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ملحة عن الرشكة

تأسســت «رشكــة فيامتيــك – ن .فيذاليــس ش .م ».يف مدينــة ســالونيك عــام  1995بغــرض إنتــاج وتجــارة مــواد
البنــاء الكيامويــة .تقــوم الرشكــة بتنميــة وتطويــر تقنيــات طليعيــة يف مجــال مــواد البنــاء كنتيجــة للتعــاون العلمــي بــن
هندســة البنــاء والكيامويــن .القطــاع الجديــد الــذي إنبثــق مــن هــذا التعــاون والــذي يُدعــى اليــوم كيميــاء اإلنشــاءات
ويســن قواعــد وقوانــن جديــدة يف التطبيقــات اإلنشــائية الحديثــة.
رســم كل يــوم
ّ
يَ ُ

متعدّد التخصصات ألن الرشكة:
«رشكة فيامتيك – ن .فيذاليس ش .م ».إختارت أن ت َنشُ ط يف هذا امل َجال ُ
ِ
والخربة التقنية الطويلة يف هذا املجال.
•متتلك األساس العلمي الالزم
•تقــوم بالتواصــل املســتمر مــع مراكــز األبحــاث األوروبيــة التــي تنشــط يف مجــال تنميــة وتطــر منتجــات كيميــاء
اإلنشــاءات.
•تقوم بالتعاون مع الهيئات ومعاهد األبحاث والفحوصات.
نشاط وتطلعات الرشكة
تتطلّــع رشكــة فيامتيــك وتهــدف لتطويــر وتنميــة تقنيّــات يف مجــال كيميــاء اإلنشــاءات ومنتجاتهــا يف اليونــان ألن
الرشكــة:
•بإمكانها إنتاج وتقديم وتسويق منتجات أفضل بنفس األسعار التي تُباع فيها امل ُنتَجات امل ُامثلة امل ُستو َردَة.
•هــي دامئــا بجانــب املهنــدس وال َف ّنــي اإلنشــايئ اليونــاين وتقـدّم لَ ُهــم الدعــم الفنــي امل ُســتمر فيــا يتعلــق بطــرق
اإلســتخدام الصحيــح ملنتجاتهــا الطليعيــة ،بينــا تســتفيد يف نفــس الوقــت مــن مالحظاتهــم وخرباتهــم بهــدف
التحســن املســتمر واملتواصــل ملنتجــات الرشكــة ومميزاتهــا.
مية.
•بإمكانها تلبية كافة إحتياجات ومتطلبات زبائن الرشكة النوعية وال َك ّ
مر وتألّقهــا يف بيئــة ســوقٍ شــديدة التَنافُسـ ّية يؤكـ ّد رؤيــة وطمــوح رشكــة
مســار َ ِ
َ
الشكَــة التَصاعــدي ونُ ّوهــا امل ُســت ّ
منتجــات اإلنشــاءات الكيمياويــة .وعليــه ،فــإن يقــن
 VIMATECلل ُحصــول عــى التَقديــر واإلحــرام بــن رشكات تصنيــع ُ
وإميــان الرشكــة  -وهــذا اليقــن والشــعور بالثقــة ينتَقــل إىل عالَــم فَن ّيــي اإلنشــاءات و ُعمــاء وزبائــن الرشكــة – يُش ـكّل
شكــة  VIMATECدَومـاً خُطـ َو ًة إىل األمــام.
لِ َ

www.vimatec.eu
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محسنات الخرسانة
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 .1إضافات الخرسانة
املنتج

وصف املنتج

نحن نبنيها

االستهالك

 .1.1إضافات كيميائية للخرسانة
فيامرول VIMAROL
مخفِّض املياه  /ملدّ ن الخرسانة
يعمل ايضا بوصفه مانع للترسب
يُخفض نفاذية ماء الخرسانة
مج وتخفيض املسام ّية.
عن طريق تحسني،التد ّ
حسن إماهة
يخفض كمية ماء الخلط الالزمة ويُ ّ
االسمنت.

0.4 - 0.9 %
من وزن
االسمنت

][EN 934-2: T2

اإلنتاج

التكييف
كجم

صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

5

6

120

12

60

20

42

170

4

240

2

1100

1

فيامتول  -يب إل VIMATOL-PL
مخفِّض املياه  /ملدّ ن الخرسانة
يُستعمل إلنجاز الخرسانة القابلة للضّ خ  ،الظاهرة
و ذات مقاومة أعىل.
يُ َحسن  قابلية تنفيذ االسمنت مع خفض كمية
حسن إماهة االسمنت.
ماء الخلط الالزمة ويُ ّ
[]EN 934-2: T2

مخفِّض املياه:
0.6 %- 0،3
وزن من االسمنت
ملدّ ن :
0.9 %- 0.5
وزن من االسمنت

12

60

20

42

170

4

250

2

1150

1

فيامتول  -إس يب إل VIMATOL-SPL
مخفِّض املياه ذو درجة عالية  /ملدّ ن فائق
للخرسانة
يُستعمل إلنجاز الخرسانة القابلة للضّ خ ،الخرسانة
الظاهرة ،ذات القضبان الكثيفة و/أو املقطع
الدقيق.
يخفض كمية مياه الخلط الالزمة ومياه االعداد
حسن بصورة مدهشة استخدام الخرسانة الجاهزة.
ويُ ّ

% 0.6 - 0.8
من وزن من االسمنت

[]EN 934-2: T 3.1 & T 3.2

5

6

120

12

60

20

42

170

4

250

2

1200

1

فيامشيم-إر.يتVIMACHEM-RT
مبطئ للخرسانة
يُستخدم ىف نقل الخرسانة الجاهزة ،تحت درجات
حرارة مرتفعة .ويسمح ببناء الخرسانة بشكل
حسن
مستمر ،ودون تكون وصالت العمل ،ويُ ّ
قابلية تنفيذ الخرسانة.

 % 0.1من
وزن االسمنت

20

42

170

4

240

2

1100

1

[]EN 934-2: T 8

5

وصف املنتج

املنتج

االستهالك

فيامتول – أر يتVIMATOL-RT
مبطئ -مخفِّض املياه  /ملدّ ن الخرسانة
ميزج بني إبطاء التفاعل املرغوب مع إمكانية
خفض كمية مياه الخلط.ليتيح بالتايل زيادة
تحسن ملحوظ ىف
املقاومة النهائية فضال عن
ّ
قابلية تنفيذ الخرسانة.

التكييف
كجم

% 0.1 – 0.3
من وزن االسمنت

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

20

42

170

4

240

2

1150

1

[]EN 934-2: T10

فيامتول  -إس يب إل  /أر يت VIMATOL-SPL / RT

منتج

جديد

عامل مؤجل للتصلّب – للحد من نسبة املاء
مبستوى عايل  /عامل يساعد عىل تسييل خلطة
اإلسمنت
سن ِمثايل يُضاف لخَلطات اإلسمنت
عامل ُ
م َح ّ
َصلّب األس ِمنت ويَح ّد من
ت
تأجيل
يف
ساعد
ي
الجاهزة.
َ
ُ
مل
إستخدام املاء يف الخلطة ويَزيد من مستوى ت َ َح ّ
اإلسمنت بينام يَزيد من سهولة التعامل بالخلطة
مدهش.
وسهولة َ
ب الباطون بِ ستوى ُ
ص ّ

0.6%-0.8%
من وزن خلطة الباطون

12

60

20

42

170

4

250

2

1200

1

[]EN 934-2: T 11.1 and T 11.2

فيامبروف-يس VIMAPROOF-C
مخفّض امتصاص املاء للخرسانة(معيق اخرتاق
املاء)
يتيح كيميائيا إحكام جص كتلة االسمنت
مات
ومالطات االسمنت ،عن طريق غلق املسا ّ
الدقيقة.ال يخفّض مقاومة الخرسانة.

12

60

20

42

150

4

210

2

[]EN 934-2: T9

1000

1

% 1.4 -1.0
من وزن االسمنت

فيامتول-يب.إي VIMATOL-BE
رسع التفاعل للخرسانة
م ّ
يعمل كمقاوم التجمد للبناء الخرساين تحت درجات
حرارة منخفضة.
مد املاء وتنمية
تج
نقطة
تخفيض
يجمع بني
ّ
املقاومة املبكرة التي تسود بشان التقلصات
الناجمة عن التمدد ىف الجليد يف طور التكوين.
يُستخدم عموما عندما يكون من الرضوري ترسيع
التفاعل بعد البناء الخرساين .
][EN 934-2: T7
6

1.0 - 2.0%
من وزن االسمنت

20

42

170

4

270

2

1250

1
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محسنات للخرسانة
ِّ
املنتج

وصف املنتج

نحن نبنيها

االستهالك

 .2.1قضبان من األلياف للخرسانة

التكييف
كجم

صندوق
كارتوين

0.9
كيس
ورق
قابل
للتحلل

10

فيبريبلوس  12و  18ملم FIBERPLUS
الياف من البويل بروبيلني:
قضبان ثانوية ذات االبعاد الثالثة للخرسانة
تزيل الشقوق الناجمة عن تقلص الخرسانة،
وتغريات يف درجات الحرارة .وتزيد من قوى
املغادرة  ،واملرونة ومقاومة الكشط
والصدمات.

الجرعة املوىص بها:
3
 0.9كجم/م

اإلنتاج
لوحة
األلوان

560

[]EN 14889-2

 .3.1مواد مضادة لاللتصاق

فيمالن VIMELIN

دهان مضاد لاللتصاق للقوالب من الخشب
والحديد
ذو تفاعل فيزيايئ-كيميايئ .يُشكل فيلام
للمقاومة ،وقرشة ناعمة للفصل ،بعد تفاعل
كيميايئ مع االسمنت.

ال يقل عن  50غ/م²
الكثافة  0.85كجم/لرت

16

42

120

4

زيت فيامفورم – دبليو VIMA-FORM OIL W
زيت مضاد لاللتصاق للقوالب من الخشب
ذو مفعول فيزيايئ .للتمييع باملاء
( 1: 5إىل  )1:10قليالً قبل استخدامه.
وبعد التمييع ،ال ميكن تخزينه.

 25 - 50غ/م²
الكثافة  0.84كجم/لرت

18

42

180

4

محسنات النضوج للخرسانة
.4.1
ِّ
فيامكيور  -يبVIMACURE-P

محسن للنضج
مضاد للتبخر -
ِّ
محلول مايئ من الربافني أساسا لرتذيذ الخرسانة
الطرية.
مينع التبخر الرسيع ملاء الخلط ومن ثم تشكيل
مد.
التشققات الناجمة عن التقلص أثناء التج ّ
ينشئ فيلام للفصل بالنسبة للطبقات التي قد تتبع
(مثال ؛ أرضيات إيبوكيس) والتي تستلزم نفث املاء.

 200غ/م²

20

42

200

4

7

محسنات للمالطات
.2
ِّ
املنتج

وصف املنتج

االستهالك

 .1.2خالئط (كيميائية) للمالطات
فيبالستيل VIPLASTIL
ملدّ ن لل ِمالطات
يحل محل الكلس ىف املِالطات
بفضل مفعوله الثاليث لسحب الهواء،وتحسني
السيولة وإبطاء تفاعل االسمنت.
[]EN 934-3: T2

ِمالط البناء والتبليط:
 100غ لكل  50كجم
من االسمنت
مالط الدهن
 150غ لكل 50كجم
من االسمنت

اإلنتاج

التكييف
كجم

صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

1

24

480

5

6

120

12

60

20

42

150

4

220

2

فيبالستيل-يس VIPLASTIL-C
ملدّ ن لل ِمالطات
ِ
يحل محل الكلس ىف املالطات
بفضل مفعوله الثاليث لسحب الهواء،وتحسني
السيولة وإبطاء تفاعل االسمنت
[]EN 934-3: T2

ِمالط البناء والتبليط:
 100غ لكل  50كجم
من االسمنت
مالط الدهن
 150غ لكل 50كجم
من االسمنت

1

24

480

5

6

120

12

60

20

42

150

4

220

2

بروفيليت PROFILITH
ملدّ ن لل ِمالطات
يحل محل الكلس ىف املِالطات
بفضل مفعوله الثاليث لسحب الهواء،وتحسني
السيولة وإبطاء تفاعل االسمنت
[]EN 934-3: T2

ِمالط البناء والتبليط:
 100غ لكل  50كجم
من االسمنت
مالط الدهن
 200غ لكل 50كجم
من االسمنت

1

24

480

5

6

120

12

60

20

42

150

4

220

2

فيامبروف-إم VIMAPROOF-M
مانع للترسب للمالطات
يُخفض نفاذية املاء ويلدّن املالطات(اإلسمنت،
الدهان) بفضل مفعوله الفيزيايئ-
الكيميايئ .وميكن ايضا استخدام املادة عىل
خرسانة غري مسلحة.

8

مالطات لالسمنت
والخرسانات غري املسلحة:
 % 0.8من وزن االسمنت
مالطات لالسمنت – الكلس
(الدهان):
 % 1من وزن االسمنت +الكلس
 0.5كجم يف الخالّطة ½
كيس).

1

24

480

5

6

120

12

60

20

42

150

4

220

2

الثقـــة

نحن نبنيها

املنتج

وصف املنتج

االستهالك

التكييف
كجم

فرييزين VIRESIN
راتنج للمباين
محسن للمالطات
ّاطي
ط
مستحلب م
ِّ
سن االلتصاق بالطبقة التحتية (طبقة
يُ َح ّ
التحام الخرسانة او املالط القديم او الجديد) ،
واملقاومات امليكانيكية والكيميائية ،واملرونة،
واإلحكام وتوسيعا مقاومة التجميد.

طبقة االلتحام:
 0.20 - 0.25كجم/م²
/ملم
طبقة من املالط
لالسمنت:
 0.10 - 0.15كجم/م²
مالطات االسمنت:
 1كجم/مرت/ ²سم

اإلنتاج

املقوى

مجموعة

1

24

480

5

6

120

12

60

20

42

150

4

215

2

رانتج ووتربلوك WATERBLOCK RESIN
راتنج الخلط ووتريبلوك
تحل متاما محل ماء الخلط وتوفر إحكاما عايل
الجودة .خاصة يف الطبقات التحت أرضية.

 8غ لكل كيس من
 25كجم ووتريبلوك
()%32

8

48

150

4

فريينول VIRENOL
محسن للمالطات
راتنج
ّ
خليط من البوليمرات ملالطات االسمنت .وللدهان
ولطبقات التحام الرخام .يُستخدم للواصق ووصالت
البالطات.يحسن االلتصاق .واملقاومة امليكانيكية.
ّ
ومقاومة االحتكاك.واإلحكام للامء .ومقاومة
التجمد.

متييع باملاء
بنسب
 1 :1اىل 2 : 1
وهكذا ب.متييع باملاء
يحل محله
ماء الخلط.

1

24

480

5

6

120

12

60

20

42

150

4

220

2

فيامفليكس VIMAFLEX
ملدّ ن ملِالطات االسمنت
يوفر مرونة وتحسينا ملموسا لاللتصاق
مبالطات االسمنت  .بلصاقات ذات بالطات
 VICOLITHومبالط اإلحكام WATERBLOCK
املستخدم كدهان .يُستلزم استخدامه حيث
التقلصات-التمددات أو حركات الطبقة التحتية.

من اجل مرونة كاملة:
 0.5 - 0.4كجم لكل  1كجم
من املالط الجاف
من اجل مرونة اقل:
.متييع باملاء يصل إىل 1 :1

1

24

480

5

6

120

12

60

20

42

150

4

220

2
9

محسنات للمالطات
ِّ
املنتج

وصف املنتج

االستهالك

التكييف
كجم

ووتر فليكس WATERFLEX
ملدّ ن ِمالط اإلحكام WATERBLOCK
يحل متاما محل ماء الخلط (عنرص  )Bل
( WATERBLOCKعنرص  )Aللحصول عىل
نظام الدهان املرن FLEXIBLOCK
()A+B

 1.6 - 0.6كجم/م²

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

8

60

150

4

فيامشيم فووم VIMACHEM FOAM
مادة مرغية ىف انتاج املالط او الخرسانة الخفيفة
الخلوية
تنشئ مجموعة من فقاعات هوائية صغرية
موزعة بالتساوى .التى تعزز قابلية تنفيذ املزيج
الطري ومقاومة تجمد الخرسانة الخفيفة .يخضع
االستهالك املطلوب بدرجة كبرية عىل منوذج مولد
الرغوة.

عىل سبيل البيان:
 1.5كجم لكل
 300كجم من
االسمنت
( 1م 3من الخرسانة
الخفيفة)

20

42

60

6

150

4

220

2

1000

1

 .2.2قضبان من األلياف للمالط
فايرب بلوس  6-8ملم FIBERPLUS
الياف البويل بروبيلني :قضبان ثانوية عىل ثالثة
محاور للمالطات
متنع +هى الناجمة عن تقلص التفاعل وتغريات درجة
الحرارة.
تعمل عىل زيادة املقاومة األولية .واملرونة
ومقاومة االحتكاك والصدمات.

الكمية املوىص به
3
 0.9كجم/م

0.9
كيس
ورق
قابل
للتحلل

10

560

[]EN 14889-2

 .3.2تنظيف املالط
فيام كلني VIMACLEAN
منظف مركّز لبقايا الجري واالسمنت
يُستخدم ىف تنظيف بقايا بالطات السرياميك .
التبطينات الحجرية.التبطينات .املساحات الخرسانية
إضافة إىل أدوات املباين إلبعاد قشور الجص.
والوصالت.الصقل.وأمالح الكالسيوم .والصدأ.

10

يتم متييعه باملاء
بنسبة  5 : 1اىل 15 : 1

1

24

480

5

6

120

 .3نظم إيبوكيس EPOXY
1.1.3لصاقات -نظم إصالحات إيبوكيس
2.2.3طالءات إيبوكيس لألرضية املهنية
3.3.3تبطني إيبوكيس

4.4.3مالطات إيبوكيس
5.5.3املواد الداعمة

 .4نظم متعدد اليوريتان
1.1.4برنيق مبتعدد اليوريتان

2.2.4عوازل مبتعدد اليوريتان

3.3.4مواد الختم مبتعدد اليوريتان
11

 .3نظم إيبوكيس
املنتج

وصف املنتج

االستهالك

 .1.3لواصق -نظم إصالحات إيبوكيس

التكييف
كجم

فيمبوكس أنجيكت VIMEPOX INJECT
راتنج إيبوكسيدي قابل للحقن مكون ثنايئ
نظام مائع دون مذيبات ذو قدرة عالية عىل االخرتاق
وااللتصاق.
مالئم إلصالح الالصقات وعنارص الخرسانة املشقّقة،
إنشاء دعامات عمودية  ،وقضبان فوالذية ،سد
الفراغات تحت لوحات تبطني األرضية ومحامل الدعم،
وتثبيت األحجار والهياكل الخشبية املتدهورة.

كثافة املزيج:
 1.05كجم/ل

1

A=0.8
B=0.2

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

15

لوحة
األلوان

240

[]EN 1504-5

فيمبوكس مورتار VIMEPOX MORTAR
عجينة إيبوكسيدية مكون ثنايئ
مالط راتنج متقلص اللزوجة ،للتجميع ،وللحتم
ولإلصالح ،ذو ركامات من حبيبات دقيقة .مالئم
اللتصاق الخرسانة بالخرسانة أو بالصلب ،وتثبيت
األطراف وسد التشققات لتنفيذ حقن الراتنج يف
الخرسانة وإصالح عنارص خرسانية ،مثال ،أسالك،
أعشاش ،تجاويف عىل األرض ،الخ.

كثافة املزيج:
 1.65كجم/ل

1

A=0.8
B=0.2

4

A=3.2
B=0.8

20

320

6

96

[]EN 1504-4

 .2.3تبليط إيبوكيس لالتربة الصناعية

فيمبوكس بيتون إي.إم.يبVIMEPOX BÉTON-IMP
راتنج إيبوكيس للترشيب الشفاف ،باملذيبات
نظام مائع ذو اخرتاقية كبرية للتنفيذ عىل املساحات
الخرسانية ومساحات املالط من االسمنت .وميكن
من استقرار الطبقة التحتية وتنظيفه بسهولة ( ال تصري
األرضية "غرباء" ،ويوفر مقاومة االحتكاك واملواد.
الكيامئية والتجمد .وميكن ايضا استخدامه كطبقة
التجهيز قبل كل طبقة إيبوكسيدية ملونة ،عىل
الطبقات التحتية التي تتمتع بقدرة امتصاص ضعيفة.

 0.10إىل
 0.15كجم/م²
لكل طبقة

5

A=3.88
B=1.12

10

A=7.75
B=2.25

96

42

[]EN 13813

فيمبوكس فلورينغ VIMEPOX FLOORING
تبطني إيبوكسيدي ذايت التسوية مكون
ثنايئ دون مذيبات
مبزجه برمال الكوارتز ذات قطر  ø 0.01 - 0.4ملم
ينشئ مالطا ذايت التسوية يتم تطبيقه يف طبقة من
سمك  1إىل  3ملم.ومينح التبطني اإليوبكسيدي
التصاقا ممتازا للطبقة السفلية املِالط ّية،إضافة إىل
صالبة ممزوجة مبرونة نسبية ومقاومة االحتكاك.
وهو مانع للترسب يقاوم املواد الكيميائية.
مالئم ملحالت إنتاج وتخزين املواد الغذائية.
يُقرتح يف مجموعة من ألوان معيار رال .
[]EN 13813
12

 0.60كجم /م 2/ملم
مع إضافة قصوى ل
 1.20كجم /م 2/ملم
من رمال الكوارتز

10

A=6.75
B=3.25

42

الثقـــة

نحن نبنيها

املنتج

وصف املنتج

االستهالك

كجم

فيمبوكس فلورينغ يت.إر VIMEPOX FLOORING-TR
تبطني إيبوكسيدي شفاف ذايت التسوية مكون
ثنايئ ،دون مذيبات
مبزجه بالركامات امللونة الخاصة غرانيت كلور
ينشئ مالطا ذايت التسوية يتم تطبيقه يف طبقة
من سمك  1إىل  2ملم .والنتيجة هي أرضية
تزيني ،موحدة ،مبظهر ومقاومة لإلجهادات
امليكانيكية والكيميائية.
األلوان األساسية   :ألوان غرانيت كلور

التكييف

 0.60كجم /م 2/ملم
مع اضافة
 1كجم/م 2/ملم
من غرانيت كلور

10

A=6.75
B=3.25

املقوى

اإلنتاج
مجموعة

42

[]EN 13813

فيمبوكس فلورينغ-يس.أو.إم VIMEPOX FLOORING-CEM
تبطني إيبوكسيدي مايئ بثالثة مكونات
يوفر حال اقتصاديا يعتمد عليه يف مجال إصالح وامليم
املوضعي أو صقل وتسوية االرضيات الخرسانية.
يطبق عىل مساحات خرسانية طرية ،حتى يف حالة
الرطوبة املتزايدة.وميكن أن يكون تبطينا نهائىا او
يُستخدم كاساس للتبطني اإليبوكسيدي ب فيمبوكس
فلورينغ أو فيمبوكس توب-كوت

 2.20كجم /م/²ملم

25

A=3.80
B=0.70
C=20.50

[]EN 13813

فيمبوكس توب-كوت VIMEPOX TOP-COAT
دهان تبطني إيبوكسيدي مكون دون مذيبات
يتم تطبيقه كطالء متعدد ) طبقة سمكها أصغر
من 1ملم( عىل طبقات تحتية مالط ّية ذات إجهاد
ميكانييك متوسط وكذلك عىل أسطح من الصلب.
يوفر صالبة وىف نفس الوقت مرونة نسبية
ومقاومة لالحتكاك .وهو مانع للترسب ومقاوم
للمواد الكيميائية.

 0.30 - 0.25كجم/م²
لكل طبقة

5

A=4
B=1

10

A=8
B=2

96

42

[]EN 13813

فيمبوكس برامير-إس VIMEPOX PRIMER-S
أويل أيبوكسيدي شفاف مكون ثنايئ باملذيبات
يستخدم إلحكام الطبقة التحتية قبل تطبيق
التبطينات اإليبوكسيدية فيمبوكس
فلورينغ وفيمبوكس توب كوت أو الطالءات
اإليبوكسيدية وفيمبوكس وفيمبوكس إف-
كوت وإس يب -كوت

 0.30 - 0.15كجم/م²

5

A=3.75
B=1.25

10

A=7.5
B=2.5

96

42

[]EN 13813

13

نظم إيبوكيس
وصف املنتج

املنتج

االستهالك

التكييف
كجم

املقوى

اإلنتاج
مجموعة

فيامبوكس برامير دبليو VIMEPOX PRIMER-W

منتج

جديد

ض من خلط مادتني
طالء إيبوكيس متهيدي يُ َح ّ
قابل للتَحلّل يف املاء
م ّد الطالء بعد تخفيفه باملاء بنسبة ترتاوح من
يتم َ
 20%-10فوق أسطح الباطون املصبوب مسبقاً
وقبل جفافه ويستخدم كطالء متهيدي قبل م ّد
الطالءات VIMEPOX FLOORING
و FLOORING-CEM VIMEPOX
بس َبب عدَم وجود
و َ .VIMEPOX TOP-COAT
م َذيّب فهناك إمكانية
رضورة إلستخدام عا ِمل ُ
مغلَقة .باإلمكان إستخدامها
إلستخدامها يف ح ّيزات ُ
أيضاً إلشباع وتغطية أسطح الباطون املنتجة للغبار.

 0.30-0.15كجم/م²

5

A=3.57
B=1.43

10

A=7.14
B=2.86

96

42

[]EN 13813

فيمبوكس برامير البيئي VIMEPOX PRIMER-ECO
أويل إيوبكسيدي شفاف مكون ثنايئ
باملذيبات
يستخدم إلحكام الطبقة التحتية املالطية قبل
تطبيق التبطينات اإليبوكسيدية فيمبوكس
فلورينغ وفيمبوكس توب كوت أو الطالءات
اإليبوكسيدية فيمبوكس إف -كوت وإس يب
-كوت.

 0.30 - 0.20كجم/م²

5

A=3.22
B=1.78

10

A=6.44
B=3.56

[]EN 13813

96

42

فيامبوكس برامير – دبليو يب VIMEPOX PRIMER-WB
أويل أيوبكسيدي مضاد للتناضح مكون ثنايئ
دون مذيبات
يشكل حاجزا ضد بخار املاء عىل الخرسانة الطرية
أو الرطبة ،وذلك من أجل تطبيق التبطينات
اإليبوكسيدية فيمبوكس فلورينغ وتوب كوت

 0.30 - 0.20كجم/م²

5

A=3.57
B=1.43

10

A=7.14
B=2.86

[]EN 13813

فيامبوكس دبليو  -الحاجز VIMPOX W-BARIER
أويل أويبكسيدي مايئ بثالثة مكونات
يُستخدم كطبقة إعداد للمساحات الخرسانية الرطبة
او الناشئة (قبل  28يوماً) للحصول عىل االلتصاق
القوي ،وذلك قبل تطبيق التبطينات اإليبوكسيدية
فيمبوكس فلورينغ وتوب كوت.
[]EN 13813
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 0.70 - 0.60كجم/م²
ىف طبقتني

20

A=7.94
B=4.12
C=7.94

96

42

الثقـــة

نحن نبنيها

وصف املنتج

املنتج

التكييف

االستهالك

 .3.3لواصق -نظم إصالحات إيبوكيس

كجم

املقوى

اإلنتاج
مجموعة

فيمبوكس إف-كوت VIMEPOX F-COAT
طالء إيبوكسيدي مكون ثنايئ باملذيبات
يتم تطبيقه كطالء متعدد (طبقة سمكها أصغر من
1ملم) طبقات تحتية مالطية ذات إجهاد ميكانييك
متوسط وعىل أسطح من الصلب.
يوفر صالبة وىف نفس الوقت مرونة نسبية
ومقاومة لالحتكاك وهو مانع للترسب ومقاوم
للمواد الكيميائية ولسوء األحوال الجوية .مالئم
للمحالت الصناعية لإلنتاج وتخزين املواد الغذائية.
األلوان األساسية :رمادي ،طويب؛ ألوان أخرى ملعيار
رال بناء عىل الطلب

 0.25 - 0.20كجم/م²
لكل طبقة

5

A=4.50
B=0.50

10

A=9.00
B=1.00

96

42

[]EN 13813

فيمبوكس إس.يب-كوت VIMEPOX SP-COAT
طالء إيبوكسيدي عاىل املقاومة مكون ثنايئ
باملذيبات
يتم تطبيقه كطالء متعدد (طبقة سمكها أصغر من
1ملم) طبقات تحتية مالطية ذات إجهاد ميكانييك
متوسط وعىل أسطح من الصلب.
يوفر صالبة وىف نفس الوقت مرونة نسبية ومقاومة
لالحتكاك وهو مانع للترسب ومقاوم للمواد
الكيميائية ولسوء األحوال الجوية.
مالئم للمحالت الصناعية لإلنتاج وتخزين املواد
الغذائية ،الخزانات ،أحواض السباحة
األلوان األساسية :زرقاء ساموية ،بيضاء ،ألوان معيار
رال األخرى بناء عىل الطلب.

 0.25 - 0.20كجم/م²
من طبقة

5

A=4.17
B=0.83

10

A=8.34
B=1.66

96

42

[]EN 13813

فيامبوكس دبليو  -كوت VIMEPOX W-COAT

منتج

جديد

ض من خلط
طالء إيبوكيس قابل للتَحلّل يف املاء ُي َح ّ
مادتني
م ّد الطالء فوق أسطح الباطون املصبوب
يتم َ
مل عايل ضد
مسبقاً وقبل جفافه .يؤمن مستوى ت َ َح ّ
الحموالت امليكانيكية والكياموية وض ّد العوامل
بسبَب عدَم وجود رضورة إلستخدام
الجوية املؤثرةَ .
م َذيّب فهناك إمكانية إلستخدامها يف ح ّيزات
عا ِمل ُ
مغلَقة .يُنتَج بِتشكيل ٍة من األلوان .RAL
ُ
[]EN 13813

 0.3 – 0.2كجم  /م
صبّة باطون
لك ُّل َ

2

5

A=4
B=1

10

A=8
B=2

96

42

15

نظم إيبوكيس
املنتج

وصف املنتج

االستهالك

 4.3مالطات إيبوكيس

التكييف
كجم

فيمبوكس تايل غراوتVIMEPOX TILE GROUT
مالط عيار إيبوكسيدي شفاف مكون ثنايئ دون
مذيبات
يستعمل لوصل البالطات ولكن أيضا للحجارة الطبيعية،
عندما يتعلق األمر بتوفري مقاومة ميكانيكية وكيميائية
عليا ،فضال عن اإلحكام املطلق.
يُستخدم أيضا لوصل البالطات عىل جدران وأرضيات
املحالت املحلية املهنية ،والصهاريج املحتوية عىل
مواد كيميائية وأحواض السباحة.
املادة سهلة التنفيذ جدا ،ولها مهلة معالجة طويلة،
وسهلة التطهري بعد التصليب.
يطبق عىل وصالت ذات عرض  2اىل  12ملم .
األلوان 7 :ألوان مختارة أو بناء عىل الطلب.

 3.00 - 0.50كجم /م2/
حسب أبعاد البالطات
وعرض الوصالت.

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

3

A=2.55
B=0.45

10

A=8.50
B=1.50

[]EN 13888: RG

 5.3املواد الداعمة

فيمبوكس سولفنت VIMEPOX SOLVENT
مذيب خاص للنظم اإليبوكسيدية
مزيج من املذيبات ،يستعمل إلذابة أو متييع
مواد إيبوكسيدية.و يستخدم لتطهري األدوات
(متييع باملاء يصل اىل  ) 1 : 1ولتمييع
فيمبوكس برامير-إس حتى  % 15وكذلك
فيمبوكس إف -كوت وإس يب -كوت حتى
.10%

الكثافة 0.8 :كجم/ل
4

6

120

رمال الكوارتز إس 11
مزيج من رمال الكوارتز ذات خاصة
تستخدم ىف انشاء طبقة ملساء من مالط راتنج
مسوي ذايت
النسبة القصوى للمزيج
فيمبوكس فلورينغ :إس 1: 2 = 11

16

نسبة تصل إىل 1.2
كجم/م/ ²ملم
أو
نسبة تصل إىل 3.6
كجم/م²

18

50

20

50

الثقـــة

نحن نبنيها

املنتج

وصف املنتج

االستهالك

التكييف
كجم

رمال الكوارتز إس 23
مزيج من رمال الكوارتز ذات خاصة
تستخدم ىف انشاء طبقة مانعة لالنزالق من
مالط راتنج مسوي ذايت.
النسبة القصوى للمزيج
فيمبوكس فلورينغ:إس 1: 1.5 = 23

نسبة تصل إىل 0.9
كجم/م/ ²ملم
او
نسبة تصل إىل 2
²
كجم/م

15

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

50

رمال الكوارتز إم 32
رمال الكوارتز ذات حبيبات خاصة
قطر 0.4 - 0.1:ملم
من اجل إعداد مالطات الراتنج ،الطبقة التحتية
مع طبقة تجهيز بغية متديد فرتة تنفيذ الطبقة
اإليبوكسيدية الرئيسية او من اجل احداث مساحة  
مانعة لالنزالق يف الطالء املتعدد.

مالط راتنج:
فيمبوكس فلورينغ إم 32
=  1: 2إىل 1: 3
نرث مسحوق التجهيز الطري:
 1.5 - 1.0كجم/م²
نرث املسحوق املانع
لالنزالق:
 2.0 - 1.5كجم/م²

25

54

رمال الكوارتز 0.8 / 0.4
رمال الكوارتز ذات حبيبات خاصة
قطر 0.8 - 0.4 :ملم ،التباين بني
لنرث مسحوق مالط الراتنج املسوي الذايت
فيمبوكس فلورينغ وإنشاء أرضية مانعة لالنزالق.
وبفضل التباين الداكن ،يستخدم من اجل منح
تباين مطابق للسطح النهايئ لألرضية.

 5.0كجم /م²
25

56

رمال الكوارتز 0.8 / 0.3
رمال الكوارتز ذات حبيبات خاصة
قطر 0.8 - 0.3 :ملم ،التباين أبيض
لنرث مسحوق مالط الراتنج املسوي
الذايت فيمبوكس فلورينغ وإنشاء أرضية
مانعة لالنزالق .وبفضل التباين األبيض،
يستخدم من اجل منح تباين فاتح للسطح
النهايئ لألرضية.

 5.0كجم /م²
25

60

17

نظم إيبوكيس
املنتج

وصف املنتج

االستهالك

التكييف
كجم

معدّ ل السيولة
محسن النظم اإليبوكسيدية
ِّ
خليط عىل شكل مسحوق الذي يزيد من تقلص اللزوجة.
يسمح بتطبيق تبطني فيمبوكس فلورينغ عىل األسطح
املائلة ،مثل املنحدرات.

% 3 – 2من كتلة
فيمبوكس فلورينغ

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

تبعاً
لطلب
الرشاء

أطراف لحقن الراتنج
ملحقات بالستيكية من اجل تطبيق حقن الراتنج
عىل عنارص الخرسانة املتشققة
يتم تثبيتها عىل تشقق الخرسانة بواسطة
فيمبوكس مورتار لحظة سد الفراغ .فيتم بالتايل
حقن فيمبوكس أنجيكت تحت الضغط ،بواسطة
طرف الوصل داخل التشقق .وذلك بواسطة
قوابس ختم خاصة.

100
قطعة/
علبة

غرانيت كلور
ركامات ملونة خاصة الضافتها مبثابة
عنرص  Cاىل التبطني الشفاف ذي التسوية
الذاتية فيمبوكس فلورينغ-يت.إر من اجل إنشاء
أرضيات تزينية ذات مظهر غرانيتي.
األلوان األساسية :رمادي فاتح (،)TR 7047
رمادي متوسط ( ،)TR 7004رمادي داكن (TR
 ،)7042بني ( ،)TR 1013رميل (،)TR 1014
قريف ()TR 1019

18

 1كجم/م /²ملم
(يقابل 0.60
كجم/م/²ملم من
فيمبوكس فلورينغ
يت.إر)

7
يقابل 10
كجم من
فيمبوكس
فلورينغ يت.إر

60

الثقـــة

 . 4نظم متعددة اليوريتان
املنتج

وصف املنتج

نحن نبنيها

االستهالك

التكييف

 .1.4برنيق مبتعدد اليوريتان

كجم

فيامبور فارنيش VIMAPUR VARNISH
برنيق مبتعدد اليوريتان مكون ثنايئ ،باملذيبات
يتمتع مبقاومة كبرية لألشعة فوق البنفسجية
(ال يتحول إىل االصفرار ) .يتم تطبيقه كطبقة
نهائية للحامية عىل املساحات الخرسانية ،ومالط
االسمنت ،واألحجار،والطوب التزييني ،والخشب،
والفلزات والبوليسرت.يستخدم أيضا إلمتام
مالط "الخفاف"،وللحامية اإلضافية للتبطينات
اإليبوكسيدية لألرضيات وأحواض السباحة.
يسمح بختم وإحكام دون تغيري الجوانب الجاملية،
بالطات السرياميك أو املوزاييك.
التباين/اللمعان :شفاف المع( )Gو باهت (.)U

0.16 - 0.12
كجم/م²
لكل طبقة

G
U

1

G
U

5

G
U

10

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

A=0.72
B=0.28
A=3.60
B=1.40

A=7.20
B=2.80

فيامبور فارنيش  -دبليو VIMAPUR VARNISH-W
برنيق مبتعدد اليوريتان قابل للذوبان ىف املاء
مكون ثنايئ
يتمتع مبقاومة كبرية لالشعة فوق البنفسجية
(ال يتحول إىل االصفرار ) .يتم تطبيقه كطبقة
حامية عىل مالطات االسمنت التزيينية ،وعىل
املساحات الحجرية والخشبية .ونظرا لعدم وجود
املذيب فانه يستعمل للتطبيق الداخيل.
التباين/اللمعان :شفاف المع ،باهت

 0.16 - 0.12كجم/م²
لكل طبقة

1

A=0.90
B=0.10

5

A=4.50
B=1.50

فيامبور برامير  -دبليو VIMAPUR PRIMER-W
أويل مبتعدد اليوريتان باملاء
يطبق عىل مالطات الخفاف ،وذلك قبل
إحكام السطح بواسطة برنيق مبتعدد اليوريتان
فيامبور فارنيش فيامبور فارنيش -دوبل يف.ال
يتحول إىل االصفرار ويحمي من تغري األلوان :ال
تصري تباين مالط الخفاف داكنا أكرث  .يتم متييعه
باملاء بنسبة تصل اىل % 15

 0.15 - 0.10كجم/م²
للطبقة الواحدة

1

24

480

5

6

120

تينري – يب يو THINNER-PU
مذيبات خاصة للنظم مبتعدد اليوريتان
يُستخدم إلذابة أو متييع مواد مبتعدد اليوريتان
وتنظيف األدوات.

الكثافة 0.8 :كجم/ل

1

15

240

4

6

96

18

33

19

نظم متعددة اليوريتان
املنتج

وصف املنتج

االستهالك

 2.4برنيق مبتعدد اليوريتان
هيدروالست – يب يو  /دبليو HYDROLAST-PU/W
برنيق مبتعدد اليوريتان قابل للذوبان ىف املاء لالسقف
املستوية
يطبق عىل جميع الدعائم (الخرسانة ،صفائح االسمنت،
الرخام ،بالطات السرياميك( كطبقة أوىل من اإلحكام
فضال عن استعادة الطبقات املوجودة باألكريليك أو
مبتعدد اليوريتان .يوفر الحامية الطويلة األمد للعوازل
مبتعدد اليوريتان .قابل للتحرك (مقاومة ميكانية عليا)
يقاوم الزمن واملياه الراكدة .بسد التشققات ذات سمك
من  1.0إىل  1.5ملم (مرونة رائعة).
اللون :أبيض

التكييف
كجم

 1.2 - 1.0كجم/م²
لطبقتني

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

115

5

48

15

[]EN 1504-2

فيم برامير -إس VIM-PRIMER-S
أويل مانع للترسب مبذيب للعوازل
والطالءات املطاطية
أويل جاهز لالستعامل ذو قابلية اخرتاق والتصاق
كبريتني.يسمح بتثبيت وإحكام الطبقات التحتية
املتدهورة والنفاذة .ومن اجل اعداد السطح قبل
تطبيق هيدروالست-يب.إيو.دوبل يف

 0.3 - 0.1كجم/م²

1

15

240

4

6

96
33

13

فيم برامير VIM-PRIMER
أويل أكريلييك للعوازل والطالءات املطاطية
أويل باملاء ،جاهز لالستعامل ذو قابلية اخرتاق
كبريتني وميكن تثبيت يسمح بثببت وإحكام
الطبقات التحتية املتدهورة والنفاذة ،يحسن
التصاق طبقات التبطني ويوفر سطحا موحدا
للطالء النهايئ.
يستخدم كطبقة اولية قبل تطبيق قبل تطبيق
هيدروالست-يب.إيو.دوبل يف.

20

 250 - 100غ/م²
أو
 10 - 4م/²كجم

1

24

480

5

6

120

12

60

20

42

150

4

الثقـــة

نحن نبنيها

املنتج

وصف املنتج

االستهالك

 3.4مواد الختم باليوريتان للوصالت
فيامبور فارنيش VIMAPUR VARNISH
معجون للختم والتجميع للوصالت
عجينة للختم مكون احادي التي تتحول بالتعرض
للهواء إىل معجون مرن الصق جدا ..يُستعمل يف
تطبيقات املباين والتطبيقات الصناعية،مع التصاق
ممتاز عىل السرياميك،واملواد املالطية،الرخاميات،
الزجاج ،الخشب واملعادن ،البالستيك .يقرتح يف
التكييف رشيط أو خرطوشة.ميكن طالؤه.

وصلة × 10 10ملم:
وصلة  3مرت/خرطوشة
وصلة  6مرت  /رشيط
وصلة  5×5ملم:
وصلة  12مرت/خرطوشة
وصلة  24مرت  /رشيط

اإلنتاج

التكييف
كجم

صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

300ml

25

1500

600ml

15

750

خرطوشة

رشيط

األلوان :رمادي ،ابيض]EN 15651-1[ .

فيامبور VIMAPUR 2K/TH 2K/TH
معجون لختم الوصالت مبتعدد اليوريتان مكون
ثنايئ
مبجرد خلطهام ،يتحول املكونان إىل كتلة
متامسكة ومرنة بشكل كبري ومقاومة لألحوال
الجوية السيئة .يُستخدم يف األشغال التقنية
والهيدروليكية أساسا لختم الوصالت العمودية
ىف الخرسانة (النوع املتلقص اللزوجة).
ميكن إعادة طالئه بعد البلمرة.
اللون :رمادي

فيامبور 2K/ SL

 1.5كجم/ل
وصلة  10 × 10ملم:
وصلة  35م  5 /كجم
وصلة  50 × 50ملم:
وصلة  3م  5 /كجم

5,0

92

)(A+B

VIMAPUR 2K/ SL
معجون لختم الوصالت مبتعدد اليوريتان مكون
ثنايئ
مبجرد خلطهام ،يتحول املكونان إىل كتلة
متامسكة ومرنة بشكل كبري ومقاومة لألحوال
الجوية السيئة .يستخدم يف األشغال التقنية
لختم الوصالت األفقية يف الخرسانة (نوع الذايت
التسوية) التي قد يصل عرضها  5سم.
ميكن إعادة طالئه بعد البلمرة.
اللون :رمادي

 1.5كجم/ل
وصلة  10 × 10ملم:
وصلة  35م  5 /كجم
وصلة  50 × 50ملم:
وصلة  3م  5 /كجم

5,0

92

)(A+B

جوان برامير JOINT PRIMER
أويل عاملي لختم الوصالت
يُستخدم ملواد الختم مبتعدد اليوريتان
والسيليكونات املحايدة.يتم تطبيقه عىل أطراف
الوصالت بينام يتم تبيق مادة الختم من 15
دقيقة اىل  3ساعات بعد تنفيذ املادة األولية.

 40م/كجم تقريباً
0.5

12

21

 .5مالطات جاهزة لالستعامل
1.1.5خَلطات ِقصارة أسمنتيّة لغايات التصليح

2.2.5خَلطات أسمنتيّة لألرضيّات
3.3.5خَلطات ِقصارة أسمنت ّية لِغايات الديكور

4.4.5خَلطات ِقصارة أسمنت ّية ُمقاومة للحرارة
5.5.5خَلطات ِقصارة أسمنتية للتبليط

1.1.5.5خَلطات أسمنتية مل َ ّد وت َركيب البَالط والطوب ال ُزجاجي
2.2.5.5معاجن الوصل للبالطات
3.3.5.5خَلطات ِقصارة أسمنتية لأللواح الخارج ّية العازلة ETICS

22

الثقـــة

 .5مالطات جاهزة لالستعامل
املنتج

وصف املنتج

نحن نبنيها

االستهالك

التكييف

 1.5خَلطات ِقصارة أسمنت ّية لغايات التصليح

فيامفري-يس VIMAFER-C

تبطني مالط االسمنت الراتنجي
الحامية ضد صدأ القضبان الفوالذية للخرسانية.
طبقة تجميع بني الخرسانة السابقة والجديدة أو
مالط اإلصالح.
اللون :طويب

0.15 - - 0.10
كجم/م ساق
القضيب
(طبقتني)
 2كجم/م ²للطبقة

[]EN 1504-7

اإلنتاج

كجم

صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

1

15

300

5

96

25

33

فيامكريت VIMACRET
تبطني مالط االسمنت الراتنجي الجاهز
لالستعامل
يُستخدم إلصالح الخرسانة ،ومالطات االسمنت
امل ُحكمة وذات املتطلبات العالية والتثبيت
وبناء التجاويف (صحية)،حافات األلواح (فتحات
التهوية).

 1.5كجم/م/²ملم
بناء تجويف وطيدة:
 -4 3كجم/م

5
25

6

216
48

[]EN 1504-3: PCC/R2

فيامكريت-إف VIMACRET-F
ملامط اسمنت راتنجي معزز باأللياف لإلصالح
يُستخدم إلصالحات الخرسانة ،وبناء وتثبيت
القرميد وبناء قمم األسطح .مالئم جدا
لالستخدام الخارجي ألنه ال يؤدي إىل التقلص
عند التفاعل تحت تأثري درجات الحرارة املرتفعة أو
الرياح.
األلوان :رمادي ،طويب.

 1.5كجم/م/²ملم
بناء تجويف
وطيدة:
 4 -3كجم/م

رمادي

25

48

طويب

25

48

[]EN 1504-3: PCC/R2

فيامكريت رسيع VIMACRET RAPID
ملامط اسمنت راتنجي معزز باأللياف لإلصالح،
ذو تج ّمد رسيع.
لإلصالحات الرسيعة للخرسانة وبناء الفتحات.
ميكن الحصول عىل تبطني باملالط بختم
ووتتريبلوك بعد  35 – 30دقيقة.

 1.5كجم/م/²ملم
بناء تجويف وطيدة:
 4 -3كجم/م

25

48

[]EN 1504-3: PCC/R3
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مالطات جاهزة لالستعامل
املنتج

وصف املنتج

التكييف

االستهالك

كجم

فيامبالن VIMAPLAN
مالط االسمنت الراتنجي
يُستخدم ملعالجة عيوب الخرسانة )السطحية
خصوصا) ،مثل الفتحات والثقوب الصغرية
التشققات والتبطني (طبقة رقيقة ) بسمك
أقىص  5ملم.
األلوان :رمادي ،ابيض

 1.5كجم/م/²ملم

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

رمادي

25

48

أبيض

25

48

[]EN 1504-3: PCC/R2

فيامكريت باوير VIMACRET POWER
مالطات اسمنت عالية املقاومة ،قابلة
للحقن،ذات انكامش مع َّوض ،ألجل اإلصالحات
يُستخدم لسد الفراغات وبناء املقارن وقت
امليم فضال عن تعزيز عنارص الخرسانة وكذلك
للدعسات وللتثبيت وقاعدة اآلالت .يتم تطبيقه
بسمك تصل إىل  10ملم.

 2كجم/ل
25

48

[]EN 1504-3: PCC/R4

فيامكريت باوير-يت.آش VIMACRET POWER-TH
مالطات اسمنت عالية املقاومة متقلص
اللزوجة،باأللياف ،لإلصالحات
يُستخدَم إلصالحات استعادة ثبات العنارص
الخرسانية.يتم تطبيقه عىل املجرفة أو معجون
الحشو يف بطبقات يصل سمكها إىل  4سم.

 2كجم/ل
25

48

[]EN 1504-3: PCC/R4

 2.5خَلطات أسمنت ّية لألرض ّيات

فيامغران-أو.يب VIMAGRAN-OB
تصليب سطح األرضيات الصناعية
مالط جاف قبل الخلط ،ذو أساس ركامات من
محسنة .مخصص حرصا لنرث
الكوارتز وخالئط
ِّ
املسحوق عىل السطح اإلسمنتي أو الخرساين
الطري عند ترقيق األرضيات الصناعية مبجرفات
ذات أرياش لإلنهاء.
األلوان :رمادي ،طويب
[]EN 13813
24

 5 - 3كجم/م²

رمادي

25

48

طويب

25

48

الثقـــة

نحن نبنيها

املنتج

وصف املنتج

االستهالك

التكييف
كجم

فيامفلور VIMAFLOOR
مالط اسمنت راتنجي ذات التسوية لألرضيات
يوفر طبقة مستوية للمساواة عىل الطبقات
التحتية الطالئية  ،بسمك يرتاوح بني  0إىل 10
ملم ،يتم تطبيقها بواسطة الصب .السمك
املتوسط العادي للتنفيذ هو  3ملم .مالئم
جدا إلعداد األرضيات قبل وضع التبليط الخزيف،
الصحائف البالستيكية ،املوكيت،األرضية
الخشبية املزخرفة ،وما إىل ذلك.

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

 1.6كجم/م/²ملم رمادي

25

48

أبيض

25

48

[]EN 13813

 3.5خَلطات ِقصارة أسمنت ّية لِغايات الديكور
فيامبالن رستيك VIMAPLAN RUSTIC

مالط الخفاف للجدران واألرضية
مالط الخفاف تزييني،راتنجي ومعزز باأللياف .يتم
تطبيقه لصياغة أسطح املباين وفقا لتصميم
الهندسة التقليدية.للمساكن ،والفنادق واملحالت
املهنية .مالئم لالستخدام الخارجي والداخيل.
ميكن استخدامه لبناء عنارص الزينة املشيَّدة،
حسب تقنية فريدة :األثاث ،املش َّيد )أرائك،
أسة) املدافئ والسالمل واملرافق الصحية
ِّ
(أحواض،مغاسل ،استحامم)
األلوان:ابيض ،رمادي إسمنتي
ومبزجه أو إدماجه باملالطات البيضاء أو املالطات
امللونة نحصل عىل أصباغ عديدة ونتائج

 1.5كجم/م/²ملم

رمادي
أبيض

25

48

25

48

[]EN 1504-3: PCC/R2

 4.5خَلطات ِقصارة أسمنت ّية ُمقاومة للحرارة
فالمكريت FLAMECRET

مالط مانع لالحرتاق للكتل الطوبية الحرارية
يوفر مقاومة كبرية لدرجات الحرارة املرتفعة،
التصاق أويل ونهايئ ممتاز إضافة إىل عدم
النفاذية.
يستخدم يف البناء وصل الكتل الطوبية الحرارية
يف بناء املدافئ،األفران وغريها

عىل سبيل البيان:
للكتل الطوبية
الحرارية
 10 ×3 × 20سم
~ 5كجم/م²

رمادي
5

6

216

طويب

[]EN 998-2: G/M25

25

مالطات جاهزة لالستعامل
املنتج

وصف املنتج

االستهالك

 .5.5لواصق للتبليط

التكييف

كجم

 1.5.5لواصق للبالطات

اإلنتاج

صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

فيكوليث أبيض عاملي VICOLITH UNIVERSAL white
لصاق للبالطات من االسمنت األبيض
مخصص للتطبيق الداخيل.يتمتع مبقاومة لصق عالية
سواء يف الظروف الطبيعية أو يف يف البيئة الرطبة.
يُستعمل للصق التبليط الخزيف عىل األرضيات والجدران
من الجبس ،ومن مالط االسمنت ومن الخرسانة.

 4.0 - 1.5كجم/م²
48

25

]C1 INTERNAL USE[EN 12004

فيكوليت أكريليك رمادي كامل VICOLITH ACRYLIC TOTAL GREY
لصاق راتنجي للبالطات من االسمنت الرمادي
لالستعامل الداخيل والخارجي ،يقاوم درجات حرارة
املرتفعة والتجمد.
املادة غري زالقة إطالقا مام يجعلها مثالية،
باإلضافة إىل التطبيقات عىل األرضية،
والتطبيقات عىل الجدران.

 4.0 - 1.5كجم/م²
48

25

]C1T[EN 12004

فيكوليت أكريليك أبيضVICOLITH ACRYLIC TOTAL White  
لصاق راتنجي للبالطات من االسمنت األبيض
لالستخدام الداخيل والخارجي ،يقاوم يف درجات
حرارة مرتفعة ،للتجميد .الناتج بأي حال من
األحوال متجددة ملام يجعل املثل ،باإلضافة إىل
تنفيذ عىل األرض ،إىل التطبيقات عىل الجدران.
]C1T[EN 12004

26

 4.0 - 1.5كجم/م²

5

25

6

216

48

الثقـــة

نحن نبنيها

املنتج

وصف املنتج

االستهالك

فيكوليت أكريليك رمادي خاص VICOLITH ACRYLIC SPECIAL grey
لصاق راتنجي معززة للبالطات من االسمنت
الرمادي
لالستعامل الداخيل والخارجي ،يقاوم درجات حرارة
املرتفعة والتجمد.
مالئم للصق التبليط الخزيف عري املمتص ،عىل
األرضية وعىل الجدار .نظرا ملقاوماتها العالية،
ينصح باستعاملها يف وضع ألواح الرخام أو
الغرانيت أو عىل األرضية

التكييف
كجم

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

 4.0 - 1.5كجم/م²
25

48

]C2 [EN 12004

فيكوليت أكريليك أبيض خاص VICOLITH ACRYLIC SPECIAL white
لصاق راتنجي معززة للبالطات من االسمنت
األبيض
لالستعامل الداخيل والخارجي ،يقاوم درجات حرارة
املرتفعة والتجمد.
مالئم للصق التبليط الخزيف عري املمتص ،عىل
األرضية وعىل الجدار .نظرا ملقاوماتها العالية،
ينصح باستعاملها يف وضع ألواح الرخام أو
الغرانيت أو عىل األرضية.

 4.0 - 1.5كجم/م²
25

48

]C2 [EN 12004

فيكوليت أكريليك فليكس أبيض VICOLITH ACRYLIC FLEX white
لصاق راتنجي مرن ،رفيع الجودة ،للبالطات من
االسمنت األبيض
لالستعامل الداخيل والخارجي ،لوضع التبليط
الخزيف عري املمتص ،عىل األرضية وعىل
الجدار،ولألحجار الطبيعية ،للرخام،والغرانيت
وخاصة للصفائح الكبرية.ينصح باستخدامه
للتطبيقات عىل طبقة تبليط موجودة سلفا،
وعىل أرضية يتم تسخينها من األرض ،عىل
أحواض السباحة والصهاريج.

 4.0 - 1.5كجم/م²
25

48

]C2TE/S1 [EN 12004/12002

27

مالطات جاهزة لالستعامل
وصف املنتج

املنتج

االستهالك

التكييف

فيكوليت أكريليك سوبر فليكس أبيض VICOLITH ACRYLIC SUPERFLEX white

منتج

جديد

خلطة  VICOLITHبيضاء اللون ملدّ وتركيب البالط
 ،ACRYLIC SUPERFLEX whiteمن تركيبة
الصقة ُممتازة وبأساس من اإلسمنت األبيض.
مل عالية املستوى وبدرجة إنزالق
تتميّز بخواص تح ّ
شبه معدومة وخاص ّية إلتصاق طويلة األمد .الخلطة
م ّد والرتكيب
ُ
مالمئة لإلستخدام الداخيل والخارجي ولل َ
األفقي والعامودي للبالط السريامييك العازل ،وللبالط
من الحجر الطبيعي واملرمر والغرانيت وخصوصاً
لبالط السرياميك ذو األبعاد الكبرية .الخلطة صالحة
ألستخدامها فوق طبقات بالط سرياميك قدمية
م ّد البالط فوق شبكات
وفوق ألواح من الجِبس ولِ َ
التدفئة املركزية األرضية وفوق األسطح املعدنية
وفوق أسطح الربك وخزانات املياه.

4.0 - 1.5
كجم/م²

كجم

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

25

لوحة
األلوان

48

]C2TE/S2 [EN 12004/12002

فيكوليت أكريليك فيرتو VICOLITH ACRYLIC VETRO
مالط التجميع لقوالب الطوب الزجاجية
مالط راتنجي من االسمنت األبيض
يستخدم يف بناء ووصل قوالب الطوب الزجاجية
[]EN 998-2: T/M20

 15 - 12كجم/م²
حسب أبعاد قوالب
الطوب الزجاجية
وسمك الوصالت

5

6

25

216

48

 2.5.5معاجن الوصل للبالطات

فيكوفيل VICOFIL

مالط ملون،راتنجي،لوصل البالطات،من
االسمنت
مالئم لوصل البالطات عىل الجدار أو عىل
األرضية ،سواء للتطبيق الداخيل أو الخارجي.مينح
التصاقا قويا ،ومقاومات عالية .يقاوم األحوال
الجوية اليس 2ومستقر اللون.تم إعداد لسمك
يرتاوح بني  2و  10ملم.
األلوان 24 :لونا قياسيا عىل أساس لوحة ألوان
فيامتيك
[]EN 13888: CG 2WA

عرض
الوصلة

كجم/م²

 2ملم
 3ملم
 5ملم
 7ملم
 10ملم

0.4 - 0،3
0.6 - 0.4
1.0 - 0.5
1.6 - 0.7
2.0 - 1.0

األلوان
()01
(،)71( ،)51( ،)31( ،)23( ،)22( ،)21( ،)06
()75( ،)73
(،)82( ،)81( ،)79( ،)78( ،)61( ،)41( ،)13
()86( ،)85( ،)84( ،)83

انظر أيضاً  VIMEPOX TILE GROUTص16.

28

()62( ،)52
()42

5

4

20كغ

140

الثقـــة

نحن نبنيها

املنتج

وصف املنتج

التكييف

االستهالك

 3.5.5خَلطات ِقصارة أسمنتية لأللواح الخارج ّية العازلة ETICS

كجم

فيكسوتريم FIXOTHERM

لصاق ودهان أسايس لنظم العزل الحراري
الخارجي ()ETICS
مالط بااللياف،راتنجي من االسمنت الرمادي
يُستخدم كلصاق لصفائح عازلة حرارية من
البوليستريين ( ، )EPSالصوف املعدين ()MW
و البوليستريين املنبثق ( )XPSوكذلك بوصفه
دهان أسايس يتم تطبيقه عىل العزل الحراري مع
قضبان بش ّباك يرتدون بالزجاج املندمج.

لصاق:
دهان أسايس
:EPS-XPS
الصوف الزجاجي:

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

 5 - 4كجم/م

²

 5 - 4كجم/م
 6 - 5كجم/م

²
²

25

48

[]EN 998-1: GP-CS IV

فيكسوتريم وايت FIXOTHERM White
لصاق ودهان أسايس ذي متطلبات عالية لنظم
العزل الحراري الخارجي ()ETICS
مالط باأللياف،راتنجي من االسمنت األبيض
يُستخدم كلصاق لصفائح عازلة حرارية من
البوليستريين ( ، )EPSالصوف املعدين ()MW
و البوليستريين املنبثق ( )XPSوكذلك بوصفه
دهان أسايس يتم تطبيقه عىل العزل الحراري مع
قضبان بشبّاك يرتدون بالزجاج املندمج.

لصاق:
دهان أسايس
:EPS-XPS
الصوف الزجاجي:

 5 - 4كجم/م

²

 5 - 4كجم/م
 6 - 5كجم/م

²
²

25

48

[]EN 998-1: GP-CS IV

فيكسوتريم سوبر وايت FIXOTHERM Super White
لصاق ودهان أسايس ذي متطلبات عالية لنظم
العزل الحراري الخارجي ()ETICS
مالط باأللياف،راتنجي من االسمنت األبيض
يُستخدم كلصاق لصفائح عازلة حرارية من
البوليستريين ( ، )EPSالصوف املعدين ()MW
و البوليستريين املنبثق ( )XPSوكذلك بوصفه
دهان أسايس يتم تطبيقه عىل العزل الحراري مع
قضبان بش ّباك يرتدون بالزجاج املندمج.

لصاق:
دهان أسايس
:EPS-XPS
الصوف الزجاجي:

 5 - 4كجم/م

²

 5 - 4كجم/م
 6 - 5كجم/م

²
²

25

48

[]EN 998-1: GP-CS IV
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 .6طالءات  -برنيق للمباين
1.1.6طالءات التزيني األولية
2.2.6الطالءات الخاصة

ِ 3.3.6
طالء تَ هيدي ِ
للطالء البالستييك وللعوازل امل َطاطّية

ِ 4.4.6
طالء تَ هيدي لِتغطية و َعزل ال ِقصارة وباطون الفُقاعات خَفيف ال َوزن

5.5.6برنيق الحامية

30

الثقـــة

 .6طالءات  -برنيق للمباين
املنتج

وصف املنتج

نحن نبنيها

االستهالك

 .1.6طالءات التزيني األولية
فيامكروم VIMACHROM
طالء باملاء لالستخدامات الداخلية
يتم تطبيقه عىل أسقف املطابخ ،وغرف املياه
وغريها من األماكن الرطبة ،وبشكل عام حيث
يستلزم رشح األسطح الهيكلية ،عىل سبيل
املثال ،أسقف غرف النوم ،أماكن العمل،
الخ  .وأخريا ،فهو حل اقتصادي للمحالت املهنية،
ومحالت التخزين واملحالت الفرعية.
يتم متييعه باملاء حتى .% 5

التكييف
كجم

170- 150غ /م²
أو
 7 - 6م²/كجم
للطبقة

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

5

115

15

48

فيامبالست VIMAPLAST
طالء بالستييك لالستخدام الخارجي والداخيل
طالء بالستييك من  PVAذو خصائص
ممتازة ،وقدرة تغطية ،ومقاومة الغسل.مالئم
لألسطح الجبسية ،والخرسانة ،ولقوالب الطوب
الظاهرة،ولألخشاب.يتم متييعه باملاء بنسبة
.5-10%
اللون :ابيض؛ وسائر األلوان بناء عىل الطلب

 150- 125غ /م²
أو
 8 - 7م²/كجم
للطبقة

1

22

352

5

115

15

48

150

4

فيامكريل VIMACRYL
طالء أكريلييك للواجهات  -طالء للخرسانة
القابل للذوبان يف املاء
طالء للحامية وللتزيني،من املواد األكريليكية
لالستعامل الداخيل والخارجي .شديدة
املقاومة لألحوال الجوية السيئة وللزمن .مالئم
لألسطح الجبسية ،والخرسانة ،ولقوالب الطوب
الظاهرة،ولألخشاب.يتم متييعه باملاء بنسبة
.5-10%
اللون :ابيض؛ وسائر األلوان بناء عىل الطلب

 170 - 140غ /م²
او
 7 - 6م/²كجم
للطبقة

5

115

15

48

150

4

31

طالءات  -برنيق للمباين
وصف املنتج

املنتج

االستهالك

 2.6الطالءات الخاصة
فيامكريل-إس VIMACRYL-S
طالء أكريلييك ذو مقاومة عليا
طالء معزز ،قابل للذوبان يف املاء ،وللحامية
للتزيني ،من الر اتنجات األكريليكية .مالئم لكل
االستخدامات وكل أسطح املباين .مقاومة
بشكل خاص لألحوال الجوية السيئة ولعامل
الزمن .يتم تطبيقه كطالء لألرضيات ،مبا يف ذلك
األماكن الخارجية.يتم متييعه باملاء بنسبة 5%
اللون :ابيض؛ وسائر ألوان بناء عىل الطلب

التكييف
كجم

 250 - 200غ /م²
أو
 5 - 4م/²كجم
للطبقة

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

5

115

15

48

150

4

طالء تَ هيدي ِ
ِ .3.6
للطالء البالستييك وللعوازل املَطاطّية
فيمربامير VIM-PRIMER

أويل أكريلييك للطالءات والعوازل املطاطية
أويل باملاء ،جاهز لالستخدام ،قابلية كبرية
لالخرتاق .يسمح بتثبيت ،وإحكام الطبقات
التحتية املتدهورة واملسامية ،يُحسن االلتصاق
بطبقات التبطني ويضمن سطحا موحدا
للطالء النهايئ.يدب تطبيق طبقة األويل عىل
املساحات املطلية بالطالء املايئ قبل إعادة
طليها بالطالء البالستييك أو األكريلييك .

 250-100غ /م²
او
 10 - 4م²/كجم

1

480

5

120

12

60

20

42

150

4

ِ .4.6
طالء تَ هيدي لِتغطية و َعزل ال ِقصارة وباطون الفُقاعات خَفيف ال َوزن
ساند برامير SAND PRIMER

أويل لاللتحام األكريلييك-بالكوارتز للصقل
يستخدم عىل الطبقات التحتية املمتصة الناعمة
أو غري الناعمة .حيث يحدث مساحة "ضغوطا" عن
طريق رمال الكوارتز الذي يحتوي عليها.
مالئم لالستخدام يف الخارج ومثايل للتجصيص..

0.35 - 0.30
كجم  /م²

1

22

352

5

115

15

48

بورو برامير PORO PRIMER

منتج
32

جديد

رسب املياه – طالء متهيدي لل ِقصارة
عازل ضد ت ّ
من الرطوبة الالزمة لخلطة القصارة وغريها من
يؤ ّ
رسب املياه بالتبخّر
الخلطات األسمنتية عرب منع ت ّ
السفىل .مالئم للطالء
أو بالدخول إىل الطبقات ُ
التمهيدي ألسطح باطون الفقاعات خغيغ الوزن.
يتنم تخفيفه باملاء بنسبة  1:3لغاية  1:4وفقاً
لدرجة إمتصاص الطبقات والخلطات للامء.

100-40غ  /م²

5

115

20

42

الثقـــة

نحن نبنيها

املنتج

وصف املنتج

االستهالك

التكييف

 .5.6برنيق الحامية
ستون سيل-يف STONE SEAL-V
برنيق أكريلييك شفاف للحجر
يحمى )اإلحكام ،ومقاومة اآلثار الكيميائية للجو
واإلجهاد امليكانييك) ويزيل اللون الطبيعي
للحجارة الطبيعية ،للبناء الظاهر ،وللخرسانة.
مثايل إلمتام مساحات األرضية من
الخرسانة املطبوعة.

 200 - 150غ /م²
أو
 7 - 5م/²كجم
للطبقة
الكثافة0.90 :
كجم/ل

اإلنتاج

كجم

صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

1

15

240

4

6

96

13

33

180

2

فيامبور فرنيش VIMAPUR VARNISH
برنيق مبتعدد اليوريتان مكون ثنايئ ،باملذيبات
يقاوم األشعة فوق البنفسجية (ال يصفر).
يتم تطبيقه كطبقة نهائية لحامية املساحات
الخرسانية ،ومالط االسمنت ،والحجارة ،وقوالب
الطوب ،واألخشاب ،والفلزات والبوليسرت.
يُستخدم خصوصا إلنهاء مالط الخفاف والحامية
اإلضافية للتبطينات اإليبوكسيدية لألرضيات
وأحواض السباحة.
يتيح اإلحكام دون تغيري الجوانب الجاملية،
ببالطات السرياميك أو املوزاييك.
التباين/اللمعان:
شفاف المع ( )Gو باهت ()U

0,16 - 0,12
كجم/م²
للطبقة

G
U

1

G
U

5

G
U

10

A=0.72
B=0.28

A=3.60
B=1.40

A=7.20
B=2.80

فيامبور فارنيش  -دبليو VIMAPUR VARNISH-W
برنيق مبتعدد اليوريتان مكون ثنايئ ،باملذيبات
يقاوم األشعة فوق البنفسجية (ال يصفر).
يتم تطبيقه كطبقة حامية مالطات االسمنت
التزيينية ،األرضيات املالطية ،املساحات من
األحجار أو الخشب.
ونظرا لغياب املذيبات ،ميكن استخدامه
استخداما داخليا.
التباين/اللمعان :شفاف ،باهت

0,16 - 0,12
كجم/م²
للطبقة

1

A=0.90
B=0.10

5

A=4.50
B=1.50

فيامبور برامير  -دبليوVIMAPUR PRIMER-W
أويل مبتعدد اليوريتان باملاء
يطبق عىل مالطات الخفاف ،قبل كتم السطح
بواسطة برنيقني مبتعدد اليوريتان فيامبور
فَرنيش وفيامبور فَرنيش-دوبل يف .ال يصفر
ومينع تغري األلوان :ال يصري تباين مالط الخفاف
أكرث قامتة .يتم متييعه باملاء بنسبة ميكن أن
تصل .% 15

0,15 - 0,10
كجم/م²
للطبقة

1

24

480

5

6

120

33

 .7دهانات عضوية
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الثقـــة

دهانات عضوية
املنتج

نحن نبنيها

وصف املنتج

االستهالك

كجم

توب ديكور أكريل TOP DECOR ACRYL
عجينة أكريليكية جاهزة لالستخدام ،دهان لإلنهاء
يوفر التصاقا ممتازا ،واملرونة ،واإلحكام،
نفاذية إىل األبخرة املياه ،وبالتايل مقاومة كبرية
إلجهاد الثبات الحراري  ،عىل الرغم من السمك
املنخفض للتطبيق.
ويشكل الدهان املثايل لإلنهاء عىل النظم املركبة
للعزل الحراري الخارجي(.)ETICS
يُقرتح يف مجموعة من  224لونا  NCSمبينة يف
نظم ETICS
[]EN 15824

توب ديكور سليكون TOP DECOR SILICONE
دهان لإلنهاء ،جاهز لالستخدام عىل شكل عجينة
أكريليكية
يوفر التصاقا ممتازا ،واملرونة ،واإلحكام ،نفاذية
إىل األبخرة املياه ،وبالتايل مقاومة كبرية إلجهاد
السمك املنخفض
الثبات الحراري  ،عىل الرغم من ُّ
للتطبيق.
ويشكل الدهان املثايل لإلنهاء عىل النظم املركبة
للعزل الحراري الخارجي(.)ETICS
يُقرتح يف مجموعة من  224لونا  NCSمبينة يف
نظم ETICS
[]EN 15824

التكييف

املساحة النهائية البارزة
نوع الحبيبات:
سطح بحبيبات:
الجملة الحبوب  -سمك طبقة
²
 1.0ملم2.0 :كجم/م
²
 1.5ملم 2.5 :كجم/م
²
 2.0ملم 3.0 :كجم/م
النوع  :رشيط ألوان stripe
سطح بخطوط
حبيبات أقىص  -سمك الطبقة
²
 3.0ملم 3.4 :كجم /م

املساحة النهائية البارزة
نوع الحبيبات:
سطح بحبيبات:
الجملة الحبوب  -سمك طبقة
²
 1.0ملم2.0 :كجم/م
²
 1.5ملم 2.5 :كجم/م
²
 2.0ملم 3.0 :كجم/م
النوع  :رشيط ألوان stripe
سطح بخطوط
حبيبات أقىص  -سمك الطبقة
²
 3.0ملم 3.4 :كجم /م

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

5
25

33

5

25

33

توب ديكور بالسرت TOP DECOR PLASTER

منتج

جديد

خلطة قصارة للديكور
م م ّد الخلطة بسهولة وتتميّز مبستوى إلتصاق
يت ّ
عايل فوق اسطح الباطون ،فوق خلطات قصارة،
وفوق األلواح اإلسمنتية واأللواح الجبسية مكا
وتستخدم أيضاً لقصارة األلواح الخارجية العازلة
( .)ΣΕΘ-ETICSالخلطة تؤمن طبقة قصارة ليّنة
عازلة للامء لكنها تسمح مبرور املاء املتبخّر
(تسمح بهذا عملية تنفّس الجران واألسطح
املقصورة).
تنتج بتشكيلة ألوان  224لون من تشكيلة NCS
املالمئة لأللواح الخارجية العازلة

املساحة النهائية البارزة
نوع الحبيبات:
سطح بحبيبات:
الجملة الحبوب  -سمك طبقة
²
 1.0ملم2.0 :كجم/م
²
 1.5ملم 2.5 :كجم/م
²
 2.0ملم 3.0 :كجم/م

أبيض
25

33

[]EN 15824

توب ديكور برامير TOP DECOR PRIMER
أويل لاللتحام لل ِدهانات العضوية
أويل باملاء ،جاهز لالستخدام ،من الراتنج
األكريلييك.ي تم تطبيقه عىل اى سطح مسامي
قبل تطبيق ِ
الدهانات
العضوية توب ديكور ولكن أيضا قبل الطالءات
األكريليكية والعازل فيامكريل وفيامكوت ،
يعمل عىل تثبيت الطبقة السفلية ،وتحسني
االلتصاق ويوفر وحدة سطح ِ
الدهان أو الطالء.

0,20 - 0,10
كجم/م²

5

115

10

48

35

 .8مواد اإلحكام

8. WATERPROOFING MATERIALS

1.1.8إحكام األسقف والجدران

2.2.8إحكام الطوابق السفلية والصهاريج
3.3.8الختم-لصق الوصالت

4.4.8رشائط اإلحكام ( )JOINT TAPESمبتعدد كلوريد الفينيل PVC
5.5.8عوازل-أختام إسفلتية

 .9صفائح الرصف
1.1.9صفائح البويل إيتلني

2.2.9املتنوعة من بث مرشحات من والرصف الصحي

36

الثقـــة

 .8مواد اإلحكام
املنتج

نحن نبنيها

وصف املنتج

االستهالك

 1.8إحكام األسقف والجدران
فيمالست VIMELAST
دهان مطاطي إلحكام السطوح املستوية
يتمتع بالتصاق ممتاز عىل جميع مواد البناء.
يشَ كل صفيحة موحدة ،محكمة ،ومقاومة ،دون
وصالت وتجميعات .وتسد مرونته العالية حركات
وتشققات الطبقة التحتية.
يتم متييعه باملاء.
األلوان :أبيض،رمادي،طويب

1.5 - 1.0
7كجم/م²
لطبقتني

اإلنتاج

التكييف
كجم

صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

1

22

352

5

115

20

33

150

4

فيمالست هيربيد VIMELAST HYBRID
عازل مطاطي هجني لألسقف املستوية ،ذو
خصائص حرارية  -عازلة
ِدهان مطاطي متطور قابل للذوبان يف املاء،
يُنشئ صفيحة مطاطية مرنة محكمة،قابلة التحرك
يف النقاط املتاحة .ال تُنشئ سطحا الصقا وال تتأثر
باملياه الراكدة.تتميز بقدرة عاكسة عالية لإلشعاع
الشميس وعامل انبعاث حرارة عايل .وهذا يُدخلها
يف صنف الطالءات الحراري  -العازلة.
(شهادة من قسم التطبيقات الفيزيائية لجامعة أثينا)
اللون :أبيض

0.7 - 0.6
كجم/م²
لطبقتني

5

115

15

48

هيدروالست HYDROLAST
مطاطي عازل عىل األسقف املستوية والجدران
يتم تطبيقه ِ
كدهان عىل كل الطبقات السفلية،
ذو التصاق ممتاز ،من الناحية املترضرة باملاء.
ينشئ صفيحة مرنة فريدة مانحة اإلحكام
والحامية ضد الشمس.
يتم متييعه باملاء.
اللون :أبيض

0.8 - 0.4
كجم/م²
لطبقتني

5

115

15

48

150

4

هيدروالست – يب يو  /دبليو HYDROLAST-PU/W
برنيق لإلحكام ،مبتعدد اليوريتان القابل للذوبان يف
املاء ،لألسقف املستوية
يتم تطبيقه عىل جميع الدعائم (الخرسانة ،املوازييك،
ألواح االسمنت ،الرخام ،بالطات السرياميك) كطبقة
أوىل لإلحكام فضال عن ترميم الطبقات املوجودة
باألكريلييك أو متعدد اليوريتان.يضمن الحامية
الطويلة األجل من العوازل مبتعدد اليوريتان.قابل
للحركة (مقاومة ميكانيكية عليا( ،يقاوم عامل الزمن
واملياه الراكدة .بسد تشققات ذات سمك من 1.0
إىل  1.5ملم) مرونة متميزة).
اللون :أبيض

1.2 - 1.0
كجم/م²
لطبقتني

5

115

15

48

[]EN 1504-2
37

مواد اإلحكام
املنتج

وصف املنتج

االستهالك

فيامكوت VIMACOAT
طالء مطاطي لإلحكام
ومن اجل إحكام األسطح الخارجية للجدار املسامية
و/أو املتشققة .مينح حامية مضادة للشمس
ِ
للدهانات اإلسفلتية والعازلة (مثال اليوريتان).
عزل األسقف من اسمنت االسبست .تم تطبيقه
لالستعامل الداخيل ،عىل مساحات يتطلب
مقاومتها للغسل املتكرر.
يتم متييعه باملاء.
اللون :أبيض

التكييف
كجم

 1.5كجم/م/²ملم

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

5

96

15

48

25

33

150

4

فيامكوت ريفليكس VIMACOAT REFLEX
طالء مطاطي عاكس (بارد) عازل ذو خصائص حرارية -
عازلة
يعكس ويبعث الطاقة الشمسية التي تؤثر عىل الجدران
الخارجية ،وبالتايل يخفض درجة الحرارة ،فضال عن ارتفاع
درجات الحرارة إضافة إىل الحرارة التي تترسب داخل
املبنى (شهادة من قسم التطبيقات الفيزيائية لجامعة
أثينا).
نحصل عىل اإلحكام ويسد التشققات الدقيقة للسطح.
اللون :أبيض

 0.25-0.20ل/م²
لطبقتني

3ل

115

 10ل

48

فيم برامير-إس VIM-PRIMER-S
أويل غري نفّاذ مبذيب للعوازل والدهانات
املطاطية
أويل جاهز لالستخدام وذو نفاذية والتصاق كبري.
يعمل عىل تثبيت وعدم ترسب الطبقات السفلية
املتدهورة واملسامية.
ال يغري اللون النهايئ.

0.3-0.1
كجم/م²

1

15

240

4

6

96
33

13

انظر أيضا فيم برامير .ص31

فيامسيل VIMASIL
ِدهان واقي من الرطوبة شفاف بالسليكون،
واملذيبات
يتخلل يف العمق الطبقة التحتية املسامي الذي
يجعله واقيا من الرطوبة ملدة طويلة ،دون إنشاء
فيلام سطحيا .يتم تطبيقه يف التطبيقات عىل
البناءات الظاهرة ،الجبس غري املطيل ،الخرسانة
الظاهرة ،تبليط الحجر الطبيعي أو االصطناعي،
بالطات غري مطلية.
يسمح أيضا بإحكام وصالت البالطات.مينع تكون
الجري واألرضار الناجمة عن التجميد الذي تظهر
عىل األسطح املبلَّلة.
38

0.6-0.3
كجم/م²
لطبقتني
الكثافة :
 0.8كجم/ل

1

15

240

4

6

96

10

44

15

33

الثقـــة

نحن نبنيها

املنتج

وصف املنتج

االستهالك

التكييف

 2.8إحكام الطوابق السفلية والصهاريج

كجم

صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

رمادي

5

6

216

رمادي

25

46

أبيض

25

48

ووتربلوك WATERBLOCK
مالط لإلحكام للتبطني سائل
مالط مرغي غري عضوي عازل.يوفر اإلحكام الكامل
تحت ضغط هيدروستانييك ب  15مرت لضغط
املاء ،وفق الختبار  .DIN 1048مالئم متاما
ملالمسة املاء الصالح للرشب .يوىص باستخدامه
إلحكام الطوابق السفلية والصهاريج.يسمح
باإلحكام الالحق ،املط ّبق عىل الجانب الداخيل
املعاكس لجانب املاء ،وذلك بسبب التصاقه
العايل للخرسانة.
يتم مزج ووتريبلوك فقط باملاء ،بل يشكل أيضا
العنرص  Aللنظام املرن لإلحكام فليكسيبوك.
األلوان :رمادي،ابيض،

 5 - 2كجم/م²

اإلنتاج

[]EN 1504-2

نظام ووتربلوك إس يت  2 /ىك WATERBLOCK ST/2K SYSTEM
مالط تبطني سائل عازل مكون ثنايئ
املكون  : :Aمسحوق ووتريبلوك
مالط تبطني سائل عازل
املكون  :Bووتريبلوك -راتنج
راتنج للخلط
وىف نظام  ، WATERBLOCK ST/2Kيعوض
راتنج الخلط متاما ماء الخلط .وينتج عن ذلك
صفيحة عازلة ملتصقة بشكل خاص ،مثايل لإلحكام
الداخيل للطوابق السفلية )األثر السلبي للامء).
مالئم ،بوجه عام ،للختم والحامية من اآلثار
الفيزيائية والكيميائية للبيئة عىل أسطح البناء،
الدهانات و الخرسانة.

 5 - 2.5كجم/م²

رمادي
أبيض
رمادي
أبيض

33

()8+25

24

25

48

8

60

150

4

فليكيس بلوك سيستيم FLEXIBLOCK SYSTEM
نظام إحكام مرنِ ،دهان مكون ثنايئ
املكون :A
ووتريبلوك مالط للتبطني السائل عازل
املكون :B
ووتريفليكس ملدِّ ن
يف نظام فليكسيبلوك،يع ّوض امللدّن كليا ماء
الخلط.وبهذا تتكون صفيحة مرنة لإلحكام ،ذات
التصاق ممتاز بالطبقة السفلية .يتم تطبيقه
لإلحكام الداخيل أو الخارجي للطوابق السفلية.
مالئم لل
أسقف املعاكسة والتطبيقات تحت التبطينات
املبلطة .ونظام فليكسيبلوك مصادق عليه
كدهان من عنارص هيكلية يف اتصال دائم باملاء
الرشوب ،مثل القنوات أو الصهاريج.
األلوان :رمادي،ابيض.

 5 - 2.5كجم/م²

رمادي
أبيض
رمادي
أبيض

33

()8+25

24

25

48

8

60

150

4
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مواد اإلحكام
وصف املنتج

املنتج

االستهالك

التكييف
كجم

ووتربلوك فليكس WATERBLOCK FLEX
مالط ترشيب عازل مرن ،مكون ثنايئ
مزيج من املالط الجاف ووتريبلوك وامللدِّن
فيامفليكس بنسب  1 ، : 2يف تعبئة وحيدة عملية.
يُقرتح أيضا يف تكييف مهني مبكونني.
املكون  :Aمالط ووتريبلوك عازل للتبطني سائل
املكون  : Bووتريبلوك فليكس مستحلب مطاطي-
ملدِّ ن
يتم مزج املكونني دون إضافة املاء .وينتج عن ذلك
صفيحة عازلة ملتصقة بشكل خاص ت ُستخدم لعنارص
املباين التي تبدي أو قابلة الن تبدي تشققات دقيقة.
يتم تطبيقه عىل الجانب املصاب من املاء (االيجايب)
كام عىل الجانب الداخيل (السلبي).
محلول مثايل لألسقف املعكوسة،البستنة،
الرشفات واألسطح بتبطني البالط.
األلوان :رمادي ،ابيض

 5-3كجم/م²

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

رمادي
أبيض

18

33

رمادي
أبيض

()12+25

37

24

رمادي
أبيض

25

48

12

60

150

4

[]EN 1504-2

ووتربلوك نافذ WATERBLOCK PENETRATE

ج جديد

منت

طالء إخرتاقي – خلطة بلّورية عازلة
مزدوج:
ري
تأث
طالء عازل لألسطح اإلسمنتية لَ ُه
ٌ ُ
طالء عازل وتأمني سطح بلوري عازل لألسمنت
يف السطح الخارجي ويف الداخل وال تتأثر
الخاصيّة العازلة يف حالة حدوث خدوش خارجية.
من عزل التصدّعات والشقوق حتى
الطالء يؤ ّ
ً
م ّد وطالء
باإلمكان
ِها.
ل
ز
ع
عد
ب
ا
الحق
ظهرت
ولو
َ
َ
َ
امل ُنتَج يف الجهة املو َجبة أو السالِبة لتأثري
الرطوبة .الطالء مالئم ملدّه واستخدامه فوق
الشب النق ّية.
أسطح تالمس وتتصل مبياه ُ
اللون :رمادي

2.0-1.5
كجم/م²
لطبقتني

48

25

[]EN 1504-2

ووتربلوك  -يس اي WATERBLOCK-SI
محلول عازل للترشيب  من السيليسيوم
يُستعمل يف مكافحة الرطوبة بواسطة تقنية
للترشيب (جدران خرسانية أو قوالب طوب)
مبفرده أو طبقة للتجهيز قبل تطبيق ووتريبلوك.
يتم تطبيقه كحاجز ضد الرطوبة املتصاعدة ،وفقا
لتقنية الثقوب.يعتمد تشغيله عىل تكون بلورات
الكوارتز يف مسام الطبقة التحتية.

40

إحكام األسطح:
 0.4 - 0.3كجم/م²
حاجز ضد الرطوبة
املتصاعد:
 20 - 18كجم/م²
مقطع أفقي للجدار

5

6

120

25

42

170

4

الثقـــة

نحن نبنيها

املنتج

وصف املنتج

االستهالك

ووتربلوك فيكس WATERFIX
االسمنت بتجمد فائق الرسعة
يُستخدم للختم الفوري لترسب املاء،إحكام
املساحات الخرسانية أساسا ،التي لها تكثفات،
فضال عن التثبيت واإلصالح الرسيع .وتتزايد فرتة
مد بدرجة كبرية مع انخفاض درجة الحرارة.
التج ّ

 1.5كجم/ل

اإلنتاج

التكييف
كجم

صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

1

15

240

5

96

20

33

 3.8الختم-لصق الوصالت

آيزوفيكس أكريليك ISOFIX ACRYLIC
معجون أكريلييك ذو مرونة ثابتة
مالئم لختم وصل املواد املسامية أو غريها،
للداخيل او الخارجي (النوافذ ،جوانب النوافذ،
الهيكل ،الجدران) وكذلك وصالت التشويه الوظيفي
املخفض ،مثل التشققات يف الجبس .ميكن
صباغته.
اللون :أبيض

وصلة  10 × 10ملم:
 3م وصلة
وصلة  5 × 5ملم:
 12م وصلة

280مل
خرطوشة

25

1750

آيزوفيكس سيليكون ISOFIX SILICONE
سليكون حميض لالستخدام الشامل ،مببيد
فطري
مالئم للتجميع ،واإلحكام وختم الوصالت من
 3إىل  30ملم للمواد غري املسامية )الزجاج،
االلومنيوم ،البالطات املزخرفة،السرياميك
املشَ ّبك).مينع منو الفطريات (سواد وبقع) يف
األماكن الرطبة .ال يالئم أحواض الكائنات املائية
ألنه قاتل حيوي .ال ميكن طالؤه.
اللون :شفاف ،أبيض
حسب الطلب :رمادي ،داكن

وصلة 10 × 10
ملم:
 3م وصلة
وصلة  5 × 5ملم:
 12م وصلة

280مل
خرطوشة

25

1875

فيامسيل – يب يو VIMASEAL-PU
معجون الختم ،وتجميع الوصالت مبتعدد اليوريتان
عجينة الختم مكون أحادي الذي بتعرضه للهواء،
يتحول إىل معجون مرن شديد االلتصاق .يستخدم
يف التطبيقات الصناعية وتطبيقات املباين ،ذات
التصاق ممتاز عىل السرياميك ،واملواداملالطية
الرخاميات ،والزجاج ،والخشب واملعادن،
والبالستيك.
يقرتح يف تكييف رشيط او خرطوشة .ميكن طالؤه.
األلوان :رمادي ،ابيض

وصلة  10 × 10ملم:
 3م وصلة خرطوشة
 6مرت وصلة  /رشيط
وصلة  5 × 5ملم:
 12م وصلة خرطوشة
 24م وصلة  /رشيط

300مل
خرطوشة

600مل
رشيط

25

1500

15

750

41

مواد اإلحكام
املنتج

وصف املنتج

االستهالك

التكييف
كجم

فيامبور 2K/TH VIMAPUR 2K/TH
معجون لختم الوصالت مبتعدد اليوريتان مكون
ثنايئ
مبجرد خلطه ،يتحول املكونان إىل كتلة متامسكة،
مرن بشكل خاص ،مقاوم لألحوال الجوية السيئة.
يستخدم يف األشغال التقنية لختم الوصالت
األفقية أساسا يف الخرسانة )الصنف متقلص
اللزوجة) الذي يصل سمكه إىل  5سم.
ميكن إعادة طالءه بعد البلمرة.
اللون :رمادي

 1.5كجم/ل
وصلة  10 × 10ملم:
 35م وصلة  5 /كغ
وصلة  50 ×50ملم:
 3م وصلة  5 /كجم

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

5.0

لوحة
األلوان

92

)(A+B

فيامبور 2K/SL VIMAPUR 2K/SL
معجون لختم الوصالت مبتعدد اليوريتان مكون ثنايئ
مبجرد خلطهام ،يتحول املكونان إىل كتلة متامسكة،
مرنة بشكل خاص ،مقاومة لألحوال الجوية السيئة.
يستخدم يف األشغال التقنية لختم الوصالت األفقية
أساسا يف الخرسانة (الصنف ذايت التسوية) الذي يصل
سمكه إىل  5سم.
ميكن إعادة طالءه بعد البلمرة.
اللون :رمادي

 1.5كجم/ل
وصلة  10 × 10ملم:
 35م وصلة  5 /كغ
وصلة  50 ×50ملم:
 3م وصلة  5 /كجم

5.0

92

)(A+B

جوان برامير JOINT PRIMER
أويل عاملي لختم الوصالت
لالستخدام ملواد الختم مبتعدد اليوريتان
والسيليكونات املحايدة .يتم تطبيقه عىل أطراف
الوصالت بينام تطبق مادة الختم من  15دقيقة
إىل  3ساعات بعد تطبيق املادة األولية.

حوايل.
 40م/كجم

0.5

12

سيلوفيل CELLUFILL
الرشائط لسد الوصالت ()backfilling
رشائط مبتعدد اليوريتان املوسع بخاليا مغلقة،
مقطع  ø 6ملم  ø 50ملليمرتا.
توضع عىل الوصالت بعد تطبيق طبقة التجهيز
لتنظيم نسبة عمق /عرض مادة الختم ولكن أيضا
لتجنب االلتصاق إىل القاع.

ø
[]mm

م/
علبة

8

1200

6

10

680

20

180

15
25

250
100

30

100

40

200

50
42

1500

130

الثقـــة

نحن نبنيها

املنتج

وصف املنتج

االستهالك

التكييف

 4.8رشائط اإلحكام ( )JOINT TAPESمبتعدد كلوريد الفينيل PVC

لفة
(م)

اإلنتاج
لفة/لوحة
األلوان

رشائط لإلحكام مبتعدد كلوريد الفاينيل املعتدل
تتسم مبميزات خاصة تشكل ترسيخا يف كتلة الخرسانة .توضع لحظة الخلط الخرساين ملنع توقيف ترسب
املاء ( التثبيت الداخيل( .ويضمن إدماجها يف الخرسانة حاميتها ضد الضغط املايئ او اى تأثري خارجي.

ووتريستوب-يف WATERSTOP-V
للتثبيت الداخيل بوصالت العمل.

 15سم

25

16

اللون :اسود

 20سم

25

16

 25سم

25

16

العرض.25 ،20 ،15 :

ووتريستوب-أو WATERSTOP-O
للتثبيت الداخيل لوصالت التمدد  ،مبصباح مركزي
للتشويه الستالم متحركات الوصلة.
العرض.25 ،20 ،15 :
اللون :اسود  

 15سم

25

16

 20سم

25

16

 25سم

25

16

43

مواد اإلحكام
املنتج

وصف املنتج

االستهالك

 5.8عوازل-أختام إسفلتية

كجم

مستحلب فيامبيت VIMABIT EMULSION
مستحلب إسفلتي لإلحكام
يتمتع بالتصاق ممتاز عىل كل مادة بناء ويقاوم
املحاليل الحمضية والقلوية الخفيفة.مالئم
لإلحكام وحامية أسس البناء والجدران السفلية
واألسطح وإلصالح الدهانات اإلسفلتية السابقة،
وإنشاء الحاجز ضد بخار املاء وىف طبقة تجهيز
عىل األسطح املسامية ،قبل إقامة الصفائح
اإلسفلتية.

التكييف

 0.5كجم/م²
للطبقة

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

19

33

220

2

فيامبيت بالست VIMABIT PLAST
مستحلب إسفلتي لإلحكام
بوصفه مرنا إسفلتيا ،يشكل طبقة رقيقة مرنة تسد
التشققات الدقيقة ،ويقاوم املحاليل الحمضية والقلوية
الخفيفة وكذلك األحوال الجوية السيئة والتقادم.
مالئم لإلحكام وللحامية ضد الصدأ للمباين الجوفية،
لألسطح ،للمباين املعدنية وإلقامة الحاجز ضد بخار
املاء.تتوافق املادة مع متعدد اليوريتان ،والبوليستريين
واملواد األخرى العازلة.

 1.0كجم/م²
للطبقة

5

96

18

33

220

2

فيامبيت برامير VIMABIT PRIMER
أويل إسفلتي لإلحكام
يتعلق األمر مبحلول خفيف ألكسيد البيتوم
باملذيبات العضوية .وهو يشكل طبقة رقيقة مرنة
تقاوم املحاليل الحمضية والقلوية الخفيفة .يُستخدم
بصورة رئيسية كطبقة تجهيز قبل تنفيذ األنسجة
اإلسفلتية فضال عن الحامية ضد الصدأ للمساحات
املعدنية والخشبية .يجف برسعة .عدم متييعه باملاء.
والبوليستريين واملواد األخرى العازلة.

 0,25كجم/م²
للطبقة

5

96

17

33

180

2

فيامبيت الك VIMABIT LACK
برنيق إسفلتي لإلحكام و الحامية
يتعلق األمر مبحلول خفيف ألكسيد البيتوم
باملذيبات العضوية.وبعد أن يصري جافا ،يشكل طبقة
رقيقة محكمة
ومقاومة ومرنة ال تتأثر باملحاليل الحمضية والقلوية
الخفيفة.يُستخدم لإلحكام وحامية األسطح الخرسانية
واألسطح املعدنية يف األرضية.يتم متييعه يف
املذيبات خاصة بالنسبة للطبقة األوىل.
44

 0,25كجم/م²
للطبقة

5

96

17

33

180

2

الثقـــة

نحن نبنيها

املنتج

وصف املنتج

االستهالك

كجم

فيامبيت سباتشيل VIMABIT SPACHTEL
معجون إسفلتي مطاطي للختم للتطبيق البارد
مزيج من اإلسفلت املعدَّل املضاف إليه
االستومرات  ،الركامات واملذيبات العضوية .متتع
بالتصاق ممتاز عىل أي مادة بناء؛ مرن،يقاوم
املحاليل الحمضية والقلوية الخفيفة .يُستخدم
لحتم الوصالت األفقية أساسا( العرض اصغر من
 5سم) والفتحات العمودية الضيقة (  2سم ).
يُستخدم للختم يف النقاط الصعبة للصق
األنسجة اإلسفلتية (القنوات ،إمتام الحواجز
الصخرية ،الخ)

التكييف

وصلة  10 × 10ملم:
 0,12كجم/م

اإلنتاج
صندوق
كارتوين

لوحة
األلوان

5

96

20

33

فيامبيت ألو كوت VIMABIT ALU-COAT
طالء إسفلتي للحامية بااللومنيوم
مزيج ناعم من اإلسفلت  ،واملذيبات العضوية
وعجينة االلومنيوم .وهو يشكل طبقة رقيقة عاكسا
لحامية نظام اإلحكام ،مضاد لإلشعاعات الشمسية،
يقاوم املحاليل الحمضية والقلوية الخفيفة.
ويُستخدم كطالء عاكس عىل طبقات إسفلتية
قدمية وجديدة،عىل األنسجة اإلسفلتية أيا كان
التبطني )باستثناء الطبقات الرقيقة بالبويل إيتيلني)
وكذلك أيضا كحامية ضد الصدأ للهياكل املعدنية
والخشبية.

 0,15كجم/م²
للطبقة

5

96

17

33

فيامبيت روبري ميكس VIMABIT REPAIR MIX
مزيج إسفلتي جاهز لالستعامل من اجل إصالح
الطرقات
مادة خاصة إلصالح الطريق.
يتم تطبيقه تحت جميع الظروف املناخية ( –25O
إىل )50O +
ويتمتع مبقاومة اكرب مقارنة بالخالئط اإلسفلتية
العادية.يتم تطبيقه إلصالح أعشاش الدجاج،
التشققات ،وتدعيم الطرقات باإلسفلت والخرسانة.

 1.7كجم/ل
أو
 1.5 × 1سم²
 25 /كجم

25

40

45

 .9صفائح الرصف
املنتج

وصف املنتج

االستهالك

التكييف

 .1.9صفائح البويل إيتلني
فيامدرين فيلم VIMA-DRAIN FILM 7/400 7/400
صفيحة الرصف والحامية
صفيحة من البويل إيتيلني PEHD
بحدَبات مخروطية بعلو  7ملم.
تُستخدم يف حامية اإلحكام الخارجي للجدران
الصغرية تحت األرض وإحكام األسطح تحت
تبطني الحىص أو لوحات االسمنت.
الوزن 400 - 350 :غ /م²
اللون :اسود

2م ×20م

اإلنتاج

لفة
(م)2

لفة/
لوحة
األلوان

مًً/2
لوحة
األلوان

40

12

480

فيام درين فيلم VIMA-DRAIN FILM 7/500 500 / 7
صفيحة الرصف والحامية
صفيحة من البويل إيتيلني PEHD
بحدَبات مخروطية بعلو  7ملم.
ت ُستخدم يف حامية اإلحكام الخارجي للجدران الصغرية
تحت األرض وإحكام األسطح تحت تبطني الحىص أو
لوحات االسمنت.
الوزن 500 :كجم /م²
اللون :اسود

2م ×20م

40

 .2.9املتنوعة من بث مرشحات من والرصف الصحي

أزرار التثبيت

تتكيف أزرار  PEHDمتاما مع الحدبات املخروطية للصفيحة و
تعمل ،لتتجنب أن يرتكز الوزن فقط عىل املسامري .وهكذا تتوفر
حامية الصفيحة من التمزق.
مالمئة ملخروطات VIMA-DRAIN FILM 7

46

200
قطعة/
طرد

12

480

تكنولوجيا
املواد

الكيميائية
للمباني

سياسة ضَ امن وتَأمني الجودة
الشكــة يف ت َنفيــذ نظــام إدارة وضــان وتأمــن الجــودة ،وفقــا ملعايــر ملتطلبــات مواصفــات
َلســفَة َ
تنعكــس ف َ

 . EN ISO 9001شــهادة االمتثــال ذات الصلــة الصــادرة عــن  TÜV AUSTRIAيف اليونــان .وعــى وجــه الخُصــوص،

واملواصفــات األوروبيــة الحال ّيــة هــو ال ُجهــد األســايس
معايــر
َ
مر لِجــودَة امل ُنتجــات واإلمتثــال لل َ
فــإن التَحســن امل ُســت ّ
مختَــر
والدائــم لِ َ
مل ّيــة اإلنتــاج والتَ َح ّكــم والتَدقيــق مــن نَفــس ُ
شِكــة . VIMATECويتح ّقــق ذَلــك مــن ِخــال ُ
مراقبــة َع َ
م ـدَة يونانيــة وأملانيــة.
ـرات خارِجيّــة ُ
مراقبــة الجــودة و ُ
ُ
معتَ َ
مختَـ َ

VIMATEC - N. VIDALIS S. A.
فيامتيك – ن .فيذاليس ش .م.

املصنع

املقر
+30 2310 843 566

Makedonias 1-3
54641 Thessaloniki

+30 2310 780 907

Diavata
57008 Ionia

info@vimatec.eu
export@vimatec.eu

+30 2310 858 561
+30 2310 843 093

factory@vimatec.eu

+30 2310 780 950

www.vimatec.eu
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CONSTRUCTION CHEMICALS TECHNOLOGIES

تكنــولــوجيـــا املواد الكيميائية للمباين

www.vimatec.eu
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