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حوائط  EPSالصناعات
تعم��ل �ش��ركة ال�صناع��ات الوطني��ة دوم� ًا عل��ى �إيج��اد وتطوي��ر
الم��واد والو�س��ائل الالزم��ة للبن��اء بم��ا يتنا�س��ب م��ع حاج��ة
ال�س��وق المتزاي��دة لحل��ول �أ�س��رع و�أوف��ر و�أكث��ر فعالي��ة م��ن
حي��ث التطبي��ق والعازلي��ة ،فكان��ت �أل��واح ال�صناع��ات �إح��دى
منتجاته��ا المتمي��زة م��ن حي��ث �س��رعة التركي��ب وكفاءته��ا
كم��ادة عازل��ة للح��رارة وال�ص��وت.
ا�س��تخدام �أل��واح ال�صناع��ات يوف��ر لغاي��ة  %50م��ن الوق��ت
ال�لازم للبن��اء ،كم��ا �أنه يوفر  %50-30م��ن التكلفة� ،إ�ضافة
�إل��ى امكاني��ة تركيبه��ا بوا�س��طة عمال��ة متو�س��طة �أو قليل��ة
المهارة ب�س��هولة وي�س��ر.
�أل��واح ال�صناع��ات مقاوم��ة للحري��ق ،عازل��ة للح��رارة
وال�ص��وت وخفيفةال��وزن ،ونظ��ر ًا لقل��ة �س��ماكتها ف�إنه��ا توف��ر
م��ن الم�س��احة الم�س��تخدمة.

عازل للحرارة

م�ضاد للحريق  -م�ستوى A1

 5مم من مادة �سلكات الكال�سيوم
عازل لل�صوت

خلي��ط م��ن م��ادة بول��ي �س��تيرين
موزع��ة م��ع الرمل واال�س��منت والماء
والبيرلي��ت
 5مم من مادة �سلكيات الكال�سيوم

عازل للماء والرطوبة

م�ضاد لالنحناء واالهتزاز

1

مقارنة بين الحوائط الجاهزة
والحوائط المصنوعة من الطابوق االسمنتي
الحوائط االسمنتية

الحوائط الجاهزة eps

يمك��ن لب ّن��اء واح��د وعاملي��ن �أن يقوم��ا بتنفي��ذ حائ��ط
بم�ساحة  1م خالل �ساعة واحدة.

يمك��ن لب ّن��اء واح��د وعاملي��ن �أن يقوم��ا بتنفي��ذ حائ��ط
بم�ساحة  6م خالل �ساعة واحدة.

وجه المقارنة

العمالة الالزمة وتكلفتها

2

تكلفة البناء تقدر بـ  2.000دك/م

2

2

تكلفة البناء تقدر بـ  0.500دك/م

2

تكلفة المونة تقدر بـ  0.100دك/م

تكلفة المونة الالزمة للبناء

تكلفة المونة تقدر بـ  0.500دك/م

الحاجة لمواد �إ�ضافية

يجب و�ضع عتبات م�سلحة فوق الأبواب والنوافذ

2

2

ال حاج��ة لو�ض��ع عتب��ات م��ن م��واد �أخ��رى ،يكف��ي و�ض��ع ج��زء
من اللوح ب�شكل �أفقي فوق الأبواب والنوافذ ال�ستعماله كعتبة

بعد االنتهاء من تركيب الحائط ،تو�ضع مواد التك�سية كالتالي:
� .1شبك معدني ( 0.300دك/م )
 .2طرط�شة ( 0.500دك/م )
 .3بطانة ( 1.700دك/م )
 .4ظهارة ( 1.000دك/م )
 .5معجون ثالثة �أوجه
� .6صبغ
2

2

مواد التك�سية الإ�ضافية

2

2

2

بع��د االنته��اء م��ن التركي��ب ي�ض��اف وج��ه واح��د م��ن
المعج��ون وال�صب��غ فق��ط ،دون الحاج��ة لإ�ضافة م��واد مكلفة
�أخ��رى للتك�س��ية.

األدوات المطلوبة للتركيب
 .1ق�ضب��ان حدي��د م�س��تقيمة بط��ول � 30س��م وقط��ر
م��م ت�س��تخدم لتثبي��ت الحوائ��ط م��ع المحي��ط (الأر���ض �أو
الحائ��ط الرئي�س��ي).
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 .2ق�ضب��ان حدي��د مثني��ة بط��ول � 30س��م وقط��ر  6م��م ت�س��تخدم
لتثبي��ت الحوائط بالأر�ض ف��ي حالة المباني الجديدة.

 .3قط��ع حدي��د م�س��طحة ت�س��تخدم لتثبي��ت الحوائ��ط بع�ضه��ا
ببع���ض كم��ا ت�س��تخدم لتثبيته��ا بالحائ��ط الرئي�س��ي.

 .3فوا�ص��ل خ�ش��بية ت�س��تخدم لتحدي��د الم�س��تويات قب��ل
تعبئ��ة المون��ة الال�صق��ة لتثبي��ت الحوائ��ط ف��ي حال��ة
المبان��ي القائم��ة.
 .4طبق��ة الرب��ط الناعم��ة ،كم��ا يمك��ن ا�س��تخدام مون��ة
ال�صناع��ات الال�صق��ة �أو لوا�ص��ق �أخ��رى كم��ادة الباتك���س
�أو غيره��ا ،وذل��ك لل�ص��ق القواط��ع م��ع بع�ضه��ا البع���ض
وتعبئ��ة الفوا�ص��ل.
� .5ش��ريط فايب��ر جال���س مان��ع للت�ش��ققات ،يت��م و�ضع��ه لم��لء
الفوا�ص��ل م��ا بي��ن الحوائ��ط ،وذل��ك لت�س��هيل عملي��ة و�ض��ع
المعج��ون وال�صب��غ ف��ي م��ا بع��د.

( .6في�ش��ر معدن��ي) للتثبي��ت عل��ى الأر���ض �أو الحوائ��ط
الجانبي��ة �أو ف��ي ح��ال لدين��ا قواط��ع عر�ضي��ة ،توج��د ع��دة
�أن��واع متوف��رة بال�س��وق يمك��ن ا�س��تخدام �أي � ًا منه��ا.
 .7زواي��ا حديدي��ة (�ش��رمات) تثب��ت عل��ى الحوائ��ط وال�س��قف
به��دف زي��ادة الثب��ات وتقلي���ص الق��وة الأفقية
 .8مثق��اب كهربائ��ي ي�س��تخدم لت�س��هيل و�ض��ع الق�ضب��ان
الحديدي��ة والفي�ش��ر ف��ي �أماكنه��ا المالءم��ة.
�" .9ص��اروخ" �أو من�ش��ار كهربائ��ي (يف�ض��ل ا�س��طواني)
بحج��م يت��راوح بي��ن  14-8ان���ش ي�س��تخدم لق���ص الأل��واح
ب�ش��كل م�س��تقيم م��ع تف��ادي ح��دوث �أي تعرج��ات �أو مي�لان.
 .10م�س��طرة تحدي��د المي��ل (مي��زان م��اء) ت�س��تخدم لتحدي��د
م��دى الت��وازن الأفق��ي والعمودي
 .11م�ش��حاف (�س��كين معج��ون) ي�س��تخدم لتوزي��ع المعج��ون
عل��ى �ش��ريط الفايب��ر الم�ض��اد للت�ش��ققات
	.12المال��ج ,ي�س��تخدم لتوزي��ع المون��ة الال�صق��ة �أو م��ادة
الربط الناعمة
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إرشادات التركيب

عملية التركيب

البد من مراعاة االر�شادات التالية قبل البدء بعملية التركيب:
• يجب تنظيف المكان من �أي �شوائب �أو �صخور
•	الت�أكد من توافر كل المواد الالزمة للتركيب مع وجود العمالة المنا�سبة

يت��م تحدي��د �أماك��ن الحوائ��ط والقيا�س��ات الم��راد ق�صه��ا قب��ل ل�ص��ق الأل��واح ،ثم تق���ص الحوائط ح�س��ب الحاجة
مع تحديد �أماكن االلتقاء ,كما يجب �أن يكون ق�ص الحائط ب�شكل م�ستقيم مع مراعاة عدم حدوث �أي تعرج �أو
نتوء بوا�س��طة المن�شار �أوال�صاروخ.

يمكن تركيب الحوائط باتباع �إحدى الطرق التالية:
 .1لتثبي��ت الحوائ��ط عل��ى الأر���ض ،يت��م قيا���س مي�لان الأر���ض
بوا�س��طة مي��زان الم��اء ،ث��م تو�ض��ع فوا�ص��ل خ�ش��بية لتعدي��ل
الت��وازن ،ت�ض��اف بعده��ا الم��ادة الال�صق��ة.

 .2يمك��ن تثبي��ت ق�ضي��ب حدي��د مثن��ي ب�أح��د طرف��ي الحائ��ط من
جه��ة وبالأر���ض م��ن الجه��ة الأخ��رى به��دف زي��ادة ق��وة ثب��ات
الحائ��ط عل��ى الأر���ض.

 .3كم��ا يمك��ن تثبي��ت ق�ضي��ب حدي��د م�س��تقيم ف��ي الأر���ض بحي��ث
يك��ون ف��ي منت�ص��ف الحائط الم��راد تثبيته ،يتم ثقب الحائط
م��ن اال�س��فل بحي��ث ي�س��توعب ق�ضي��ب الحدي��د ،تو�ض��ع المادة
الال�صق��ة عل��ى الأر���ض ث��م يتم تثبي��ت الحائط.

4

� .4أو بتثبي��ت قن��اة حديدي��ة عل��ى الأر���ض بط��ول الحائ��ط ،ث��م
يثب��ت عليه��ا الحائ��ط الجاهز مع مراعاة مدى ميالن الأر�ض
وذل��ك لحف��ظ الت��وازن الأفق��ي ،يت��م قيا���س مي�لان الأر���ض
بم�س��طرة تحدي��د المي��ل (مي��زان الم��اء)

وين�صح باتباع االر�شادات التالية لمراحل التركيب:

ف��ي ح��ال وج��ود مي�لان بالحائ��ط الرئي�س��ي �أو الأر���ض ،ت�س��تخدم
الفوا�ص��ل الخ�ش��بية لحف��ظ الت��وازن الأفق��ي والعم��ودي ،ويقا���س
التوازن بم�س��طرة الماء ,ثم تو�ضع المادة الال�صقة وتتم ت�س��ويتها
بالم�ش��حاف.
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بع��د الت�أك��د م��ن ثب��ات الحائ��ط الأول وتوازن��ه الأفق��ي والعم��ودي،
يمك��ن المبا�ش��رة بتركي��ب باقي الحوائط اعتم��اد ًا عليه.

يت��م دق قطع��ة حديدي��ة م�س��طحة بي��ن الحوائ��ط بزاوي��ة مائل��ة،
وذل��ك به��دف زي��ادة ثباته��ا وتما�س��كها.

بع��د االنته��اء م��ن تركي��ب الحوائ��ط ال�س��فلية ،والت�أك��د م��ن التوازن
الأفق��ي والعم��ودي ل��كل منه��ا� ،إن وج��د �أي فروق��ات تت��م معالجته��ا
با�س��تخدام الفوا�ص��ل الخ�ش��بية ,ث��م تو�ض��ع الم��ادة الال�صق��ة وتت��م
ت�س��ويتها بالم�شحاف.
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يت��م تركي��ب حوائ��ط ال�ص��ف الأعل��ى �إم��ا ب�ش��كل �أفق��ي �أو عم��ودي
ح�س��ب الحاج��ة ،وف��ي ح��ال وج��ود �أي فروق��ات �أو اخت�لاالت,
ت�س��تخدم الفوا�ص��ل الخ�ش��بية كم��ا ف��ي ال�س��ابق.

يت��م تثبي��ت الزواي��ا المعدني��ة عل��ى الحائ��ط الجاه��ز م��ن جه��ة
وعل��ى ال�س��قف م��ن جه��ة �أخ��رى وذل��ك لزي��ادة الثب��ات ولتقلي���ص
الق��وة الأفقي��ة.

يمك��ن عم��ل العتب��ات ف��وق الأب��واب والنواف��ذ م��ن نف���س الم��ادة
وذل��ك بق�صه��ا بحي��ث تو�ض��ع ب�ش��كل �أفق��ي بارتف��اع ال يق��ل ع��ن
� 40سم وذلك لزيادة قوة التحمل.

لتجهيز �أماكن تثبيت �إطارات النوافذ والأبواب.
يمك��ن عم��ل العتب��ات و�أماك��ن تثبي��ت �إط��ارات الأب��واب والنواف��ذ
م��ن �أل��واح �أو زواي��ا الحدي��د.
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عند تركيب قواطع ب�ش��كل متعامد ( )Tيجب ا�س��تخدام (في�ش��ر)
خا���ص لزي��ادة ق��وة االلت�صاق ،وذلك بعد �إ�ضاف��ة المادة الال�صقة
على المكان المراد ل�صقه بين الحائطين.

لعم��ل التمدي��دات الكهربائي��ة وال�صحي��ة ،يت��م ق���ص الطبق��ة
ال�س��طحية م��ن القاط��ع بال�ص��اروخ ،وحفر قن��اة لتمديد الأنابيب
بالحائ��ط بم��ا يتنا�س��ب م��ع قيا�س��ات الأنب��وب ،يت��م بعده��ا تمديد
الأنب��وب ث��م يع��اد الج��زء ال��ذي ت��م ق�ص��ه م��ن الحائ��ط بع��د حف
م��ا مق��داره �س��ماكة الأنب��وب من��ه ،بعده��ا يت��م و�ضع �ش��ريط مانع
الت�ش��قق.

بع��د االنته��اء م��ن تركيب الحائط كلي ًا ،يت��م ملء الفوا�صل بالمادة
الال�صق��ة ،وم��ن ث��م يو�ض��ع �ش��ريط مان��ع الت�ش��ققات والمعج��ون
تمهي��د ًا لعملي��ة ال�صبغ
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فروع الشركة
فرع الشعيبة
الصناعية الغربية
هاتف24642300 :

م�سنع ال�سرياميك23262714/10 :
�ساعات الدوام *

الأحد  -اخلمي�س
� 7:30سباح ًا  3:00 -م�سا ًء
ال�سبت
� 7:30سباح ًا  2:00 -م�سا ًء

اإلدارة العامة الشويخ

جنوب ال�سويخ  -تقاطع �سارع اجلهراء مع طريق املطار
القدمي  -بجانب جمعية الهالل الأحمر
هاتف - 2464210 :اخلط ال�ساخن1844555 :
مبيعات ال�سرياميك24836564 :
�ساعات الدوام *

الفرتة ال�سباحية (الأحد  -اخلمي�س)
� 7:30سباح ًا  3:00 -م�سا ًء
الفرتة امل�سائية (الأحد  -الأربعاء)
 5:00م�سا ًء  8:00 -م�سا ًء
ال�سبت� 7:30 :سباح ًا  2:00 -م�سا ًء
تـــابـــعـــونـــا
على مواقع
الـــتـــواصـــل
ا ال جتما عي

National_Industries

معرض الشويخ
الصناعية

ال�سويخ ال�سناعية 2
قطعة  1ق�سيمة 92

جممع الزبن
حمالت رقم 14-13-12
هاتف24642101/2/3/4/9 :
فاك�س24642110 :
�ساعات الدوام *

ال�سبت  -اخلمي�س
� 7:00سباح ًا ً  9:00 -م�سا ًء

لالقرتاحات +965 99001150

معرض
السيراميك

ال�سويخ  -جممع احلمي�سي
مقابل �سركة بن ن�سف
هاتف:

فرع الصليبية
هاتف24642200 :

�ساعات الدوام *

24950871/2

الأحد  -اخلمي�س
� 7:30سباح ًا  3:00 -م�سا ًَء
ال�سبت
ً
� 7:30سباحا  2:00 -م�سا ًء

هاتف امل�سنع:
23262714/10
�ساعات الدوام *

ال�سبت  -اخلمي�س
� 9:00سباح ًا  9:00 -م�سا ًء

National Industries

* �ساعات العمل قد تتغري ح�سب العطل واملنا�سبات

NICKuwait1

البيع املبا�سر +965 99001146

