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قوة التحطمامت�صا�ص الماءالكثافة
10 نيوتن/مم82-12%1.5 غ/�صم3

 بلوكــات الصناعـات 
االسمنتية المجوفة

ــص ــل الق سهـــ
ــوزن ــف ال خفيـــ
ــاوم للحريق مق
عـــــازل للحــرارة
ســعر تنافســي
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بلوك اسمنتي 24H مجوف

الوزن : 12.3 كجم  •

: 17 قطعة عدد القطع/م2   •

بلوك اسمنتي 29H مجوف

الوزن : 16.5 كجم  •

: 17 قطعة عدد القطع/م2   •

بلوك اسمنتي 39H مجوف

الوزن : 20.9 كجم  •

: 12 قطعة عدد القطع/م2   •

بلوك اسمنتي 22H مجوف

الوزن : 17.0 كجم  •

: 19 قطعة عدد القطع/م2   •



1. Light weight, 30% less weight than solid block
2. Soundproof, 20% better than solid block
3. Heat Insulation, better than solid block by 20%
4. Easy to groove for electrical and sanitary installations
5. Stable and steady after construction, due to the hollows 
6. Save mortar during construction
7. Fire resistant more than four hours
8. Less Cladding needed 
9. Has competitive price comparing with other cement blocks
10. Physical properties in the following table:

Density Water 
absorption

Crushing 
Strength

1.5 g/cm3 8-12% 10 N/mm2

NIC Hollow  
Cement Blocks

E A S Y  T O  C U T
L I G H T  W E I G H T
FIRE-RESISTANT
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Cement Block 24H Hollow

• Weight : 16.5 kg
• Pieces/m2 : 17 piece

Cement Block 29H Hollow

• Weight : 12.3 kg
• Pieces/m2 : 17 piece

Cement Block 39H Hollow

• Weight : 17.0 kg
• Pieces/m2 : 12 piece

Cement Block 22H Hollow

• Weight : 20.9 kg
• Pieces/m2 : 19 piece


