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تكسية الصناعات

العمل  من  عديدة  �سنوات  نتاج  هي  ال�سناعات»  «تك�سية 

الدوؤوب والفحو�سات والتجارب المختبرية والميدانية حيث 

تقاوم ق�سوة الأجواء المحلية والإقليمية مع المحافظة علي 

خ�سائ�سها المميزة والجميلة.

وخ�سو�سًا  العالمية  الموا�سفات  اأع��ل��ى  ح�سب  منتجة 

وتتوفر   ASTM والأمريكية   DIN الألمانية  الموا�سفات 

باأ�سعار تناف�سية.

تعتبر اأنظمة تك�سية ال�سناعات اأنظمة متينة جميلة متكاملًة 

اقت�سادية لتك�سية المباني يمكن تطبيقها على كل من:

المباني الجديدة  •

الطابوق الجيري والحجر  •

الحوائط المل�ساء - الفرفي�س - الحجر ال�سخري  •

اإ�سافة اإلى اإمكانية ا�ستخدامها كاأنظمة م�ساح.

مزايا أنظمة تكسية الصناعات

اأنظمة تك�سية متجان�سة ومتكاملة.  •

اقت�سادية وباأ�سعار تناف�سية.  •

مقاومة لظروف الجو القا�سية.  •

قوة الت�ساق عالية.  •

ت�سكيلة وا�سعة من الألوان والنق�سات الجمالية.  •

�سهلة و�سريعة ال�ستعمال.  •

كفالة ال�صركة ت�صمل المواد فقط ولي�س الم�صنعية  1



م��م��زوج��ة  خ�سنة  م����ادة  ع��ن  ع��ب��ارة   •

عالية  اإ�سمنتي  اأ�سا�س  ذات  م�سبقًا 

ال���ج���ودة وت�����س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ح��وائ��ط 

للأ�سطح  ت�ستخدم  �سميكة  كطبقة 

الداخلية والخارجية.

الت�ساق  قوة  ذات  للت�سققات  مقاومة   •

مع  متميزة  ت�سغيلية  وك��ف��اءة  عالية 

ال�سهولة وال�سرعة في التطبيق.

ذات  م�سبقًا  مخلوطة  م��واد  عن  عبارة   •

اأ�سا�س اإ�سمنتي عالية الجودة.

الحوائط  على  اأول���ى  كطبقة  ت�ستعمل   •

المبنية من الطابوق الأبي�س والإ�سمنتي 

من الداخل والخارج.

ذات قوة الت�ساق عالية وكفاءة ت�سغيلية   •

متميزة مع �سهولة و�سرعة التطبيق.

عبارة عن مادة خ�سنة ممزوجة م�سبقًا ذات   •

اأ�سا�س اإ�سمنتي عالية الجودة لملء الفوا�سل 

الربط  لتطبيق طبقة  تمهيدًا  فقط  الجيرية 

الخا�سة على الأ�سطح الجيرية.

الت�ساق  قوة  ذات  للت�سققات  جيدة  مقاومة   •

ال�سهولة  مع  متميزة  ت�سغيلية  وكفاءة  عالية 

ال��ف��وا���س��ل  ل��م��لء  التطبيق  ف��ي  وال�����س��رع��ة 

الجيرية فقط.

Thick Render, LX 2 البطانة Splash البطانة الخاصة1 الطرطشة  3Special Thick Render, SLX  

الموا�صفات

الموا�صفة 

القيا�سية

)
3
(DIN-18555)1.79الكثافة )كجم/لتر

)
2
(DIN-1164)65.9قوة التحطيم )كجم/�سم

)
3
(DIN-18555)23.9ن�سبة الهواء المتغلغل )كجم/لتر

(DIN-1164)8ن�سبة ماء الخلط/كي�س )لتر لكل كي�س( 

20 - 10�سماكة التطبيق )مم(

40�سعة كي�س التعبئة )كجم(

رمادياللون المتوفر 

فترة ال�سالحية )من تاريخ الإنتاج (

�سرط اأن يتم التخزين في مكان مظلل وجاف

عامان

م�ساحة التغطية التقريبية لكل كي�س )�سرط اتباع اأ�سول الم�سنعية(

2
 1 - 2 م

الموا�صفات

الموا�صفة 

القيا�سية

)
3
(DIN-18555)1.75الكثافة )كجم/لتر

)
2
(DIN-1164)70قوة التحطيم )كجم/�سم

)
3
(DIN-18555)27ن�سبة الهواء المتغلغل )كجم/لتر

(DIN-1164)8ن�سبة ماء الخلط/كي�س )لتر لكل كي�س( 

3�سماكة التطبيق )مم(

40�سعة كي�س التعبئة )كجم(

رمادياللون المتوفر 

فترة ال�سالحية )من تاريخ الإنتاج (

�سرط اأن يتم التخزين في مكان مظلل وجاف

عامان

م�ساحة التغطية التقريبية لكل كي�س )�سرط اتباع اأ�سول الم�سنعية(

2
 6 - 8 م

الموا�صفات

الموا�صفة 

القيا�سية

)
3
(DIN-18555)1.53الكثافة )كجم/لتر

)
2
(DIN-1164)150قوة التحطيم )كجم/�سم

(DIN-1164)12ن�سبة ماء الخلط/كي�س )لتر لكل كي�س( 

5�سماكة التطبيق )مم(

40�سعة كي�س التعبئة )كجم(

رمادياللون المتوفر 

فترة ال�سالحية )من تاريخ الإنتاج (

�سرط اأن يتم التخزين في مكان مظلل وجاف

عامان

م�ساحة التغطية التقريبية لكل كي�س )�سرط اتباع اأ�سول الم�سنعية(

على الأ�سطح الخر�سانية 

والفرفي�س الناعم 

 على الحائط الأبي�س اأو الأ�سود 

في حالة وجود �سبك على الفوا�سل

2
102 م

6 م

106 100 100
106 130 018

106 130 019

كفالة ال�صركة ت�صمل المواد فقط ولي�س الم�صنعية  2
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DX2,3,5mm 4 الظهارة

م�سبقًا  م��م��زوج��ة  خ�سنة  م���ادة  ع��ن  ع��ب��ارة   •

نهائية  كطبقة  ت�ستعمل  اإ�سمنتي  اأ�سا�س  ذات 

للأ�سطح الخارجية.

عالية  الت�ساق  قوة  ذات  للت�سققات  مقاومة   •

وكفاءة ت�سغيلية متميزة مع ال�سهولة وال�سرعة 

في التطبيق.

ل تطبق على الأ�سطح المدهونة بالبويات.  •

DX2DX3DX5الموا�صفات 
الموا�صفة 

القيا�سية

)
3
(DIN-18555)1.711.701.72الكثافة )كجم/لتر

)
2
(DIN-1164)606263قوة التحطيم )كجم/�سم

(DIN-18555)141414كفاءة �لت�سغيل )�سم( حد �أدنى
)

3
(DIN-18555)22.122.322.9ن�سبة �لهو�ء �لمتغلغل )كجم/لتر

101010ن�سبة ماء �لخلط/كي�س )لتر لكل كي�س( 

235�سماكة �لتطبيق )مم(

404040�سعة كي�س �لتعبئة )كجم(

�أبي�س�أبي�س�أبي�س�للون �لمتوفر 

فترة �ل�سالحية )من تاريخ �لإنتاج (

�سرط �أن يتم �لتخزين في مكان مظلل وجاف

عامانعامانعامان

م�ساحة �لتغطية �لتقريبية لكل كي�س )�سرط �تباع �أ�سول �لم�سنعية(

DX2DX3DX5
2
2 8 - 9 م

2 7 - 8 م
 6 - 7 م

م�سبقًا  ممزوجة  ناعمة  اأو  خ�سنة  م��ادة  عن  عبارة   •

كيماوية  اإ�سافات  على  تحتوي  اإ�سمنتي  اأ�سا�س  ذات 

لتح�سين القوام.

والحوائط  البريكا�ست  بين  الفوا�سل  لملء  ت�ستخدم   •

لقوة الت�ساقها الفائقة.

يمكن ا�ستخدامها للأ�سطح الداخلية والخارجية.  •

الموا�صفات 

 الموا�صفة 

القيا�سية

( حد �أدنى
3
(DIN-18555 Part-2)1500�لكثافة )كجم/لتر

( حد �أدنى
2
(DIN-18555 Part-3)100قوة �لتحطيم )كجم/�سم

وقت �لت�سلب )حد �أدنى(

50% �لت�ساق 

 بال�سطح بعد 

8 دقائق

(DIN-18555 Part-8)

( حد �أدنى
2
(ASTM C-190-1985)10مقاومة �ل�سد )كجم/�سم

( حد �أدنى
2
(ASTM C-67-1985)35مقاومة �النثناء )كجم/�سم

12.5ن�سبة ماء �لخلط/كي�س )لتر لكل كي�س( 

30�سعة كي�س �لتعبئة )كجم(

رمادي�للون �لمتوفر 

فترة �ل�سالحية )من تاريخ �الإنتاج (

�سرط �أن يتم �لتخزين في مكان مظلل وجاف

عامان

والفرفيس 5CRM مونة إصالح األسطح الخرسانية   

106 350 100106 330 100106 320 100
106 010  035106 010  030

كفالة ال�صركة ت�صمل المواد فقط ولي�س الم�صنعية  3



عبارة عن طبقة خ�سنة اأو ناعمة ممزوجة م�سبقًا ذات اأ�سا�س اإ�سمنتي   •
الخر�سانية  الحوائط  بين  رابطة  كطبقة  ت�ستعمل  ال��ج��ودة،  عالية 

المل�ساء اأو الطابوق الإ�سمنتي اأو طبقة البطانة اأو اأي طبقة اأخرى من 

المواد الإ�سمنتية.

ل ت�ستخدم على الأ�سطح المدهونة بالبويات.  •

يمكن ا�ستخدامها في ترميم واإ�سلح الأ�سطح الخر�سانية  •

الموا�صفات 

الموا�صفة 

القيا�سية

)
3
(DIN-18555)1.85الكثافة )كجم/لتر

)
2
(DIN-1164)91.6قوة التحطيم )كجم/�سم

(DIN-18555)14كفاءة �لت�سغيل )�سم( حد �أدنى
)

3
(DIN-18555)22.3ن�سبة �لهو�ء �لمتغلغل )كجم/لتر

10-8ن�سبة ماء �لخلط/كي�س )لتر لكل كي�س( 

2-3�سماكة �لتطبيق )مم(

40�سعة كي�س �لتعبئة )كجم(

�أبي�س�للون �لمتوفر 

رمادي

فترة �ل�سالحية )من تاريخ �لإنتاج (

�سرط �أن يتم �لتخزين في مكان مظلل وجاف

عامان

م�ساحة �لتغطية �لتقريبية لكل كي�س )�سرط �تباع �أ�سول �لم�سنعية(

 للخ�سن
2 

 للناعم7 م
2 

10 م

SBC - SBW أصباغ الصناعات6 مادة الربط الخاصة  8

عبارة عن طبقة ناعمة ممزوجة   •
اإ�سمنتي  اأ���س��ا���س  ذات  م�سبقًا 

عالية الجودة، ت�ستعمل للح�سول 

على �سطح نهائي ناعم.

للأ�سطح  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  يمكن   •
الداخلية.

الأ���س��ط��ح  ع��ل��ى  ت�����س��ت��خ��دم  ل   •
المدهونة بالبويات.

ذات  للت�سققات  جيدة  مقاومة   •
ق���وة ال��ت�����س��اق ع��ال��ي��ة وك��ف��اءة 

ت�سغيلية متميزة مع ال�سهولة وال�سرعة في التطبيق.

سوبر جارد
لحماية  �سناعي  اأ�سا�س  ذو  لماع  اإينامل  اأكريليك  طلء 

ال�سطوح من الغبار والعوامل الجوية

الموا�صفات 

10%ن�سبة التخفيف بالتنر كحد اأق�سى 
18�سعة درام التعبئة )لتر(

فترة ال�سلحية )من تاريخ الإنتاج (

�سرط اأن يتم التخزين في مكان مظلل وجاف

12 �سهر

م�ساحة التغطية التقريبية لكل درام

 لوجهين )�سرط اتباع اأ�سول الم�سنعية(
2
50- 60 م

أكريليك املشن 
)ربع لمعة - نصف لمعة - لماع(

ي�ستخدم لحماية ال�سطوح من الغبار والعوامل الجوية

الموا�صفات 

15%ن�سبة التخفيف بالماء كحد اأق�سى 
16-18�سعة درام التعبئة )لتر(

فترة ال�سلحية )من تاريخ الإنتاج (

�سرط اأن يتم التخزين في مكان مظلل وجاف

12 �سهر

م�ساحة التغطية التقريبية لكل درام

 لوجهين )�سرط اتباع اأ�سول الم�سنعية(
2
50- 60 م

الموا�صفات 

الموا�صفة 

القيا�سية

)
3
(DIN-18555)1.55الكثافة )كجم/لتر

)
2
(DIN-1164)32.5قوة التحطيم )كجم/�سم

(DIN-18555)14كفاءة �لت�سغيل )�سم( حد �أدنى

)
3
(DIN-18555)27.1ن�سبة �لهو�ء �لمتغلغل )كجم/لتر

10ن�سبة ماء �لخلط/كي�س )لتر لكل كي�س( 

2-3�سماكة �لتطبيق )مم(

40�سعة كي�س �لتعبئة )كجم(

�للون �لمتوفر 

�أبي�س

رمادي 

فترة �ل�سالحية )من تاريخ �لإنتاج (

�سرط �أن يتم �لتخزين في مكان مظلل وجاف

عامان

م�ساحة �لتغطية �لتقريبية لكل كي�س )�سرط �تباع �أ�سول �لم�سنعية(

2
10 م

الظهارة الناعمة  الداخلية والخارجية7   
BX/N - WX/N  

106 500 200106 500 210

106 400 200

106 500 100106 500 110

106 400 100

??? ??? ???
??? ??? ???
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Splash الطرطشة  1LX البطانة  2DX2,3,5mm الظهارة أصباغ الصناعات3   4

ير�س ال�سطح بالماء قبل بدء الطرط�سة.  -

ح�سب  الماء  مع  الطرط�سة  كي�س  يخلط   -

التعليمات المدونة على الكي�س.

يطبق اإما يدويًا اأو بماكينة الر�س ب�سماكة   -

5 مم.

ثلثة  لمدة  مرتين  بالماء  ال�سطح  ير�س   -

اأيام.

ينظف ال�صطح جيداً ويدق �صبك معدني بالطرق المو�صى بها ح�صب الموا�صفات الخا�صة

ير�س ال�سطح بالماء.  -

ال�سطح ح�سب  ا�ستواء  واأوتار ل�سمان  بوؤج  يتم عمل   -

الأ�سول الفنية

تخلط البطانة بالماء كما هو متبع ح�سب التعليمات   -

المدونة على الكي�س، وين�سح بالطريقة الميكانيكية 

ل�سمان التجان�س.

يجب ا�ستخدام الخليط خلل وقت ل يتجاوز �ساعة   -

واحدة.

تترك  ثم  مم   20-10 من  ب�سماكة  البطانة  تم�سح   -

لمدة �ساعتين.

ي�سوى ال�سطح بم�سطرة الألمنيوم ثم يخ�سن ال�سطح   -

بالماء قليًل.

ير�س ال�سطح بالماء مرتين يوميًا لمدة ثلثة اأيام.  -

ينظف ال�سطح لإزالة اأي اأتربة وعوالق اأخرى.  -

ير�س ال�سطح بالماء.  -

التعليمات  ح�سب  ال��م��اء  م��ع  ال��ظ��ه��ارة  خلط  يتم   -

المدونة على الكي�س ويف�سل الطريقة الميكانيكية.

يطبق ب�سماكة 5,3,2 مم.  -

ي��ر���س ال�����س��ط��ح ب��ال��م��اء م��رت��ي��ن ي��وم��ي��ًا ول��م��دة  - 

ثلثة اأيام.

ينظف ال�سطح من الغبار واأي عوالق اأخرى.  -

في حال تم ا�ستعمال سوبر جارد   -

)اأكريليك اإينامل ذو اأ�سا�س �سناعي(:  

يخفف بالتنر بن�سبة ل تزيد عن %10  

اأو في حال تم ا�ستعمال أكريليك املشن   -

)ربع لمعة - ن�سف لمعة - لماع(:  

يخفف بالماء بن�سبة ل تزيد عن %15   

يتم طلء وجهين من طبقة الحماية  -

نظام تكسية الصناعات
للمباني الجديدة

كفالة ال�صركة ت�صمل المواد فقط ولي�س الم�صنعية  5



SLX بطانة خاصة مادة الربط الخاصة1  SBC أسود 2    
أو SBW أبيض  

الظهارة الناعمة BXN أسود 3    
أو WXN أبيض  

ينظف ال�سطح جيدًا .  -

ه�و  كم�ا  بالم�اء  البطان�ة  تخل�ط   -

المدون�ة  التعليم�ات  ح�س�ب  متب�ع 

بالطريق�ة  وين�س�ح  الكي��س،  عل�ى 

التجان��س. ل�سم�ان  الميكانيكي�ة 

الجيري  الطابوق  بين  الحلول  تعباأ   -

.SLX بالبطانة الخا�سة

يوميًا  مرتين  بالماء  ال�سطح  ير�س   -

ولمدة ثلثة اأيام.

ير�س ال�سطح بالماء.  -

هو  كما  بالماء  الربط  مادة  تخلط   -

المدونة  التعليمات  ح�سب  متبع 

بالطريقة  وين�سح  الكي�س،  على 

الميكانيكية ل�سمان التجان�س.

المالج  با�ستخدام  ي��دوي��ًا  يطبق   -

وي�سوى ال�سطح.

يوميًا  مرتين  بالماء  ال�سطح  ير�س   -

ولمدة ثلثة اأيام.

ينظف ال�سطح من الغبار والروا�سب  -

ير�س ال�سطح بالماء  -

تخلط الظهارة الناعمة بالماء كما   -

المدونة  التعليمات  ح�سب  متبع  هو 

بالطريقة  وين�سح  الكي�س،  على 

الميكانيكية ل�سمان التجان�س.

ب�سماكة  الناعمة  الظهارة  تطبق   -  

�ساعة  ت��ت��رك ح��وال��ي  ث��م  م��م   3-2

واحدة حتى يجف ال�سطح قليًل.

تتم ت�سوية ال�سطح وتنعيمه.  -

يوميًا  مرتين  بالماء  ال�سطح  ير�س   -

ولمدة ثلثة اأيام.

نظام تكسية الصناعات
على الطابوق الجيري أو الحجر

الظهارة  4DX2,3,5mm  

اأتربة  اأي  لإزال��ة  ال�سطح  ينظف   -

وعوالق اأخرى.

ير�س ال�سطح بالماء.  -

ي��ت��م خ��ل��ط ال��ظ��ه��ارة م��ع ال��م��اء   -

ح�����س��ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��م��دون��ة 

الطريقة  ويف�سل  الكي�س  على 

الميكانيكية.

يطبق ب�سماكة 5,3,2 مم.  -

ير�س ال�سطح بالماء مرتين يوميًا   -

ولمدة ثلثة اأيام.

أصباغ الصناعات  5

ينظف ال�سطح من الغبار واأي عوالق اأخرى.  -

في حال تم ا�ستعمال سوبر جارد   -

)اأكريليك اإينامل ذو اأ�سا�س �سناعي(:  

يخفف بالتنر بن�سبة ل تزيد عن %10  

اأو في حال تم ا�ستعمال أكريليك املشن   -

)ربع لمعة - ن�سف لمعة - لماع(:  

يخفف بالماء بن�سبة ل تزيد عن %15   

يتم طلء وجهين من طبقة الحماية  -

كفالة ال�صركة ت�صمل المواد فقط ولي�س الم�صنعية  6



نظام تكسية الصناعات
على الحوائط الملساء - فرفيس - حجر صخري

 CRM مونة إلصالح الفرفيس 1    
والخرسانة  

ينظف ال�سطح لإزالة اأي اأتربة وعوالق   -

اأخرى.

متبع  ه��و  كما  ب��ال��م��اء  ال��م��ادة  تخلط   -

ح�سب التعليمات المدونة على الكي�س، 

وين�سح بالطريقة الميكانيكية ل�سمان 

التجان�س.

تتم معالجة الأ�سطح المراد اإ�سلحها   -

اأو ملوؤها.

تتم ت�سوية ال�سطح وتنعيمه.  -

مادة الربط الخاصة SBC أسود 2    
أو SBW أبيض  

الظهارة الناعمة BXN أسود 3    
أو WXN أبيض  

الظهارة  4DX2,3,5mm  

اأتربة  اأي  لإزال��ة  ال�سطح  ينظف   -

وعوالق اأخرى.

ير�س ال�سطح بالماء.  -

ي��ت��م خ��ل��ط ال��ظ��ه��ارة م��ع ال��م��اء   -

ح�����س��ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��م��دون��ة 

الطريقة  ويف�سل  الكي�س  على 

الميكانيكية.

يطبق ب�سماكة 5,3,2 مم.  -

ير�س ال�سطح بالماء مرتين يوميًا   -

ولمدة ثلثة اأيام.

ير�س ال�سطح بالماء.  -

هو  كما  بالماء  الربط  مادة  تخلط   -

المدونة  التعليمات  ح�سب  متبع 

بالطريقة  وين�سح  الكي�س،  على 

الميكانيكية ل�سمان التجان�س.

المالج  با�ستخدام  ي��دوي��ًا  يطبق   -

وي�سوى ال�سطح.

يوميًا  مرتين  بالماء  ال�سطح  ير�س   -

ولمدة ثلثة اأيام.

ينظف ال�سطح من الغبار والروا�سب  -

ير�س ال�سطح بالماء  -

هو  كما  بالماء  الناعمة  الظهارة  تخلط   -

على  ال��م��دون��ة  التعليمات  ح�سب  متبع 

الميكانيكية  بالطريقة  وين�سح  الكي�س، 

ل�سمان التجان�س.

تطبق الظهارة الناعمة ب�سماكة 2-3 مم   - 

ثم تترك حوالي �ساعة واحدة حتى يجف 

ال�سطح قليًل.

تتم ت�سوية ال�سطح وتنعيمه.  -

ير�س ال�سطح بالماء مرتين يوميًا ولمدة   -

ثلثة اأيام.

أصباغ الصناعات  5

ينظف ال�سطح من الغبار واأي عوالق اأخرى.  -

في حال تم ا�ستعمال سوبر جارد   -

)اأكريليك اإينامل ذو اأ�سا�س �سناعي(:  

يخفف بالتنر بن�سبة ل تزيد عن %10  

اأو في حال تم ا�ستعمال أكريليك املشن   -

)ربع لمعة - ن�سف لمعة - لماع(:  

يخفف بالماء بن�سبة ل تزيد عن %15   

يتم طلء وجهين من طبقة الحماية  -

كفالة ال�صركة ت�صمل المواد فقط ولي�س الم�صنعية  7



Splash 1 الطرطشةThick Render, LX أبيض2 البطانة WXN أسود أو BXN 3 الظهارة الناعمة

Special Thick Render, SLX أبيض1 بطانة خاصة SBW أسود أو SBC أبيض2 مادة الربط الخاصة WXN أسود أو BXN 3 الظهارة الناعمة

3 الظهارة الناعمة BXN أسود أو WXN أبيض2 مادة الربط الخاصة SBC أسود أو SBW أبيض1 مونة CRM إلصالح الفرفيس والخرسانة

نظام مساح الصناعات على الحوائط الملساء - فرفيس - حجر صخري

نظام مساح الصناعات للمباني الجديدة

نظام مساح الصناعات على الطابوق الجيري أو الحجر

6290620
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