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منتجات شركة الصناعات الوطنية

بالط متداخل 
وساحات

الحوائط 
الجاهزة

طابوق وديكور 
الجيري البالستيك 

 الخلط 
الجاهز

الطابوق 
األبيض

السيراميك 

األنابيب 
الخرسانية

الكراسي 
واألحواض

أنابيب 
HDPE

إضاءات 
LED

حجر التكسية 
االسمنتي

أنظمة التكسية 
والمساح األصباغ

المواد 
الخصوصية

فرع الشعيبة 
الصناعية الغربية

هاتف: 24642300
م�سنع ال�سرياميك: 23262714/10

�ساعات الدوام *

الأحد - اخلمي�س
7:30 �سباحًا - 3:00 م�ساًء

ال�سبت
7:30 �سباحًا - 2:00 م�ساًء

فرع الصليبية
هاتف: 24642200 

�ساعات الدوام *

الأحد - اخلمي�س
7:30 �سباحًا - 3:00 م�ساَءً

ال�سبت
7:30 �سباحًا - 2:00 م�ساًء

اإلدارة العامة الشويخ
جنوب ال�سويخ - تقاطع �سارع اجلهراء مع طريق املطار 

القدمي - بجانب جمعية الهالل الأحمر
هاتف: 2464210 - اخلط ال�ساخن: 1844555

مبيعات ال�سرياميك: 24836564
�ساعات الدوام *

الفرتة ال�سباحية )الأحد - اخلمي�س(
7:30 �سباحًا - 3:00 م�ساًء

الفرتة امل�سائية )الأحد - الأربعاء(
5:00 م�ساًء - 8:00 م�ساًء 

ال�سبت: 7:30 �سباحًا - 2:00 م�ساًء

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

البيع املبا�سر 99001146 965+  National Industries لالقرتاحات 99001150 965+    National_Industries NICKuwait1

فروع الشركة

معرض 
السيراميك

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

 هاتف:
24950871/2 
 هاتف امل�سنع: 

 23262714/10 
�ساعات الدوام *

ال�سبت - اخلمي�س
9:00 �سباحًا - 9:00 م�ساًء

معرض الشويخ 
الصناعية
ال�سويخ ال�سناعية 2

قطعة 1  ق�سيمة 92 
جممع الزبن
حمالت رقم 14-13-12
هاتف: 24642101/2/3/4/9
فاك�س: 24642110
�ساعات الدوام *

ال�سبت - اخلمي�س
7:00 �سباحًاً  - 9:00 م�ساًء
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حوائط EPS الصناعات

تعم��ل �ص��ركة �ل�صناع��ات �لوطني��ة دوم��ًا عل��ى �إيج��اد وتطوي��ر 
�لم��و�د و�لو�ص��ائل �لالزم��ة للبن��اء بم��ا يتنا�ص��ب م��ع حاج��ة 
�ل�ص��وق �لمتز�ي��دة لحل��ول �أ�ص��رع و�أوف��ر و�أكث��ر فعالي��ة م��ن 
حي��ث �لتطبي��ق و�لعازلي��ة، فكان��ت �أل��و�ح �ل�صناع��ات �إح��دى 
منتجاته��ا �لمتمي��زة م��ن حي��ث �ص��رعة �لتركي��ب وكفاءته��ا 

كم��ادة عازل��ة للح��ر�رة و�ل�ص��وت.

��ص��تخد�م �أل��و�ح �ل�صناع��ات يوف��ر لغاي��ة 50% م��ن �لوق��ت 
�ل��الزم للبن��اء، كم��ا �أنه يوفر 30-50% م��ن �لتكلفة، �إ�صافة 
�إل��ى �مكاني��ة تركيبه��ا بو��ص��طة عمال��ة متو�ص��طة �أو قليل��ة 

�لمهارة ب�ص��هولة وي�ص��ر.

للح��ر�رة  عازل��ة  للحري��ق،  مقاوم��ة  �ل�صناع��ات  �أل��و�ح 
و�ل�ص��وت وخفيفة�ل��وزن، ونظ��رً� لقل��ة �ص��ماكتها فاإنه��ا توف��ر 

م��ن �لم�ص��احة �لم�ص��تخدمة.

عازل للحر�رة

عازل لل�صوت

عازل للماء و�لرطوبة

A1 م�صاد للحريق - م�صتوى

م�صاد لالنحناء و�الهتز�ز

5 مم من مادة �صلكات �لكال�صيوم

5 مم من مادة �صلكيات �لكال�صيوم

�ص��تيرين  بول��ي  م��ادة  م��ن  خلي��ط 
موزع��ة م��ع �لرمل و�ال�ص��منت و�لماء 

و�لبيرلي��ت
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 مقارنة بين الحوائط الجاهزة 
والحوائط المصنوعة من الطابوق االسمنتي

الحوائط الجاهزة epsالحوائط االسمنتيةوجه المقارنة

�لعمالة �لالزمة وتكلفتها
حائ��ط  بتنفي��ذ  يقوم��ا  �أن  وعاملي��ن  و�ح��د  لبّن��اء   يمك��ن 

بم�صاحة 1 م2 خالل �صاعة و�حدة.
تكلفة �لبناء تقدر ب� 2.000 دك/م2

حائ��ط  بتنفي��ذ  يقوم��ا  �أن  وعاملي��ن  و�ح��د  لبّن��اء   يمك��ن 
بم�صاحة 6 م2 خالل �صاعة و�حدة.

تكلفة �لبناء تقدر ب� 0.500 دك/م2

تكلفة �لمونة تقدر ب� 0.100 دك/م2تكلفة �لمونة تقدر ب� 0.500 دك/م2تكلفة �لمونة �لالزمة للبناء

يجب و�صع عتبات م�صلحة فوق �الأبو�ب و�لنو�فذ�لحاجة لمو�د �إ�صافية
ال حاج��ة لو�ص��ع عتب��ات م��ن م��و�د �أخ��رى، يكف��ي و�ص��ع ج��زء 
من �للوح ب�صكل �أفقي فوق �الأبو�ب و�لنو�فذ ال�صتعماله كعتبة

مو�د �لتك�صية �الإ�صافية

بعد �النتهاء من تركيب �لحائط، تو�صع مو�د �لتك�صية كالتالي:

1. �صبك معدني )0.300 دك/م2(
2. طرط�صة )0.500 دك/م2(

3. بطانة )1.700 دك/م2(
4. ظهارة )1.000 دك/م2(

5. معجون ثالثة �أوجه
6. �صبغ

م��ن  و�ح��د  وج��ه  ي�ص��اف  �لتركي��ب  م��ن  �النته��اء  بع��د 
�لمعج��ون و�ل�صب��غ فق��ط، دون �لحاج��ة الإ�صافة م��و�د مكلفة 

�أخ��رى للتك�ص��ية.
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األدوات المطلوبة للتركيب

 6 وقط��ر  �ص��م   30 بط��ول  م�ص��تقيمة  حدي��د  ق�صب��ان   .1
م��م ت�ص��تخدم لتثبي��ت �لحو�ئ��ط م��ع �لمحي��ط )�الأر���ض �أو 

�لرئي�ص��ي(. �لحائ��ط 

ق�صب��ان حدي��د مثني��ة بط��ول 30 �ص��م وقط��ر 6 م��م ت�ص��تخدم   .2
لتثبي��ت �لحو�ئط باالأر�ض ف��ي حالة �لمباني �لجديدة.

قط��ع حدي��د م�ص��طحة ت�ص��تخدم لتثبي��ت �لحو�ئ��ط بع�صه��ا   .3
ببع���ض كم��ا ت�ص��تخدم لتثبيته��ا بالحائ��ط �لرئي�ص��ي.

قب��ل  �لم�ص��تويات  لتحدي��د  ت�ص��تخدم  خ�ص��بية  فو��ص��ل   .3
حال��ة  ف��ي  �لحو�ئ��ط  لتثبي��ت  �لال�صق��ة  �لمون��ة  تعبئ��ة 

�لقائم��ة. �لمبان��ي 

مون��ة  ��ص��تخد�م  يمك��ن  كم��ا  �لناعم��ة،  �لرب��ط  طبق��ة   .4
�ل�صناع��ات �لال�صق��ة �أو لو��ص��ق �أخ��رى كم��ادة �لباتك���ض 
�أو غيره��ا، وذل��ك لل�ص��ق �لقو�ط��ع م��ع بع�صه��ا �لبع���ض 

وتعبئ��ة �لفو��ص��ل.

�ص��ريط فايب��ر جال���ض مان��ع للت�ص��ققات، يت��م و�صع��ه لم��لء   .5
�لفو��ص��ل م��ا بي��ن �لحو�ئ��ط، وذل��ك لت�ص��هيل عملي��ة و�ص��ع 

�لمعج��ون و�ل�صب��غ ف��ي م��ا بع��د.

�لحو�ئ��ط  �أو  �الأر���ض  عل��ى  للتثبي��ت  معدن��ي(  )في�ص��ر   .6
�لجانبي��ة �أو ف��ي ح��ال لدين��ا قو�ط��ع عر�صي��ة، توج��د ع��دة 

�أن��و�ع متوف��رة بال�ص��وق يمك��ن ��ص��تخد�م �أي��ًا منه��ا.

زو�ي��ا حديدي��ة )�ص��رمات( تثب��ت عل��ى �لحو�ئ��ط و�ل�ص��قف   .7
به��دف زي��ادة �لثب��ات وتقلي���ض �لق��وة �الأفقية

�لق�صب��ان  و�ص��ع  لت�ص��هيل  ي�ص��تخدم  كهربائ��ي  مثق��اب   .8
�لمالءم��ة. �أماكنه��ا  ف��ي  و�لفي�ص��ر  �لحديدي��ة 

��ص��طو�ني(  )يف�ص��ل  كهربائ��ي  من�ص��ار  �أو  "�ص��اروخ"   .9
بحج��م يت��ر�وح بي��ن 8-14 �ن���ض ي�ص��تخدم لق���ض �الأل��و�ح 
ب�ص��كل م�ص��تقيم م��ع تف��ادي ح��دوث �أي تعرج��ات �أو مي��الن.

م�ص��طرة تحدي��د �لمي��ل )مي��ز�ن م��اء( ت�ص��تخدم لتحدي��د   .10

م��دى �لت��و�زن �الأفق��ي و�لعمودي

م�ص��حاف )�ص��كين معج��ون( ي�ص��تخدم لتوزي��ع �لمعج��ون   .11

عل��ى �ص��ريط �لفايب��ر �لم�ص��اد للت�ص��ققات

م��ادة  �أو  �لال�صق��ة  �لمون��ة  لتوزي��ع  ي�ص��تخدم  �لمال��ج،   .12 

�لربط �لناعمة
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د

إرشادات التركيب

البد من مر�عاة �الر�صاد�ت �لتالية قبل �لبدء بعملية �لتركيب:
يجب تنظيف �لمكان من �أي �صو�ئب �أو �صخور  •

�لتاأكد من تو�فر كل �لمو�د �لالزمة للتركيب مع وجود �لعمالة �لمنا�صبة  •

عملية التركيب

يت��م تحدي��د �أماك��ن �لحو�ئ��ط و�لقيا�ص��ات �لم��ر�د ق�صه��ا قب��ل ل�ص��ق �الأل��و�ح، ثم تق���ض �لحو�ئط ح�ص��ب �لحاجة 
مع تحديد �أماكن �اللتقاء، كما يجب �أن يكون ق�ض �لحائط ب�صكل م�صتقيم مع مر�عاة عدم حدوث �أي تعرج �أو 

نتوء بو��ص��طة �لمن�صار �أو�ل�صاروخ.

يمكن تركيب �لحو�ئط باتباع �إحدى �لطرق �لتالية:

لتثبي��ت �لحو�ئ��ط عل��ى �الأر���ض، يت��م قيا���ض مي��الن �الأر���ض   .1
بو��ص��طة مي��ز�ن �لم��اء، ث��م تو�ص��ع فو��ص��ل خ�ص��بية لتعدي��ل 

�لت��و�زن، ت�ص��اف بعده��ا �لم��ادة �لال�صق��ة.

يمك��ن تثبي��ت ق�صي��ب حدي��د مثن��ي باأح��د طرف��ي �لحائ��ط من   .2
جه��ة وباالأر���ض م��ن �لجه��ة �الأخ��رى به��دف زي��ادة ق��وة ثب��ات 

�لحائ��ط عل��ى �الأر���ض.

كم��ا يمك��ن تثبي��ت ق�صي��ب حدي��د م�ص��تقيم ف��ي �الأر���ض بحي��ث   .3
يك��ون ف��ي منت�ص��ف �لحائط �لم��ر�د تثبيته، يتم ثقب �لحائط 
م��ن �ال�ص��فل بحي��ث ي�ص��توعب ق�صي��ب �لحدي��د، تو�ص��ع �لمادة 

�لال�صق��ة عل��ى �الأر���ض ث��م يتم تثبي��ت �لحائط.
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�أو بتثبي��ت قن��اة حديدي��ة عل��ى �الأر���ض بط��ول �لحائ��ط، ث��م   .4
يثب��ت عليه��ا �لحائ��ط �لجاهز مع مر�عاة مدى ميالن �الأر�ض 
وذل��ك لحف��ظ �لت��و�زن �الأفق��ي، يت��م قيا���ض مي��الن �الأر���ض 

بم�ص��طرة تحدي��د �لمي��ل )مي��ز�ن �لم��اء(

وين�صح باتباع �الر�صاد�ت �لتالية لمر�حل �لتركيب:

ف��ي ح��ال وج��ود مي��الن بالحائ��ط �لرئي�ص��ي �أو �الأر���ض، ت�ص��تخدم 
�لفو��ص��ل �لخ�ص��بية لحف��ظ �لت��و�زن �الأفق��ي و�لعم��ودي، ويقا���ض 
�لتو�زن بم�ص��طرة �لماء، ثم تو�صع �لمادة �لال�صقة وتتم ت�ص��ويتها 

بالم�ص��حاف.
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بع��د �لتاأك��د م��ن ثب��ات �لحائ��ط �الأول وتو�زن��ه �الأفق��ي و�لعم��ودي، 
يمك��ن �لمبا�ص��رة بتركي��ب باقي �لحو�ئط �عتم��ادً� عليه.

يت��م دق قطع��ة حديدي��ة م�ص��طحة بي��ن �لحو�ئ��ط بز�وي��ة مائل��ة، 
وذل��ك به��دف زي��ادة ثباته��ا وتما�ص��كها.

بع��د �النته��اء م��ن تركي��ب �لحو�ئ��ط �ل�ص��فلية، و�لتاأك��د م��ن �لتو�زن 
�الأفق��ي و�لعم��ودي ل��كل منه��ا، �إن وج��د �أي فروق��ات تت��م معالجته��ا 
با�ص��تخد�م �لفو��ص��ل �لخ�ص��بية، ث��م تو�ص��ع �لم��ادة �لال�صق��ة وتت��م 

ت�ص��ويتها بالم�صحاف. 
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يت��م تركي��ب حو�ئ��ط �ل�ص��ف �الأعل��ى �إم��ا ب�ص��كل �أفق��ي �أو عم��ودي 
�أو �خت��الالت،  �أي فروق��ات  وف��ي ح��ال وج��ود  �لحاج��ة،  ح�ص��ب 

ت�ص��تخدم �لفو��ص��ل �لخ�ص��بية كم��ا ف��ي �ل�ص��ابق.

يت��م تثبي��ت �لزو�ي��ا �لمعدني��ة عل��ى �لحائ��ط �لجاه��ز م��ن جه��ة 
وعل��ى �ل�ص��قف م��ن جه��ة �أخ��رى وذل��ك لزي��ادة �لثب��ات ولتقلي���ض 

�لق��وة �الأفقي��ة.

يمك��ن عم��ل �لعتب��ات ف��وق �الأب��و�ب و�لنو�ف��ذ م��ن نف���ض �لم��ادة 
 وذل��ك بق�صه��ا بحي��ث تو�ص��ع ب�ص��كل �أفق��ي بارتف��اع ال يق��ل ع��ن 

40 �صم وذلك لزيادة قوة �لتحمل.

لتجهيز �أماكن تثبيت �إطار�ت �لنو�فذ و�الأبو�ب.

يمك��ن عم��ل �لعتب��ات و�أماك��ن تثبي��ت �إط��ار�ت �الأب��و�ب و�لنو�ف��ذ 
م��ن �أل��و�ح �أو زو�ي��ا �لحدي��د.
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عند تركيب قو�طع ب�ص��كل متعامد )T( يجب ��ص��تخد�م )في�ص��ر( 
خا���ض لزي��ادة ق��وة �اللت�صاق، وذلك بعد �إ�صاف��ة �لمادة �لال�صقة 

على �لمكان �لمر�د ل�صقه بين �لحائطين.

لعم��ل �لتمدي��د�ت �لكهربائي��ة و�ل�صحي��ة، يت��م ق���ض �لطبق��ة 
�ل�ص��طحية م��ن �لقاط��ع بال�ص��اروخ، وحفر قن��اة لتمديد �الأنابيب 
بالحائ��ط بم��ا يتنا�ص��ب م��ع قيا�ص��ات �الأنب��وب، يت��م بعده��ا تمديد 
�الأنب��وب ث��م يع��اد �لج��زء �ل��ذي ت��م ق�ص��ه م��ن �لحائ��ط بع��د حف 
م��ا مق��د�ره �ص��ماكة �الأنب��وب من��ه، بعده��ا يت��م و�صع �ص��ريط مانع 

�لت�ص��قق.

بع��د �النته��اء م��ن تركيب �لحائط كليًا، يت��م ملء �لفو��صل بالمادة 
�لال�صق��ة، وم��ن ث��م يو�ص��ع �ص��ريط مان��ع �لت�ص��ققات و�لمعج��ون 

تمهي��دً� لعملي��ة �ل�صبغ

3201118
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منتجات شركة الصناعات الوطنية

بالط متداخل 
وساحات

الحوائط 
الجاهزة

طابوق وديكور 
الجيري البالستيك 

الخلط 
الجاهز

الطابوق 
األبيض

السيراميك 

األنابيب 
الخرسانية

الكراسي 
واألحواض

أنابيب 
HDPE

إضاءات 
LED

حجر التكسية 
االسمنتي

أنظمة التكسية 
والمساح األصباغ

المواد 
الخصوصية

فرع الشعيبة 
الصناعية الغربية

هاتف: 24642300
م�سنع ال�سرياميك: 23262714/10

�ساعات الدوام *

الأحد - اخلمي�س
7:30 �سباحًا - 3:00 م�ساًء

ال�سبت
7:30 �سباحًا - 2:00 م�ساًء

فرع الصليبية
هاتف: 24642200

�ساعات الدوام *

الأحد - اخلمي�س
7:30 �سباحًا - 3:00 م�ساَءً

ال�سبت
7:30 �سباحًا - 2:00 م�ساًء

اإلدارة العامة الشويخ
جنوب ال�سويخ - تقاطع �سارع اجلهراء مع طريق املطار 

القدمي - بجانب جمعية الهالل الأحمر
هاتف: 2464210 - اخلط ال�ساخن: 1844555

مبيعات ال�سرياميك: 24836564
�ساعات الدوام *

الفرتة ال�سباحية )الأحد - اخلمي�س(
7:30 �سباحًا - 3:00 م�ساًء

الفرتة امل�سائية )الأحد - الأربعاء(
5:00 م�ساًء - 8:00 م�ساًء 

ال�سبت: 7:30 �سباحًا - 2:00 م�ساًء

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

البيع املبا�سر 99001146 965+ National Industries لالقرتاحات 99001150 965+    National_Industries NICKuwait1

فروع الشركة

معرض 
السيراميك

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

 هاتف:
24950871/2

 هاتف امل�سنع: 
 23262714/10

�ساعات الدوام *

ال�سبت - اخلمي�س
9:00 �سباحًا - 9:00 م�ساًء

معرض الشويخ 
الصناعية
ال�سويخ ال�سناعية 2

قطعة 1  ق�سيمة 92 
جممع الزبن
حمالت رقم 14-13-12
هاتف: 24642101/2/3/4/9
فاك�س: 24642110
�ساعات الدوام *

ال�سبت - اخلمي�س
7:00 �سباحًاً  - 9:00 م�ساًء

ــا  ــونـ ــعـ ــابـ  تـ
على مواقع 
ــل  ــواصـ ــتـ الـ
عي جتما ال ا
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حوائط EPS الصناعات

كتالوجات الشركة

Cover Panels 3201118.indd   1 10/25/20   10:30




