباد الالصق

2,5

3

1

10

شريط بولي اتيلني

رقائق قابلة للنزع

30 SP اللباد الالصق

2,5

3

1

10

معدن

رقائق قابلة للنزع



شريط بولي اتيلني
زفت خليط بشكل خاص

الياف بوليستر
زفت خليط بشكل خاص

شريط بولي اتيلني

Sim-Marine Membrane

ان اللباد مارينا عازل للمياه مقاوم ملياه البحر يصنع من اللدائن املرنة والزفت.

مجاالت االستعمال:
في الشواطئ والسواحل واعمدة اجلسور، ويستعمل في االنشاءات واملباني املوجودة على سواحل البحار كانشاءات مرينا في املقدمة.

املواصفات:

كما هو معروف ان مياه البحار حتتوي على مواد قلوية وسيلوفات وبعض املواد االسيدية. ويجب حماية املباني والطبقات العازلة من 
هذه املواد. يصنع اللباد مارينا بخالئط كيميائية خاصة وأكثر مقاومة للمواد القلوية والسيلةفات واملواد االسيدية اجملودة في مياه 

البحار. 
في هذا النوع من اللباد املزفت تستخدم اللدائن املرنة والزفت ومبعايير خاصة. وملنع متدد املنتج وزيادة مقاومته تستخدم الياف 

بوليستر في صنع هذا النوع من اللباد. ينتج اللباد مارينا على شكل روالت بعرض 1 م وطول 10 م.

املواصفات

نوع التركيب

السمك

الوزن

العرض

الطول

مقاومته للحرارة (على األقل)

االنحناء عند البرودة

مقاومته للتقلص في الطول (على األقل)

مقاومته للتقلص في العرض (على األقل)

الغطاء العلوي

الغطاء السفلي

الوحدة

ملم

كغم/م²

م

م

C°

°C

cm 5/N

cm 5/N

3000 SP مارينا

بوليستر

3

3,5

1

10

100

20-

800

600

بولي اتيلني

بولي اتيلني

4000 SP مارينا

بوليستر

4

4,5

1

10

100

20-

800

600

بولي اتيلني

بولي اتيلني



Sim-Gard

املواصفات

نوع التركيب

السمك

الوزن

العرض

الطول

انحناء بالبرودة

الغطاء العلوي

الغطاء السفلي

الوحدة

ملم

كغم/م²

م

م

C °

3000 SP سيم جارد

بوليستر

8 =5+3

3,5

1

2,5

5-

رغوة خاصة

بولي اتيلني

توجد مؤثرات كثيرة تهدد املواد العازلة حتت التراب. ولكي يتم العزل بالفعل يجب حماية املواد العازلة من املؤثرات السلبية.
ان اللباد سيم جارد هو غطاء زفتي عازل للمياه يؤمن احلماية ضد الصدمات حتت التراب. يستخدم في انتاجه زفت خليط ببولي 

بروبلني عشوائي، وملنع متدد وتقلص املنتوج تستخدم في صناعته الياف بوليستر.

مجاالت االستعمال:
 يستعمل هذا النوع من اللباد في القبو واجلدران الساترة، وستائر جدران االساسات حتت التراب، ويستخدم بشكل عام في 

االبنية التي تتطلب احلماية من الضغط في العوازل الترابية.

املواصفات:

مينع ضغط التراب بطبقة من البولي اتيلني ويحافظ على الطبقة العازلة للمياه بشكل أفضل. ان اللباد سيم جارد الى جانب متتعه 

مبقاومته للصدمات فانه بفضل غطائه بالبولي اتيلني املكثف يعمل على عزل الصوت والرطوبة أيضاً.

يستعمل بسهولة وبفترة قصيرة . وذلك لعدم حاجة هذا املنتج النتاج طبقة واقية اخرى.

ينتج هذا اللباد على شكل روالت بعرض 1 م وطول 2ظ5 م.

رغوة خاصة
زفت خليط بشكل خاص

الياف بوليستر
زفت خليط بشكل خاص

شريط بولي اتيلني



Sim-II Double Reinforcement Membrane

  لباد عازل للرطوبة مزدوج احململ.
ان اللباد املزدوج محمل بطبقتني من الياف بوليستر مع الزفت التي تكسبه مقاومة عالية وهو عازل للمياه.

مجاالت االستعمال:
يرجح هذا املنتج في بناء املصانع الثقيلة وأبنية مواقف السيارات املتحركة متعددة االدوار واجلسور ومراكز الفنون واملطارات      

واملالعب الرياضية في اجلدران االستنادية والقنوات وغيرها من االبنية املتحركة والقوية.

املواصفات:
يتمتع مبقاومة عالية ضد التمدد والتقلص وذلك بفضل الطبقتني املنفصلتني من احملامل. يستخدم في هذا النوع من اللباد املزفت 

بولي بروبلني لدائن راتنجية عشوائية. ينتج هذا اللباد بسماكة 3 مم و4 مم و5 مم، وبعرض 1 م وطول 10 م على شكل روالت.

لباد مزدوج

5000 SPP

بوليستر

5

5,7

1

10

120

10-

1500

1200

بولي اتيلني

بولي اتيلني

لباد مزدوج

4000 SPP

بوليستر

4

4,6

1

10

120

10-

1500

1200

بولي اتيلني

بولي اتيلني

لباد مزدوج

3000 SPP

بوليستر

3

3,5

1

10

120

10-

1500

1200

بولي اتيلني

بولي اتيلني

الوحدة

ملم

كغم/م²

م

م

C °

 C °

cm 5/N

cm 5/N

املواصفات

نوع التركيب

السمك

الوزن

العرض

الطول

املقاومة للحرارة (على االقل)

التواء بالبرودة

مقاومة التمدد الطولي (على االقل)

مقاومة التمدد العرضي (على االقل)

الغطاء العلوي

الغطاء السفلي

شريط بولي اتيلني

شريط بولي اتيلني
زفت خليط بشكل خاص

الياف بوليستر
زفت خليط بشكل خاص

الياف بوليستر
زفت خليط بشكل خاص



Sim Panda Via Sim Power Via
  SP4000VIA  من منتوجات شركة ستاندرت  via تستعمل سلسلة
في املشاريع العمالقة مثل الطرق السريعة و اجلسور و الطرق اخلاصة 

بالشاحنات .

التقوية ( حصيرة بولستر )                                                        250 غم / م2
نقطة االنكسار                                                                        - 20 مئوية

درجة املرونة                                                                        - 10 مئوية
درجة حتمل احلرارة ( على األقل )                                                120 مئوية

مقاومة الشد ( طولي – على األقل )                                             1000 ن/ 5 سم
مقاومة الشد ( عرضي – على األقل )                                        800 ن / 5 سم

نفاذية املاء                                                                          ال توجد
ابعاد الرولة                                                                       1 م X 10 م

وزن الرولة                                                                         44كغم
غطاء الوجهني                                                                 بولي اثيلني

طبقة خفيفة من بولي اثيلني
APP زفت محسن مع

بولستر مكثف للتقوية
APP زفت محسن مع

طبقة خفيفة من بولي اثيلني

املواصفات

نوع التركيب

السمك

الوزن

العرض

الطول

مقاومته للحرارة (على األقل)

االنحناء عند البرودة

مقاومته للتقلص في الطول (على األقل)

مقاومته للتقلص في العرض (على األقل)

الغطاء العلوي

الغطاء السفلي

الوحدة

ملم

كغم/م²

م

م

C°

°C

cm 5/N

cm 5/N

4000 PANDA VIA SP

بوليستر

4

4,8

1

10

120

10 -

1000

800

بولي اتيلني

بولي اتيلني

4000 PANDA VIA SP

بوليستر

4

4,8

1

10

120

10 -

1000

800

بولي اتيلني

بولي اتيلني

هذا املنتوج خاص باملشاريع العمالقة مثل اجلسور و 
األنفاق و يتميز باملتانة و طول العمر . هذا املنتوج يقم 
ضمن سلسلة منتوجات بالستوميريك املناسب جدا 

لألجواء املناخية احلارة و األقاليم معتدلة البرودة . و هو 
مناسب لظروف مناخية متفرقة لدخول تركيبة SBS  في 

املنتوج .

مواقع األستخدام
يستخدم هذا املنتوج بالدرجة األساس في املشاريع 

العمالقة مثل اجلسور و األنفاق و مواقف السيارات و اينما 
اقتضت احلاجة الى منع الرطوبة .

طبقة خفيفة من بولي اثيلني

املواصفات

نوع التركيب

السمك

الوزن

العرض

الطول

مقاومته للحرارة (على األقل)

االنحناء عند البرودة

مقاومته للتقلص في الطول (على األقل)

مقاومته للتقلص في العرض (على األقل)

الغطاء العلوي

الغطاء السفلي

الوحدة

ملم

كغم/م²

م

م

C°

°C

cm 5/N

cm 5/N

4000 POWER  VIA SP

بوليستر

4

4,8

1

10

140

20 -

1500

1200

بولي اتيلني

بولي اتيلني

طبقة خفيفة من بولي اثيلني

SBS زفت محسن مع
بولستر مكثف للتقوية

SBS زفت محسن مع
بولستر مكثف للتقوية

SBS زفت محسن مع



Sim Garden Series Sim Armoured Garden
هذا املنتوج خاص باحلدائق السطحية ملقاومته جذور 

النباتات التي تزرع في احلدائق السطحية بفعل تركيبته 
اخلاصة لتحقيق هذا الغرض . املنتوج يعرض بروالت عرض 

1 م و طول 10 م 

املواصفات : 
     ينتج هذا النوع من اللباد بسمك 3 ملم و 4 ملم 
( SP3000  و SP 4000 ) مع 180 غم / م2 بوليستر 

للتقوية بأستعمال زفت محسن نوع APP  و مغطاة من 
الوجهني بطبقة من البولي اثيلني .

طريقة األستخدام :
يستعمل في احلدائق السطحية كمانع رطوبة و كذلك 

في اجلدران الساندة و االساسات اخلارجية و جميع املواقع 
التي فيها احتمال التالمس مع التربة و جذور النباتات .

يتميز هذا املنتوج بكونه مسلحا بواسطة طبقة من 
سبيكة معدنية بالستيكية و يستخدم في عزل مواقع 

احلدائق السطحية و يتميز مبقاومة عالية جلذور النباتات . 
املنتوج يعرض بروالت 10 م طوال و عرض 1 م .

ينتج بأستعمال زفت محسن SBS  و كذلك زفت محسن 
.  APP

مواقع األستخدام

يستعمل في احلدائق السطحية كمانع رطوبة و 
كذلك في اجلدران الساندة و االساسات اخلارجية 

و جميع املواقع التي فيها احتمال التالمس مع 
التربة و جذور النباتات .

 APP لباد

بالستوميريك

3000 SP

بوليستر

3

3,4

1

10

120

10-

800

600

بولي اتيلني

بولي اتيلني

 APP لباد

بالستوميريك

4000 SP

بوليستر

4

4,5

1

10

120

10-

800

600

بولي اتيلني

بولي اتيلني

 SBS لباد

إيالستوميريك

3000 SP

بوليستر

3

3,4

1

10

120

20 -

800

600

بولي اتيلني

بولي اتيلني

 SBS لباد

إيالستوميريك

4000 SP

بوليستر

4

4,5

1

10

120

20 -

800

600

بولي اتيلني

بولي اتيلني

طبقة خفيفة من بولي اثيلني
زفت محسن مع APP و مضافات خاصة

بولستر مكثف للتقوية
زفت محسن مع APP و مضافات خاصة

طبقة خفيفة من بولي اثيلني

املواصفات

نوع التركيب

السمك

الوزن

العرض

الطول

املقاومة للحرارة (على االقل)

التواء بالبرودة

مقاومة التمدد الطولي (على االقل)

مقاومة التمدد العرضي (على االقل)

الغطاء العلوي

الغطاء السفلي

ملم

كغم/م²

م

م

C °

 C °

cm 5/N

cm 5/N

الوحدة



Sim Accesory Products

مصافي أفقية املنفذ:

مت تصميمها بشكل تناسب 
مقاييس انابيب مجاري املياه في 

األسطح والشرفات وتتمتع بنفس 
مواصفات املنافذ العمودية وتناسب 
جميع األغطية. ويوجد منها بأقطار 

. Ø 10070 وØو Ø 50

مصافي مبنافذ محصنة:

يوجد لدينا نوعني من املصافي مبنافذ 
احملصنة.

 10 x 10( 1- منافذ محصنة مربعة
سم مربع(

 Ø 50( 2- منافذ محصنة دائرية
)Ø 10070 وØو

وكما هو في منتجاتنا األخرى فان 
انواع مصافي مبنافذ محصنة ايضاً 
تستعمل بشكل مناسب ومطابقة 

للمستلزمات العازلة ودون حصول اية 
تسربات.

مداخن التهوية:

ان غالف مداخن التهوية = 32 سم

مداخن التهوية في اسطح الشرفات:

تعمل مداخن التهوية على طرد 
الرطوبة والبخار من داخل البناء الى 

اخلارج وبذلك تؤمن للطبقة العازلة ان 
تبقى جافة. وفي حال استعمال اللباد 
املزفت في االسطح يجب وضع مداخن 

للتهوية بني كل 25-50 م.

مداخن التهوية:

االجهزة التي توضع في الزوايا الداخلية 
واخلارجية.

وهي مستلزمات مساعدة توضع في 
زوايا اسطح الشرفات التي تعتبر اماكن 

صعبة لعوازل املياه.

جهاز مخرج الهوائيات:
عبارة عن مستلزمات مساعدة تعمل 

على مرور كوابل الهوائيات في االسطح 
داخل الطبقات العازلة واحملافظة على 

استمرار سالمة الطبقة العازلة.

مصافي عمودية املنفذ:
تعريف املنتج:

تنتج املصافي العمودية الستعمالها في 
مجاري االسطح  بقطعة واحدة باستخدام 

مادة خاصة اسمها دوترال. هذه القطعة 
تعمل على منع تسرب املياه من االماكن 

املمكنة التسرب. ميكن استعمالها مع اللباد 
املانع للمياه املزفت وغيره من انواع العوازل.

وجهها السفلي مرن ومقاوم للحرارة. 
تؤمن بذلك احلماية من تسرب املياه عند 

استعمالها مع اللباد العازل للمياه املزفت 
وغيره، وال تتأثر من التغيرات احلرارية.



مداخن التهوية في االسطح املائلة:

اذا كان اللباد املانع للرطوبة املستعمل 
في االسطح املائلة من النوع 

Shingle او ادواز ففي هذه احلالة 
تستخدم مداخن التهوية من النوع 

Shingle أيضاً، وتوضع حسب ميالن 
السطح مدخنتني لكل متر.

املوديل العادي )اسود-احمر-اخضر( 
املوديل بغطاء )اسود-احمر-اخضر( 

املوديل
العرض
الطول

االرتفاع

العادي 
300
505

60

بغطاء
340
440
115

كماشات ورق

تستعمل في االسطح املائلة واجملارير 
البالستيكية وفي االسطح الغير 

املفروشة بالسيراميك او الرخام وملنع 
دخول اوراق الشجر وغيرها من االجسام 

التي تسبب انسداد في انابيب 
الصرف. وهي مقاومة لألشعة الفوق 

البنفسجية واالوساط املناخية واملواد 
الكيميائية.

طريقة االستعمال:
يضغط على الطرف السفلي من 

كماشة الورق وتركب في فوهة مجاري 
الصرف.

املقاييس: تناسب جميع االقطار بني 50 
الى 160 مم 

نظام املنافذ الثنائية واكسسواراتها:

االستعمال:
توضع بعد فرش اللباد العازل 

لالسطح والشرفات في مناطق 
تركيب انابيب مجاري الصرف. 

ولعدم تبخر املياه املتجمعة في هذه 
املنطقة فانها تتسرب الى االسفل 

وتشكل بقع سوداء ناجتة عن 
الرطوبة. وملنع تشكل البقع السوداء 

يستخدم نظام املنافذ الثنائية. 
اذا كان مكان استعمال هذا النظام 

في احلمامات وغيرها من االماكن التي 
تشكل رائحة فينصح باستخدام 

قطعة مساعدة الزالة الرائحة.
قطع النظام:

أ- جسم اجملاري: 
ذات مخرج من االسفل : )رمز: 1002، 

)1048
ذات مخرج من اجلانب: )رمز: 1004، 

)1006 ،1005
ب- قطعة توصيل 

)رمز: 1007، 1031( 
ج- جسم املصفاة العلوية:

)رمز: 1008،1009،2008،2009(
د- شبكة املصفاة العلوية:

)رمز: ،1010،1011،1012،1013،2010
)2012

هـ- قطعة توصيل قطعة املزيلة 
للرائحة:

)رمز: 1015(

أنظمة عوازل مياه اجملاري بحواف:

قطع النظام:
أ- جسم اجملاري- ذات منفذ سفلي- ذات 

منفذ جانبي
ب- حلقة احلواف

ج- جسم املصفاة العلوي
د- شبكة املصفاة العلوية

هـ- قطعة توصيل قطعة املزيلة للرائحة.

االستعمال:
يركب اجلسم في االنبوب البالستيكي 

بشكل محكم. وفي حال استعمال 
مادة عازلة فان اجلسم سيكون مالصقاً 

لالسمنت املسلح بفضل الشبكة 
املوضوعة اسفل اجلسم. بعد تركيب 

حلقة احلواف يوضع جسم املصفاة في 
االعلى وبعد تنظيم االرتفاع تثبت حلقة 
احلواف. ان الفراغات املوجودة حول جسم 

املصفاة هي لدخول املياه املتسربة في 
اجملاري بشكل مباشر. وقد صمم جسم 

املصفاة بشكل ميكن تعيير ارتفاعه 
حسب املكان. وقد مت انتاج شبكة املصافي 

العلوية من البالستيك وغير قابلة للصدأ 
مبقاييس  10*10 سم         و 15*15 سم. 

وينصح تركيب قطعة الزالة الروائح في 
احلمامات واالماكن التي ميكن انتشار 

الروائح منها حتت جسم املصفاة.



انظمة مجاري الصرف سحابة عازلة:

قطع النظام:
أ- جسم مجاري الصرف 

   ذات منفذ سفلي )2001، 2002، 
)2048

ذات منفذ جانبي )2000، 2004، 2005(
ب- شبكة املصفاة العلوية:

)1010،1011،2010(   
ج- قطعة توصيل القطعة املزيلة 

للروائح )1015(
ميكن استعمال القطعة املزيلة 

للروائح فقط في اجملاري ذات املنفذ 
اجلانبي.

مسامير املواد العازلة:

تستعمل من اجل تثبيت املواد 
العازلة. وميكن استعمال املسامير 

الالصقة فقط في االسطح املستوية 
والنظيفة واجلافة. يجب عدم ملس 
االوجه الالصقة باالصبع. يجب ان 

يكون السطح املعدني وحرارة الوسط 
اعلى من 5 درجات. حتصل مقاومة 

اللصق املطلوبة بعد 12 ساعة.
تتغير كمية املسامير املستعملة في 
تثبيت املواد العازلة بحسب وزن املادة 

وكثافتها واحلرارة ووضع السطح.
وبشكل عام ونتيجة تطبيقات 

متعددة يكفي استعمال من 5 – 9 
عدد في مساحة كل  متر مربع.

أ- مسامير معدنية لعوازل بولي اتيلني
قياس املسامير

40 مم )4 سم(
60 مم )6 سم(

العدد في الصندوق
500 وحدة
500 وحدة

ب- مسامير بالستيكية للعوازل الزفتية

قياس املسامير
40 مم )4 سم(
60 مم )6 سم(

العدد في الصندوق
500 وحدة
500 وحدة

وحدات مجاري املياه:

االستعمال:
مت انتاجها بشكل ميكن تركيبها بدون 

استعمال اطواق وحزقات. ميكن تركيبها 
على أنابيب الصرف من األسفل أو من 

اجلانب بسهولة. 
تنتج بشكل تناسب اجملاري ومفتوحة 
من الطرفني. اقطار اغطية املنافذ 70 

Ø و Ø 100 للمجاري التي قياساتها 
200*125*500 مم.

اخلصائص التي يجب االنتباه عليها: 
ان مجموعة منتجات قنواتنا تتحمل 

ثقل حمولة 1,5 طن.



Simpolas
هذا النوع من املواد العازلة للمياه السائلة ذات منشأ زفتي وخليط باملادة املطاطية مكون بشكل وحيد بحالة مائية ولدنة. 

يكون لونها قبل االستعمال بني ويتحول اللون الى األسود بعد ان جتف.

مجاالت االستعمال:

في احلمامات واملطابخ واملراحيض في االماكن 
املالمسة للمياه. 

البالكني والشرفات الصغيرة املسطحة.
في االساسات كجدران ساترة في االوجه 

العمودية، تستخدم للحماية من الرطوبة.
مينع تسرب املياه في االلياف الزجاجية والزفت 

املزخرف املصبوب والهياكل االخرى واملواد 
العازلة متعددة الطبقات واالسطح والشرفات 

واالماكن املبللة باملياه.

شكل التعبئة:

تباع في االسواق بعبوات بالستيكية 
بوزن 17 كغ.

التخزين:

 حتفظ في وسط  حرارته 5-30 درجة، 
توضع العبوات بشكل عمودي في 

أماكن مغلقة.

كمية االستعمال:

في الشرفات واالسطح املستوية االفقية 
في اجلدران )العمودية(

هذه الكمية كافية بشكل عام.

: 1.5 كغم/م²
: 0.8  كغم/م²

املواصفات:

بفضل اخلالئط املكونة منها متتاز باكثر 
مرونة وغطاءاً وااحمل لفترة اطول من 

املواد العازلة املشابهة العادية.
سهل التطبيق، )بالفرشاة او بالرولو(

يجب تطبيقها باردة، ال حتتاج للتسخني 
او التمديد.

مائية ولهذا فهي حتافظ على البيئة.
ال حتتوي على املواد القابلة لالشتعال او 

املواد السامة ولهذا ميكن استعمالها 
في االماكن املغلقة بامان.

لعدم احتوائه ملكان اضافي يجب 
تطبيقه باستمرار دون التوقف.

التطبيق:

اللتصاقها على السطح املطلوب بشكل جيد متنع 
تسرب املياه بشكل كامل.

ميكن استعمالها في االوجه املبللة.
ميكن اضافة الياف الزجاجية للخليط الزفتي فيتم 

احلصول على طبقة زفتية عريضة بفضل ذلك.
قبل استخدام هذه املادة العازلة يجب تنظيف 
االسطح التي ستطبق عليها من املواد املانعة 

للتلصيق ومن الطبقات الرخوة والغبار واالوساخ 
والزيوت وصيانة االوجه الالزمة.

يجب تشطيب الزوايا االفقية والعمودية وصيانتها.
من اجل تأمني االلتصاق اجليد في االوجه يجب دهن 
املكان مبادة مستحلب الزفت وجتفيفها وخاصًة في 

االماكن الغير املنظفة بشكل جيد.
بعد فتح العبوة حترك املادة جيداً بواسطة الفرشاة 

او الرولو وبعدها يتم الدهن.
يجب عدم استعمالها في االجواء املمطرة او اذا 

كانت درجة حرارة اجلو اقل من 5 درجات.
يجب الدهن طبقتني على االقل. ويجب عدم دهن 

الطبقة الثانية قبل ان جتف الطبقة االولى.
يجب وضع الواح حافظة عند الدهن جلدران 

االساسات.
يجب عدم املشي فوقها قبل ان جتف متاماً او عدم 

وضع اي ثقل عليها.
يجب تقويتها بالياف الزجاج حسب املساحة التي 

ستطبق عليها.



Simelax TS 103
.مادة لدنة مرنة زفتية واقية بالستيكية من تكوينة واحدة خليطة باملطاط االصطناعي لونها اسود

مجاالت االستعمال

 تؤمن وقاية لفترات طويلة لالسطح
.االسمنتية واملعدنية

 في جدران ستائر القبو. وفي املزهريات
.وغيرها من االماكن

 في األماكن املعرضة للتبلل باملياه من
 احلمامات واملراحيض واملطابخ

 صهاريج واالنابيب واجملاري من املعدن
.احلديد او الصب ملنع التآكل

 تستعمل في القبة والقبو وجدران
.اجلهة الشمالية

 الياف زجاجية والصب الزفتي والهياكل
 واملواد العازلة املتعددة الطبقات في

 االسطح والشرفات واالماكن املعرضة
.للتبلل باملياه

:املواصفات
 تتمتع مبرونة عالية بفضل اخلالئط

 الكيميائية املستخدمة، تغطي بشكل
.جيد ومقاومة للمياه

.جتف في االسطح املدهونة بسرعة
.تتحمل الشروط اجلوية وتلوث الهواء

.لونها اسود

التطبيق

 عند فتح العبوة تصبح جاهزة
.لالستعمال

 يجب ان يكون السطح الذي ستدهن
 عليه نظيفاً من االوساخ والزيوت

.ونفايات االنشاءات وجافة
.تطبق بشكل بارد

.تدهن بالفرشاة او الروالت
 يتم حتديد عدد  طبقات الدهن حسب

 وضع السطح. ويجب ان تكون طبقتني
.على االقل

 لزيادة االلتصاق يجب استعمال طبقة 
.من السولفينت كبطانة

 من أجل التنظيف ميكن االستفادة من
.احملاليل الطبيعية

 ال تدهن في االجواء املمطرة واذا كانت 
.حرارة اجلو اقل من 5 درجات

 في حالة دهن هذه املادة في االماكن
.املغلقة يجب تأمني تهوية بشكل كافي

التخزين

شكل التعبئة

 تباع في االسواق بعبوات 17 كغ بشكل
.صافي

 تخزن في وسط حرارته 0 – 30 درجة
.بشكل شاقولي وفي اماكن مغلقة

كمية االستعمال

بالنظر لالوساط املاصة يوصى استعمال من اجل دهن طبقتني الكميات التالية

في االوجه االسمنية على االقل 1.0 كغ/م²

في االوجه املعدنية على االقل0.7 كغ/م²



Simpolax TS 103

تكوينة منفردة من الزفت يستعمل على البارد

مجاالت االستعمال

 عند دهنه على اجلدران اجلانبية من املبنى
.مينع دخول املياه والرطوبة

.مينع تقبب اجلدران والدهان والعفن
 ملنع الرطوبة في  Simpolax  يستخدم

.االساسات واسطح القبو
 يستخدم كبطانة لتلصيق املواد العازلة

 في اساسات واسطح املباني حيث
.يلصق فوق الطبقة االسمنتية بقوة

 مينع اسراف الزفت احلار في االوجه
.االسمنتية

 الياف زجاجية ومصبوب زخرفة الزفتي
 والهياكل واملواد العازلة املتعددة

 الطبقات في االسطح والشرفات
.واالماكن املعرضة للتبلل باملياه

 في وسائط النقل Simpolax يستعمل
 حيث يدهن في اوجه املعادن املالمسة

.للمياه

 عند دهن اوجه املعادن حتت التراب او
.مينع التآكل Simpolax فوق التراب بـ

 يجب ان يكون االوجه التي سيدهن
 عليها نظيفاً من الغبار والزيوت

 ونفايات االنشاءات واالوساخ وان يجون
.جافاً

 باالضافة الى انه يستعمل لوحده
 ميكن خلطه مع البنزين او املازوت ودهن

.االوجه بالفرشاة
 في حالة دهن هذه املادة في االماكن 

 املغلقة يجب تأمني تهوية بشكل
.كافي

 ال يدهن في االجواء املمطرة واذا كانت
.حرارة اجلو اقل من 5 درجات

التطبيق

املواصفات

.يدهن على البارد دون تسخني
 عند دهنه بالسطح وبانفصال املادة

 املنحلة يتشكل طبقة من البستيل
.الالصقة

.يجف بعد 20 دقيقة من الدهن
.غير ماص للمياه

شكل التعبئة

 تباع في االسواق بعبوات 17 كغ بشكل
.صافي

التخزين

 تخزن في وسط حرارته 0 – 30 درجة
.بشكل شاقولي وفي اماكن مغلقة

كمية االستعمال

يستعمل 4 كغ/م² تقريباً وحسب مالسة الوجه الذي سيدهن عليه



مجاالت االستعمال:

 في الوجه الشاقولية واالفقية.
 في االساسات واجلدران الساترة في

.االساسات
 في االوجه التي تبقى حتت التراب

 بشكل دائم واملالمسة للمياه. وفي عزل
.اماكن التخزين مثل القبو من اخلارج

 في احلمامات واملطابخ واملراحيض
 املعرضة للمياه

 في البالكني والشرفات وذلك بتغطية
.أعالها

SIMEK 2 K  

املواصفات

 سهل االستعمال ( بالفرشاة او الرولو
(او اجملرفة

 يلتصق باالوجه االسمنتية واحلجرية
.والطوب والفحم احلجري بشكل جيد

 لدن، يتمتع بامكانية عالية لتغطية
. التشققات

 يستعمل بارداً، ال يحتاج للتسخني او
.متديد

.مائي، وبذلك محافظ للبيئة

التطبيق

 ميكن استعمال بامان في االماكن
 املغلقة وذلك لعدم احتوائه على املواد

.القابلة لالشتعال واملواد السامة
 لعدم احتوائه ملكان اضافي يدهن

.باستمرار. يجف بسرعة
 يجب جتهيز الوجه قبل الدهن. لذلك

 يجب ان يكون الوجه خال من املواد
 املانعة لاللتصاق والطبقات الرخوة

 والغبار واالوساخ والزيوت وجترى الصيانة
.الالزمة

.يجب شطب احلواف في الزوايا 
 ال يستعمل في االجواء املمطرة او في

.حرارة جو اقل من + 5 درجة
 يجب صيانة وتشطيب حواف الزوايا

.االفقية والعمودية
 يجب تقوية االسطح الواسعة،

 ويستعمل 70 – 90 غ/م² مع شبكة
 عازلة خاصة في تلحيم نقطة تالقي

 السطح العمودي مع االفقي وفي
.تغطية التشققات

 لتأمني التصاق جيد يجب دهن الوجه
.ببطانة عادية

 يجف في فترة 1-2 ساعة وذلك حسب
.حالة الطقس

 ال يدهن في االجواء املمطرة واذا كانت
.حرارة اجلو اقل من 5 درجات

 يدهن بطبقتني على االقل. ويجب ان
 ال يدهن الطبقة الثانية قبل ان جتف

.الطبقة األولى

شكل التعبئة

 تكوينة أ + ب  معبأة بدلو بالستيكي
.بوزن 30 كغ

.سائل: 22 كغ، بودرة: 8 كغ

التخزين

 تخزن في وسط حرارته 0 – 30 درجة
بشكل شاقولي وفي اماكن مغلقة

كمية االستعمال
 يستعمل حسب طبيعة الوجه الذي
   سيدهن عليه. ويجب حتديد سماكة

Simex 2K، بعد دهن البطانة 
 بسمك 2-5 ملم. Simex 2K يدهن
 ويحتاج من اجل سمك 1 ملم 1.20

.كغم/م²



Commercial Products

املنتجات التجارية



XPS (Extruded Polistren Board) لوحة بوليستيرين املقذوف 

ينتج XPS من تبلور املادة اخلامة بوليستيرين مع مادة ستايرين مونومير املساعدة للبترول. يتم احلصول على مادة هالمية بعد 
دخول حبيبات بوليسترين خط االنتاج واضافة خالئط أخرى. يضاف لهذا املزيج الهالمي »Extrusion«  عند التشغيل غاز انتفاخ. 

(يستعمل غاز انتفاخ HFC  أو CO2  في انتاج XPS ). هذا اخلليط يدهن بالسماكة املطلوبة حتت احلرارة / الضغط احملددين على 
طول اخلط. ان انتاج هذه املادة حتت مراقبة احلاسوب باستخدام مواد متجانسة يعطي لالنتاج قيمة اضافية.

يتم احلصول على منتج بحجرات شبيهة  بخلية النحل وذلك بفضل استخدام التكنولوجيا في االنتاج. ان احلجرات في الوجه 
مرتبطة ببعضها والهواء محبوس في داخل احلجرات. يتم احلصول على مادة عازلة للحرارة بالهواء اجلاف عدمي احلركة.

مجاالت االستعمال:

باالسطح املكسرة.
في اسطح الشرفات

بني اجلدران.
في اوجه اجلدران اخلارجية
في اوجه اجلدران الداخلية

في االوجه التي تشكل جسور التسخني
في صب األبنية.

وفي مشاريع خاصة كثيرة وتفاصيل العوازل.

السماكة
مم

العرض
مم

الطول
مم

العبوة

عدد االلواح العبوة
م²

العبوة
م²

املواصفات:
قدرة العزل للحرارة اقل مقارنة مع املواد العازلة للحرارة 

االخرى.
فتحات احلجرات مغلقة.

مقاومتها امليكانيكية مرتفعة (حتمل الضغط، حتمل املد، 
حتمل السحب)

غير ماصة للمياه، حتمل انحالل اجلليد داخل املاء أعلى.



Glasswool
إن ألياف الصوف الزجاجية هي من املنتجات الطبيعية املصنوعة من األلياف واملمزوجة بالراتنج غير القابل لالشتعال.

وهي مادة عازلة مصنوعة حسب التقنيات املتقدمة وذات جودة عالية وتكلفة مرتفعة. هذا املنتوج باإلضافة الى كونه عازل للحرارة 
العالية يتمتع مبيزة عزل األصوات أيضاً. وبفضل استخدام املادة اخلامة الطبيعية (املكونة من الرمل بالدرجة األولى) فإن الصوف 

الزجاجي يتمتع مبقاومة كبيرة ضد االحتراق. وبسبب هذه امليزة للصوف الزجاجي فهو مادة عازلة للرطوبة والصوت ومناسبة  
لالستعمال في بناء األسطح املائلة والتقطيعات وجدران السراديب واألسطح.

مجاالت االستعمال:
في جميع األسطح املائلة اخلشبية واملعدنية

في األدوار السطحية املستخدمة وغير املستخدمة.
في بناء األبنية الصناعية.

في أسطح السراديب.
في مآوي احليوانات ومزارع تربية الدجاج..

هناك أغطية بأسماء      Ursa CYS – 40 Ursa CYS-45 Ursa CYS 35 خفيفة وغير قابلة لالشتعال وغير مغلفة . هذه 
املنتجات تعرض بشكل مغلفة برقائق ألومنيوم من جهة واحدة أيضاً.

إن النوع 2CT- 40 Ursa CYS   من أغطية الصوف الزجاج مغلفة بألياف زجاجية صفراء من الطرفني.
إن األغطية اجملمعة هي من أنواع أغطية الصوف الزجاجي غير مغلفة الوجه.

إن أغطية املكيفات هي من نوع أغطية صوف زجاجي مغلفة برقائق الومنيوم من جهة واحدة.

أغطية الصوف الزجاجي:

اسم املنتوج السمك العرض الطول م²
العبوة

درجة مقاومة 
احلرارة

K/W m² 90/R90

معدل توصيل 
C)A°10)  احلرارة

قابلية نقل احلرارة 
90/C)A90°10)

45 CYS

40 CYS

أغلفة 
مجمعة

 40 CYS
2CT-

35 CYS

دكتات التكييف 
مغطاة برقائق 

ألومونيوم



أنواع ألواح صوف الزجاج 

ألواح اجلدران:

عبارة عن لوحة خفيفة غير قابلة لالشتعال غير ماصة للماء خليطة بالسيليكون غير مغطاة من الوجهني . تتوفر الواح اجلدران 
مغطاة برقائق األملنيوم من احدى االوجه او مغطاة بنسيج رقيق من الصوف الزجاجي من الوجهني 

مجاالت االستعمال: تستعمل في عزل الرطوبة في جميع جدران اجلبهة اخلارجية وفي جدران التقطيعات الداخلية.

اسم املنتوج

لوحة اجلدار

السمك العرض الطول م²/
العبوة

الكمية 
/عبوة

درجة مقاومة 
احلرارة

K/W m² 90/R90

معدل توصيل احلرارة  
C)A°10)

قابلية نقل احلرارة  
90/C)A90°10)

ألواح اجلبهة :

عبارة عن ألواح  صوف زجاجي خفيفة وغير قابلة لالشتعال وغير ماصة للماء وخليطة بالسيليكون غير مغطاة من الوجهني 
.وتتوفر ايضا مغطاة بألياف زجاجية سوداء من الوجهني ً.

مجاالت االستعمال: لعزل الرطوبة في جميع جدران اجلبهة اخلارجية.

اسم املنتوج السمك العرض الطول م²
العبوة

الكمية 
/عبوة

درجة مقاومة 
احلرارة

 m² 90/R90
K/W

معدل توصيل 
C)A°10)  احلرارة

قابلية نقل احلرارة  
90/C)A90°10)

لوحة 
اجلبهة

ألواح املكيفات:

عبارة عن ألواح صوف زجاجي خفيفة وغير قابلة لالشتعال  وغير مغطاة. وميكن أن تنتج مغطاة من جهة برقائق ألومنيوم.
مجاالت االستعمال: لعزل قنوات املكيفات ونوافذ التهوية من اخلارج من الرطوبة .

لوحة املكيفات

قابلية نقل احلرارة  
90/C)A90°10)

معدل توصيل 
C)A°10)  احلرارة

درجة مقاومة 
احلرارة

K/W m² 90/R90

الكمية 
/عبوة

م²
العبوة

اسم املنتوجالسمكالعرضالطول



عازل صوفي 

معلومات عامة:

INSULA WOOL يصنع العازل الصوفي من املواد اخلامة احمللية وذلك بتذويب البازلت باحلرارة العالية وحتويله الى ألياف. وميكن 
تصنيعه على شكل صب باستعمال مستلزمات التغليف، ولوحات، وأغطية وعلى شكل أنابيب.

باإلضافة إلى كون INSULA WOOL  العازل الصوفي من بني جملة مستلزمات  األصواف املعدنية فإنه يتمتع أيضاً بصفة عازل 
الرطوبة واألصوات العالية.

ميكن استعمال منتجات  INSULA WOOL العازل الصوفي  بني الدرجات -C 750+/50°. يحفظ على الطول ثابتاً. ال يتغير الطول 
.  162 3 1 EN 1-TS901 باحلرارة والرطوبة. ينتج الغطاء واأللواح مناسباً للمواصفات

ألواح اجلدران:
املواصفات:

الكثافة (كغ /م³)
السماكة (ملم)

األبعاد (سم) 

50 - 40
100 - 80- 60 – 50

  120 x 60

مجاالت االستعمال:

بني احلفر في اجلدران اخلارجية في االبنية.
بني احلفر في اجلدران اخلارجية في األبنية الصناعية.

في األسقف املعلقة التي ال يوجد حمل فوقها.

لوحة التقطيع:
املواصفات:

الكثافة (كغم /م³)
السمك (ملم)
األبعاد (سم) 

50 - 40
100 - 75

* 300  – 120 x 60

ميكن عمل طول خاص حسب ارتفاع السطح املطلوب.

مجاالت االستعمال:

اجلدران الداخلية للجوار.
جدران فراغات املصاعد والساللم.

في أماكنوجود جدران تقطيعات خفيفة.
بهدف عزل الرطوبة والصوت.



لوحة اجلبهة
املواصفات:

* تناسب تلبيس فراغات اجلبهة بنظام محمول بابعاد خاصة.

الكثافة (كغم /م³)
السمك (ملم)

األبعاد (سم)

50
100 - 80- 60 – 50

– 120 x 60

مجاالت االستعمال:

تستعمل لغرض منع الرطوبة والصوت حتت غطاء تلبيس اجلبهة املعدنية  أو الزجاج أو الغرانيت.

غطاء األسطح  
املواصفات:

الكثافة (كغم /م³)
السمك (ملم)

األبعاد (سم)

40
120 - 100 – 80

*800 – 600 x 110
* يتغير طول الروالت بحسب السمك.

مجاالت االستعمال:

في البناء.
تعبئة بني اجلدران اخلارجية.

تعبئة بني اجلدران اخلارجية في األبنية الصناعية.
في األسقف املعلقة التي ال يوضع حمل فوقها.

غطاء بني الروافد :
املواصفات:

الكثافة (كغم /م³)
السمك (ملم)

األبعاد (سم)

40
120 - 100 – 80

*800 – 600 x 110
*يتغير طول الروالت بحسب السماكة.

الغطاء املانع الرطوبة INSULAWOOL   بني الروافد، يصنع في املعمل ملبس من جهة برقائق ألومنيوم ملنع البخار. يترك مجال من 
طرفي رقائق الومنيوم بعرض 5 سم. يصنع عرض الغطاء حسب قياس فراغات الروافد.

مجاالت االستعمال:

يستعمل بالتسخني في طبقات األسطح.
بني الروافد.

لوحات الشرفات:
تصنع  INSULAWOOL    لوحات الشرفات بنوعني أملس ومن جهة حتمل زجاج صوفي ومزفت.

املواصفات:

الكثافة (كغ /م³)
السماكة (ملم)
األبعاد (سم) 

قوة الضاغطة (كغ/م²)*

40
50- 40– 30

120 x 60
3000

حتت حمل وبدون حمل
ميكن استعمالها كلوحات تغليف وذلك ملواصفاتها التقنية



اللوحات  الصناعية
املواصفات:

الكثافة )كغم /م³(

السمك (ملم)

األبعاد (سم) -  عاري

110 – 70

80-60-50-40

110 x 800 – 600 *

* طول الروالت يتغير بحسب تغير السماكة.

مجاالت االستعمال:
طناجر التسخني املركزي
خاليا التسخني في األدوار

احلرارة العالية في  الصناعية
األفران العالية.

الصهاريج واخملازن املسطحة.
جسم البواخر.

أشكال الفرش السطحي:
لوحات األسطح، عاري ووجه وواحد، زجاج،  ينتج بنوعني.

املواصفات

الكثافة (كغم /م³)
السمك (ملم)

األبعاد (سم)

40
120-100-80

* 800-600 x 110
حتت حمل وبدون حمل.

ألواح  الفرش األسطح، هي لوحة انتجت لعزل األصوات واالهتزازات (أصوات الطرق) أثناء البناء.

مجاالت االستعمال:

توضع لعزل أصوات الطرق بني األدوار في األبنية.
توضع حتت قاعدة املكائن واألجهزة الهزازة ملنع اهتزازها.


