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مقدمة
تحر�ص �سركة ال�سناعات الوطنية على تقديم كل ما هو جديد من البالط المتداخل وبالط ال�ساحات باأنواعها، كما 

تحر�ص دائمًا على اإ�سافة اأ�سكال جديدة منها، وتقديم االأفكار االإبداعية في الت�ساميم، مما يتيح مجااًل اأكبر لالختيار 

بين االأ�سكال المختلفة للبالط المتداخل بما ينا�سب كافة االأذواق.

يتوفر البالط المتداخل ب�سماكة 60 ملم و 80 ملم.

)يمكن ت�سنيع اأ�سكال خا�سة ح�سب طلب العميل بناًء على الكميات المطلوبة(.

ألوان بالط الصناعات
اأنواع ال�سبغات بعد فح�سها في مختبرات ال�سركة ل�سمان الجودة،  اأف�سل  يتم ا�ستعمال مواد معتمدة، ويتم اختيار 

وثبات االألوان.

مالحظات:

قد يظهر بع�ص التباين الطفـيف في درجـة اللون نتيجة تكــرار الخلــط اأثناء عملية االإنتاج، وهذا يعـتبر اأمـرًا عـاديًا.  •

ظاهرة التمليح هي ظاهرة طبيعـية وموؤقتة، وال تـوؤثر على جــودة المنــتج.  •

الألوان المبينة في الكتالوج لي�صت مطابقة تماماً للألوان الفعلية للمنتج لذا نن�صح بمعاينة العينات على الطبيعة   •

قبل ال�صراء وعدم العتماد على األوان الكتالوج.

اأحمر غامق

5500-1500-500

اأ�سفر غامق

5300-1300-300

اأ�سفر فاتح

7500-3500-503

اأخ�سر غامق

5400-1400-400

برتقالي غامق

5800-1800-800

برتقالي فاتح

7800-3800-803

بني

5900-1900-900

بيج

7700-3700-703

اأ�سود

5600-1600-600

اإ�سمنتي

5100-1100-100
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البالط المتداخل

بالط يوني ديكور
90209

متوفر ب�سماكة 6 �سم و8 �سم  •

وزن القطعة 3.6 كجم اأو 4.7 كجم ح�سب ال�سماكة  •

عدد القطع في المتر المربع 39 قطعة  •

بالط لوتس
71308

متوفر ب�سماكة 6 �سم  •

وزن القطعة 4 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 35 قطعة  •

6 cm

20.8 cm

21.2 cm

5.
8 

cm

6 or 8 cm

9 cm
14 cm

23 cm
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المواصفات الفنية
ــاومــة انــ�ــســغــاط ــداخــل يــجــب اأن يــحــقــق مــق ــمــت ــيــة، فــــاإن الـــبـــالط ال  طــبــقــًا لــلــمــوا�ــســفــات الــقــيــا�ــســيــة الــكــويــت

  لالإ�ستعمال 
2
 لالإ�ستعمال المتو�سط و 50 نيوتن/م

2
(Compressive Strength) لمتو�سط العينة تعادل 35 نيوتن/م

الثقيل وذلك بعد 28 يومًا من االإنتاج.

يحقق بالط ال�سناعات المتداخل الحد المن�سو�ص عليه في الموا�سفات بعد ثالثة اأيام من االإنتاج لمتو�سط التحميل 

اإلى اأ�سبوع لعالي التحميل، وي�سل اإلى قوة تحمل اأعلى بعد 28 اأيام فقط من االإنتاج.

بالط مروج
متوفر ب�سماكة 6 �سم  •

المربع  والبالط  المثمن  البالط  يتكون مروج من   •

10x10 �سم.

وزن القطعة 6.4 كجم للمثمن و 1.4 كجم للمربع  •

من  قطعة   17.2 المربع  المتر  فــي  القطع  عــدد   •

البالط المثمن و 17.2 قطعة من البالط المربع.

بالط مربع
يوجد بالقيا�سات التالية:

71315 8x20x20 بوزن 7.3كجم للقطعة وعدد 25 قطعة للمتر المربع   •

50209 6x20x20 بوزن 5.7كجم للقطعة وعدد 25 قطعة للمتر المربع   •

للقطعة  3.1كجم  بـــوزن   6x15x15  •

وعدد 45 قطعة للمتر المربع

للقطعة  1.4كجم  بـــوزن   6x10x10  •

وعدد 100 قطعة للمتر المربع

6 or 8 cm

20 cm20 cm

بالط مستطيالت
50203

القطعة ب�سماكة 6 �سم تزن 2.8 كجم  •

القطعة ب�سماكة 8 �سم تزن 3.7 كجم  •

القطعة ب�سماكة 10 �سم تزن 4.6 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 50 قطعة  •

6, 8, 10 cm

10 cm20 cm

6 cm

10 cm10 cm

50200

6 cm

10 cm10 cm

50200

10 cm

25.8 cm

6 cm

50208

6 cm

15 cm15 cm

91901
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6 cm

10 cm 10 cm

20 cm 20 cm

بالط زاوية ثالثي األبعاد
50210

متوفر ب�سماكة 6 �سم  •
وزن القطعة 3.6 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 39 قطعة  •

بالط ماسي
71303

متوفر ب�سماكة 6 �سم  •
وزن القطعة 2.5 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 56 قطعة  •

بالط متعرج
50206

متوفر ب�سماكة 6 �سم و8 �سم  •
وزن القطعة 2.6 كجم و 3.3 كجم ح�سب ال�سماكة  •

عدد القطع في المتر المربع 55 قطعة  •

6 cm

29.6 cm

14.6 cm

طريقة رصف البالط
اأواًل: نوعية التبليط والبالط الالزم 

وذلك  الر�سف  عملية  عليه  �ستكون  الذي  الالزم  التبليط  ونوع  الهند�سي  ال�سكل  اختيار  يتم 

لتحديد البالط الالزم وكميته. 

ثانيًا: تح�سير مكان الر�سف 

تتم اإزالة اأي �سوائب مثل الحجارة اأو مخلفات البناء.. الخ.   .1

تتم ت�سوية االأر�ص ح�سب المنا�سيب والميول المطلوبة.   .2

يتم دمك التربة با�ستعمال معدات منا�سبة وتكون درجة الدمك بالن�سبة لمواقف ال�سيارات   .3

95% والأر�سفة الم�ساة %93. 

تو�سع طبقة من الرمل المغ�سول والخ�سن في حدود 50 ملم وتتم ت�سويتها جيدًا من اأجل   .4

الح�سول على �سطح م�ستٍو اأ�سفل البالط، ويراعى عدم دمك هذه الطبقة ، وذلك لل�سماح 

ال�سماكة الم�سموح بها بالموا�سفة  التفاوت في  بهبوط البالط عند الطرق عليه الحتواء 

وهي بحدود )±3 ملم(

6 or 8 cm

10.7 cm

19.4 cm
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ثالثًا: عملية الر�سف

اإجهادات  مراكز  حدوث  لتجنب  البالط  اأ�سفل  ا�سمنتية  مونة  ا�ستعمال  عدم  يراعى   .1

توؤدي اإلى ك�سر البالط م�ستقباًل. 

)با�ستخدام مدكات  عليه  والطرق  البالط  بو�سع  يبا�سر  الر�سف  بعملية  القيام  عند   .2

خ�سب اأو مطاط( من االأعلى ومن الجوانب، وذلك لو�سعه في مكانه ولتاأمين المن�سوب 

د ميل �سطح البالط م�سبقًا فاإن ميل (2%) يعتبر منا�سبًا  والميل الالزمين. اإذا لم يحدَّ

لت�سريف مياه االأمطار. 

تترك االأجزاء الزائدة التي تحتاج اإلى اأجزاء من البالطة بعد اإنهاء عملية الر�سف   .3

ويتبع في ذلك بند رابعًا. 

متر،   9-7 بين  تتراوح  اأبعاد  على  البالطات  بين  التمدد(  )و�سالت  فوا�سل  تو�سع   .4

وت�ستعمل في هذه الفوا�سل مواد خا�سة ت�سمح بتمدد وانكما�ص البالط في درجات 

الحرارة المختلفة.

بالط رومانتيك
عادي: 91601 - مموج: 91651

متوفر ب�سطح عادي و�سطح مموج  •

متوفر ب�سماكة 6 �سم  •
وزن القطعة 4.2 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 34 قطعة  •

بالط أمواج كبير
91401

متوفر ب�سماكة 6 �سم  •
وزن القطعة 7.9 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 18 قطعة  •

بالط أمواج صغير
91301

متوفر ب�سماكة 6 �سم  •
وزن القطعة 3.9 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 36 قطعة  •

10 cm

23.9 cm

28.6 cm

6 cm

6 cm

28 cm

21.3 cm
11

.7 cm

31.6 cm

20
.3 

cm21.4 cm

6 cm
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X بالط
71301-50201

القطعة ب�سماكة 6 �سم تزن 7.1 كجم  •

القطعة ب�سماكة 8 �سم تزن 9.2 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 20 قطعة  •

بالط نجمة
90204

القطعة ب�سماكة 6 �سم تزن 3.5 كجم  •

القطعة ب�سماكة 8 �سم تزن 4.6 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 40 قطعة  •

بالط كوبل
91112

متوفر ب�سماكة 6 �سم  •

وزن القطعة 5.7 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 25 قطعة  •

6 or 8 cm

20 cm

16.9 cm

رابعًا: الم�ساحات الزائدة

منطقة  في جوانب  زائدة  م�ساحات  وجود  في حالة 

الر�سف بين البالط والجدران اأو حجر الر�سيف - 

المنهول - اأحوا�ص االأ�سجار.. الخ 

فاإنه ين�سح باتباع اإحدى الطريقتين االآتيتين: 

للح�سول  الوطنية  ال�سناعات  �سركة  مراجعة   .1

على بالطات بمقا�سات اأ�سغر تالئم الم�ساحات 

الزائدة، واإذا لم تتوفر فاإنه ين�سح بق�ص البالط 

في الموقع للح�سول على القيا�سات المطلوبة. 

وعندها  بالخر�سانة  الزائدة  الم�ساحات  تعبئة   .2

يراعى التالي: 

اإزالة طبقة الرمل في هذا الجزء   -

ر�ص االأر�ص بالمياه.   -

ت�ستعمل خر�سانة بقوة (K 250 kg/cm2) وتدك   -

وميل  يتنا�سب  بما  �سطحها  ت�سوية  ويتم  جيدًا، 

�سطح البالط. 

ــدًا بــعــد �سبها  يــجــب مــعــالــجــة الــخــر�ــســانــة جــي  -

وت�سويتها. 

خام�سًا: �سد الفراغات

)مار  الناعم  المغ�سول  الرمل  من  طبقة  فر�ص  يتم 

البالط  �سطح  على  والــجــاف  ملم(   3 غــربــال  مــن 

لتعبئة الفراغات بين البالط. 

16.8 cm

24.8 cm

10.4 cm

22.8 cm

6 or 8 cm

6 cm

20 cm20 cm
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�ساد�سًا: ا�ستخدام الهزاز

ل�سمان  البالط  �سطح  فوق  الميكانيكي  الهزاز  ي�ستخدم   •

ال�سطح  ولت�سوية  البالط ب�سكل كامل،  الرمل بين  تخلخل 

العام، مع �سرورة مراعاة وجود طبقة من الرمل الناعم 

3 ملم بين �سطح البالط والهزاز لملء  المار من غربال 

الفراغات ولعدم تعر�ص �سطح البالط للخد�ص، ثم يكن�ص 

الرمل الزائد من على ال�سطح.

�سطح  في  الب�سيطة  الخدو�ص  بع�ص  حدوث  الطبيعي  من   •

تزن  الحديد  من  كتلة  حركة  نتيجة  المتداخل  البالط 

تزيد  البالط،  �سطح  فــوق  )المدحلة(  كجم   60 حوالي 

حيث  البالط  �سطح  ا�ستواء  ح�سب  تقل  اأو  الخدو�ص  هذه 

يزيد احتكاك المدحلة مع المناطق االأعلى، لتفادي هذه 

الظاهرة يمكن اال�ستغناء عن المدحلة في المناطق الغير 

بين  الفوا�سل  ملء  يتم  حيث  ال�سيارات  لمرور  معر�سة 

الفوا�سل  باتجاه  الرمل  بكن�ص  وذلــك  يــدويــًا  البالطات 

لملئها، وبعد االنتهاء يتم تنظيف �سطح البالط، ويف�سل 

عدم ا�ستعمال الماء على البالط.

مالحظة هامة

يمنع قطعيًا خلط اأو و�سع المونة الرطبة على �سطح البالط 

حفاظًا على وجهه. 

3D بالط
متوفر ب�سماكة 6 �سم  •

وزن القطعة 1.9 كجم  •

قطعة   72 المربع  المتر  في  القطع  عدد   •

في حال تم ا�ستعماله وحده

ي�ستخدم عادة مع البالط المربع قيا�ص   •

بحيث  اأدنــاه  بال�سكل  كما  �سم   15x15

تكون ن�سبة بالط 3D اإلى البالط المربع 

%41 : %59

6 cm

15 cm15 cm

91901

6 cm

7.4 cm

15 cm
21.9 cm

91801
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ملحظات:

المنتجات اال�سمنتية، تعرف  بقعًا بي�ساء على �سطح  اأحيانًا  ال�ستاء  قد تظهر في ف�سل   •

(Efflorescence) وهي ظاهرة طبيعية تحدث  الموؤقتة  التمليح  الظاهرة بظاهرة  هذه 

للمنتجات اال�سمنتية خالل ال�سنة االأولى وتنتهي مع الوقت دون اأن توؤثر على موا�سفات اأو 

جودة المنتج.

البالط   �سطح  فاإن  ملم(   3 مار من منخل  رماًل خ�سنًا )غير  العميل  ا�ستخدام  في حال   •

يتعر�ص للتاآكل، وذلك الحتواء الرمل على حبيبات خ�سنة بحجم ال�سلبوخ (“3/16) ت�سبب 

تاآكل وجه البالط نتيجة احتكاكها مع �سطحه تحت تاأثير المدحلة.

في حال قيام العميل بتركيب البالط دون ترك م�سافة 5 ملم على االأقل بين البالطات،   •

فاإن ذلك يوؤدي اإلى عدم ا�ستقامة خطوط التركيب في البالط.

6 cm

14.3 cm

19.4 cm

10.5 cm

I بالط آي
71307-50207

القطعة ب�سماكة 6 �سم تزن 3.4 كجم  •

القطعة ب�سماكة 8 �سم تزن 4.4 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 41 قطعة  •

بالط مسدس النحل
90205

متوفر ب�سماكة 8 �سم  •

وزن القطعة 5.2 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 35 قطعة  •

8 cm

25.7 cm

14
.7

 cm

بالط سداسي
71312-50202

القطعة ب�سماكة 6 �سم تزن 3.4 كجم  •

القطعة ب�سماكة 8 �سم تزن 6.15 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 30 قطعة  •

6 cm

22.7 cm

11.4 cm

20
 c

m

بالط نصف سداسي
90211

متوفر ب�سماكة 8 �سم  •

وزن القطعة 9.6 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 19 قطعة  •

8 cm

17.3 cm

39.3 cm
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يجب عمل فوا�سل تمدد على اأبعاد تتراوح بين 7-9 اأمتار في االتجاهين لتفادي حدوث تك�سير في الزوايا في   •

واأطراف البالط، وذلك ب�سبب تاأثير ال�سغط الجانبي للبالط نتيجة عوامل التمدد واالنكما�ص الطبيعيين

في حال الرغبة بق�ص اأي من المنتجات فاإن ذلك يوؤدي اإلى تغير بدرجة اللون.  •

بالط أنتيك
51701

يتكون الطقم من 7 قطع   •

م�ساحة الطقم الكامل 80x120 �سم  •

متوفر ب�سماكة 6 �سم  •

39.8 cm
39.8 cm

5.5 cm

م
ج

= 22.5 ك
ن 

الوز

5.5 cm

39.8 cm

59.8 cm

= 32.5 كجم
الوزن 

39.8 cm19.8 cm

5.5 cm

الوزن = 11 كجم

19.8 cm
19.8 cm

5.5 cm

جم
= 5.5 ك

الوزن 

بالط حدائق
71305

متوفر ب�سماكة 8 �سم  •

وزن القطعة 5.8 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 25 قطعة  •

8 cm

20 cm

10 cm
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بالط الساحات
الموا�سفات الفنية

ح�سب الموا�سفـات القيا�سيـة البريطانيـة (BS EN 1339/2003) فـاإن البالط قيا�ص 6x40x40 �سم   •

يجب اأن يحقق الحد المن�سو�ص عليه في الموا�سفة بعد 28 يومًا من االإنتاج، وهي كما يلي:

 الأي من العينات.
2
قوة االإجهاد العر�سي (Transverse Strenghth): ال تقل عن 3.5 نيوتن/ملم  

يحقق بالط ال�سناعات القوة المن�سو�ص عليها في الموا�سفات بعد اأ�سبوع   •

واحد من االإنتاج، وي�سل اإلى قوة تحمل اأعلى من القوة المن�سو�ص عليها في 

الموا�سفات بعد 28 يومًا فقط من االإنتاج.

وزن البالطة 40x40 �سم ي�ساوي 24 �سم تقريبًا  •

تقل �صماكة بلط ال�صاحات المجلوخ عن �صماكة البلط العادي بـ 5 مم  •

بالط مثمن
706150 )6.5x40x40 �سم(  خ�سن 

711150 )6x40x40 �سم(  مجلوخ 

بالط شعاع
706180 )6.5x40x40 �سم(  خ�سن 

711180 )6x40x40 �سم(  مجلوخ 
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طريقة رصف البالط
اأواًل: نوعية التبليط والبالط الالزم

الر�سف  عملية  عليه  �ستكون  الذي  الالزم  التبليط  ونوع  الهند�سي  ال�سكل  اختـيار  يتم 

من  الفنية  الخدمات  بق�سم  اال�ستعانة  ويمكن  وكميته،  الالزم  البالط  لتحديد  وذلك 

ال�سركة لذلك. 

ثانيًا: تح�سير مكان الر�سف

1. تتم ت�سوية االأر�ص الطبيعية بموجب المنا�سيب والميول المطلوبة. 

2. تتم اإزالة اأي مواد غير نظيفة مثل الحجارة اأو مخلفات البناء.. الخ. 

 3. يتم �سقي التربة بكمية وافرة من المياه ثم ُتدّك التربة با�ستعمال معدات منا�سبة 

الأر�سفة  وبالن�سبة   ،%95 ال�سيارات  لمواقف  بالن�سبة  الــدك  درجــة  تكون  بحيث 

الم�ساه %93. 

جيدًا  ت�سويتها  وتتم  ملم  حــدود 50  في  والخ�سن  المغ�سول  الرمل  من  طبقة  تو�سع   .4

للح�سول على �سطح م�ستٍو اأ�سفل البالط. 

اأمتار   9-7 بين  تتراوح  اأبعاد  على  البالطات  بين  التمدد(  )و�سالت  فوا�سل  تو�سع   .5

وت�ستعمل فيها مواد خا�سة ت�سمح بتمدد وانكما�ص البالط في درجات الحرارة المختلفة.

ثالثًا: عملية الر�سف

يراعى عدم ا�ستعمال مونة لتركيب البالط، وذلك لتجنب حدوث مراكز اإجهادات توؤدي   .1

اإلى ك�سره م�ستقباًل. 

يبا�ســـر في عمليـــة الر�ســـف بو�ســع البالط والطرق عليه )با�ستعمال مدكات خ�سب   .2

المن�سوب  ولتاأمين  مكانه  في  لو�سعه  وذلك  الجوانب،  ومن  االأعلى  من  مطاط(  اأو 

والميـــل الالزم وتتبـــع االر�سادات. وفي حال لم يحدد الميل الالزم ل�سطح البالط 

م�سافة  تــرك  يجب  كما  االأمــطــار،  مياه  لت�سريف  منا�سبًا  يعتبر   (%2) ميل   فــاإن 

3 ملم على االأقل بين البالطات. 

تترك االأجزاء الزائدة التي تحتاج اإلى اأجزاء من البالطة بعد اإنهاء عملية الر�سف.  .3

بالط ماسية
706130 )6.5x40x40 �سم(  خ�سن 

711130 )6x40x40 �سم(  مجلوخ 

بالط سادة مجلوخ
711000 )6x40x40 �سم(  مجلوخ 

بالط خشن مشطوف
506500 )6.5x40x40 �سم(  خ�سن 
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•X بالط زخرفة
706100 )6.5x40x40 �سم(  خ�سن 

711100 )6x40x40 �سم(  مجلوخ 

بالط مستطيلالت
706110 )6.5x40x40 �سم(  خ�سن 

711110 )6x40x40 �سم(  مجلوخ 

 رابعًا: الم�ساحات الزائدة

ــدة عــلــى جــوانــب  ــ ــود مــ�ــســاحــات زائـ فـــي حـــال وجــ

ــالط والــــجــــدران  ــ ــب ــ ــف بـــيـــن ال ــسـ ــر�ـ  مــنــطــقــة الـ

اأحـــوا�ـــص   - ــهــوالت  ــمــان ال  - الــر�ــســيــف  حــجــر  اأو 

االأ�سجار.. الخ 

فاإنه يجب اتباع احدى الطريقتين االآتيتين: 

ــت الـــمـــ�ـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة تــتــم  ــانـ ــال كـ ــ ــي حـ ــ ف  .1

الـــبـــالط ح�سب  لــقــ�ــص  الــمــ�ــســنــع   مـــراجـــعـــة 

المقا�سات المطلوبة. 

تتحمل  ال  �سغيرة  الم�ساحات  كــانــت  حــال  فــي   .2

الخر�سانة  با�ستخدام  ين�سح  فــاإنــه  التبليط 

الملونة والتي يمكن الح�سول عليها من ال�سركة.

خام�سًا: انواع الر�سف: 

مختلفة  هند�سية  اأ�سكال  الكتالوج  هذا  في  مو�سح 

للر�سف ويتبع االآتي في موديالت الر�سف. 

1. الر�صف بدون مونة بين البلط 

عندما تكون الم�سافة بين البالطات 5 ملم  اأ. 

اأو اأقل

)مار  الناعم  المغ�سول  الرمل  من  طبقة  فر�ص  يتم 

البالط  �سطح  على  والــجــاف  ملم(   3 غــربــال  مــن 

لتعبئة الفراغات. 

البالط  �سطح  فــوق  الميكانيكي  الــهــزاز  ي�ستخدم 

كامل  ب�سكل  البالطات  بين  الرمل  تخلخل  ل�سمان 

وجود  مراعاة  �سرورة  مع  العام،  ال�سطح  ولت�سوية 

طبقة من الرمل الناعم المار من غربال 3ملم بين 

بالط ربع مثمن
706120 )6.5x40x40 �سم(  خ�سن 

711120 )6x40x40 �سم(  مجلوخ 

بالط سلحفاة
706140 )6.5x40x40 �سم(  خ�سن 

711140 )6x40x40 �سم(  مجلوخ 

I بالط زخرفة
706170 )6.5x40x40 �سم(  خ�سن 

711170 )6x40x40 �سم(  مجلوخ 
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�سطح البالط والهزاز، وذلك لملء الفراغات 

ثم  للخد�ص،  الــبــالط  �سطح  تعر�ص  ولــعــدم 

يكن�ص الرمل الزائد من على ال�سطح.

ب. الر�سف للحدائق 

بنمو  لل�سماح  البالطات  بين  م�سافة  تترك 

الم�سافـــة  هــذه  تكـــون  ما  عــادة  االأع�ساب، 

بحـــدود 5-51 ملم. 

الرمل  تزال طبقة  الر�سف  اإنتهاء عملية  بعد 

لالزمين  ال�سماد  مع  التربة  مكانها  تو�سع  ثم 

للزراعة، يمكن خلط بذور االأع�ساب مع التربة 

قبل اأو بعد اإ�سافتها.

الر�صف با�صتعمال مونة ال�صمنت:   .2

يجب اأن تكون المونة جيدة بحيث تكون ن�سبة 

الرمل  ا�ستعمال  مــع   3  :1 للرمل  اال�سمنت 

النظيف. 

عندما تكون الم�سافة بين البالطات  اأ. 

5-10 ملم )راجع الر�سم المو�سح(. 

على  تــمــامــًا  جــافــة  ا�سمنتية  مــونــة  ــص  ر� يتم 

�سطح البالط ثم تكن�ص جيدًا بوا�سطة فر�ساة 

لتتخلل ال�سقوق بين البالطات، ت�ستمر عملية 

الكن�ص في اتجاهات مختلفة على ال�سقوق ثم 

البالط  �سطح  زائــدة عن  مونة  اأي  اإزالــة  تتم 

وهي جافة. 

تفاعلها  لتاأمين  بالماء  ر�سها  يتم  ذلــك  بعد 

داخل ال�سقوق. 

قيا�سات البالط

يتوفر بالط ال�سناعات بقيا�سات مختلفة، وفيما يلي اأهم 

القيا�سات المتوفرة:

65X400X400 مم للبالط غير المجلوخ

60X400X400 مم للبالط المجلوخ

50X400X400 مم

65X500X500  مم

مالحظة: التجاوز الم�سموح في جميع االأبعاد 3 ملم. 

مقطع تركيب بالط عادي بدون مونة

مقطع بالط م�سطوف بدون مونة

بالط متعدد األلوان
906200

)6.5x40x40 �سم(  خ�سن 

بالط نقش خشبي
906650

وزن القطعة 24.8 كجم  •

عدد القطع في المتر المربع 5.6 قطعة  •

60 cm

6 cm30 cm
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قليلة  البالطات  بين  الم�سافات  كانت  اإذا  اأما 

جدًا فاإنه ين�سح بعدم ا�ستعمال المونة.

ب. عندما تكون الم�سافة بين البالطات 

في حدود 10-50 ملم. 

يتم و�سع رقائق خ�سبية )ابالكاج( اأثناء عملية 

الر�سف بين حواف البالط بال�ُسمك المطلوب.

من  االنــتــهــاء  بعد  الخ�سبية  الــرقــائــق  تــنــزع 

الر�سف.  عملية 

تعباأ المونة في الفوا�سل بين البالط با�ستعمال 

الت�سكيل  �سهلة  المونة  وتكون  خا�ص،  محقان 

لكي ي�سهل �سبها. 

يكون ارتفاع �سطح المونة اأقل من �سطح البالط 

بـ 5-7 ملم، وفي حالة البالط الم�سطوف يجب 

اأن ال ترتفع المونة عن حافة ال�سطف ال�سفلية. 

مالحظة هامة: 

يمنع قطعيًا خلط اأو و�سع المونة الرطبة على 

�سطح البالط ثم ازاحتها لتعبئة الفوا�سل بين 

البالط حفاظًا على وجه البالط. 

�ساد�سًا: و�سالت التمدد: 

على  الــبــالطــات  بين  التمدد  و�ــســالت  تكون 

االإتجاهين  في  اأمتار   9-7 بين  تتراوح  اأبعاد 

خا�سة  مـــواد  الــو�ــســالت  هــذه  فــي  وت�ستعمل 

درجــات  في  البالط  وانكما�ص  بتمدد  ت�سمح 

الحرارة المختلفة.

مقطع تركيب بالط عادي بالمونة

مقطع تركيب بالط م�سطوف بالمونة
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الموا�سفات الفنية

ــة،  ــي ــت ــوي ــك ــة ال ــي ــس ــا� ــي ــق طـــبـــقـــًا لــلــمــوا�ــســفــات ال

 Compressive) االإنـــ�ـــســـغـــاط  مــقــاومــة  ــاإن  ــ فـ

الــمــتــداخــل  الــبــالط  يحققها  ــتــي  ال  (Strength

يــومــًا   28 بــعــد  ــك  ــ وذل  
2
ــن/مــم ــوت ــي ن   35  تـــعـــادل 

من االإنتاج.

يتم ت�سنيع هذا النوع من البالط طبقًا   -

 للموا�سفة القيا�سية الكويتية 

.(kss 222/2004)

وقوة تحمل 
 3

ع بكثافة تعادل 2.3 كجم/�سم م�سنَّ  -

2
ت�سل لغاية 400 كجم/�سم

تتميز منتجات الخلط الطري بما يلي:

�سطح اأمل�ص ال يحتوي على فجوات  -

ن�سبة اأعلى بالدمك واأقل بامت�سا�ص الرطوبة  -

ن�سبة تاآكل ال�سطح تكاد تكون معدومة  -

 بالط الخلط الطري 
»Wet Cast - وت كاست«

Y بالط
71313

عدد القطع في المتر المربع = 25 قطعة  •

وزن القطعة = 5.7 كجم  •

وزن المتر = 144 كجم  •

 األلوان المستخدمة 
لبالط الخلط الطري

مالحظات:

قد يظهر بع�ص التباين الطفـيف في درجـة اللون نتيجة تكــرار الخلــط اأثناء عملية االإنتاج، وهذا   •

يعـتبر اأمـرًا عـاديًا.

ظاهرة التمليح هي ظاهرة طبيعـية وموؤقتة، وال تـوؤثر على جــودة المنــتج.  •

الألوان المبينة في الكتالوج لي�صت مطابقة تماماً للألوان الفعلية للمنتج لذا نن�صح بمعاينة   •

العينات على الطبيعة قبل ال�صراء وعدم العتماد على األوان الكتالوج.

27 cm

6 cm

25.4 cm

22
 c

m

25
 cm

11
 c

m

اأ�سفر فاتحبرتقالي فاتحبيجبنياإ�سمنتي
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4A حجر
701400100

االأبعاد: 18x25x75 �سم

الوزن: 72 كجم

5A حجر
904400100

االأبعاد: 18x25x30 �سم

الوزن: 28.2 كجم

2A حجر
904100

االأبعاد: 12.5x25x90 �سم

الوزن: 61 كجم

17A حجر
701517100

االأبعاد: 12.5x17x90 �سم

الوزن: 50.5 كجم

13 cm

25 cm

75 cm
18 cm

25
 c

m

30 cm

13 cm

18 cm

18 cm

7 cm

90 cm

12.5 cm

المواصفات الفنية
 2003/1340) ح�سـب الموا�سفات القيا�سيـة البريطانية   •

اأن يحقق الحد المن�سو�ص  BS En) فاإن الحجر يجب 

عليه في الموا�سفة بعد 28 يوم من االإنتاج وهي كما يلي:

قوة االإجهاد العر�سي (Transverse Strength): ال تقل   •

عن 3.5 نيوتن/ملم2 (3.5N/mm2)  الأي من العينات.

في  عليها  المن�سو�ص  القوة  ال�سناعات  حجر  يحقق   •

قوة  اإلى  وي�سل  االإنتاج،  واحد من  يوم  بعد  الموا�سفات 

 تحمل اأعلى من القوة المن�سو�ص عليها في الموا�سفات بعد 

7 اأيام فقط من االإنتاج.

وبناء  العميل  طلب  ح�سب  اأخــرى  اأحجام  ت�سنيع  يمكن   •

على الكمية المطلوبة و على قدرة الم�سنع.

حجر تسوير
903100

االأبعاد: 10x25x50 �سم

الوزن: 26.9 كجم

50 cm

25
 c

m

10 cm

22 cm

3 cm

حجر زاوية
904300

االأبعاد: 12.5x25x25�سم

الوزن: 26 كجم

حجر 
تسوير 

الصناعات

18 cm

7 cm

17.5 cm12.5 cm

14 cm
3 cm

90
 cm

12.5 cm

6A حجر
904600100 - 701400113 - 701400116

االأبعاد: 18x25x75 �سم

الوزن: 69 كجم

3A حجر
904200

االأبعاد: 12.5x25x30 �سم

الوزن: 20.6 كجم

حجر تسوير زاوية
903200

االأبعاد: 10x25x25 �سم

الوزن: 21.9 كجم

25 cm

10 cm

22 cm

3 cm

18 cm

12.5 cm
30 cm

7 cm

18 cm

75 cm

25 cm

25 cm

11
 c

m
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الرئي�سية  بالطرق  الم�ساريع  في  ي�ستخدم   •

لت�سريف مياه االأمطار اإلى مناهيل الخط 

الرئي�سي.

الخا�ص  ال�سكن  في  ا�ستخدامه  يمكن  كما   •

اإ�سرارها  ومنع  االأمــطــار  مياه  لت�سريف 

بحجر التر�سيف.

المياه  لنقل  المزارع  في  ا�ستغالله  يمكن   •

للري كنوع من الري المك�سوف.

دقيقة   30 خـــالل  االمــتــ�ــســا�ــص  ــة  ــ درج  • 
3
ال تتجاوز 3% والكثافة 2350 كجم/م

C6 حجر شك
701400153

:  72.75 كجم الوزن   •

10.3 كيلو نيوتن  : قوة التحطيم   •

حجر قنوات تصريف
701400167

:  62 كجم الوزن   •

16 كيلو نيوتن  : قوة التحطيم   •

حجر تصريف
701400165

:  82.25 كجم الوزن   •

22 كيلو نيوتن  : قوة التحطيم   •

حجر الزاوية 
المتداخل

903400

50 cm

13.8 cm

15
 c

m

7.5 cm

1.2 cm

الوزن: 12.6 كجم

الوزن: 10.7 كجم

7.5 cm

15 cm

2.5 cm

25 cm25 cm

17.5 cm17.5 cm

حجر التسوير المتداخل
حجر تصريف 90330/1

مياه األمطار
701400

للر�سف،  جديدة  فكرة  المنتج  هذا  يقدم 

حيث اإنه ينفرد بعدد من المميزات اأهمها:

تركيب  فــي  جديد  اأ�ــســلــوب  ا�ستخدام   •

ــر مـــن خــــالل نــظــام  ــوي ــس ــ� ــت حــجــر ال

التداخل، واال�ستغناء بذلك عن المونة 

الحجر،  قطع  ربــط  فــي  الم�ستخدمة 

وتعبئة الفراغات بينها.

يتيح  لــلــحــجــر  الــمــنــخــفــ�ــص  ــاع  ــ ــف ــ االإرت  •

واحد  بم�ستوى  الحجر  تركيب  اإمكانية 

مع البالط والم�ساحات الزراعية، وهو 

اأ�سلوب جديد في ر�سف ال�ساحات.

تكلفة اأقل ب�سبب حجم المنتج، وبالتالي   •

�سعر بيع اأقل.

30 cm

15 cm

13.5 cm

15
 c

m

75 cm
30 cm20 cm

13.5 cm

15 cm

17
.5

 c
m

75 cm

8 cm13
 c

m

30 cm75 cm
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العالـي
102020004

 كر�سي حديقة �أبي�ض 

اأربعة األواح

: 90 كجم الوزن   •

: 200x54x110 �سم االأبعاد   •

يجب اأن يدفن 5 - 10 �سم من االأ�سفل ل�سمان الثبات  •

حلزوني 1
102060001

كر�سي حلزوني مفرد

: 108 كجم الوزن   •

: 50x50x84 �سم االأبعاد   •

حلزوني 2
102060002

كر�سي حلزوني مزدوج �أبي�ض

: 200 كجم الوزن   •

: 190x56x82 �سم االأبعاد   •

الكراسي 
وأحواض 

الزهور
تنتج �سركة ال�سناعات الوطنية اأنواعًا مختلفة من 

المنتجات الخا�سة بم�ستلزمات الحدائق، تت�سمن 

اأنواعًا مختلفة من اأوعية الزهور وكرا�سي الحدائق 

باأنواع واأ�سكال مختلفة.

يتم ت�سنيع الكرا�سي واأحوا�ص الزهور من ا�سمنت 

.
2
بقوة 300 كجم/م

مالحظة: قد تختلف االأوزان بمعدل %3±

العامر
102050006

كر�سي حديقة �أبي�ض U بدون ظهر

: 220 كجم تقريبًا الوزن   •

: 200x45x40 �سم االأبعاد   •

الشعبي
102020008

كر�سي حديقة مع م�سند طول 1.5 م

: 295 كجم الوزن   •

: 64x50x222 �سم االأبعاد   •

200 cm

102 cm

40 cm

40 cm

45
 c

m

40 cm

82
 c

m

170 cm

78 cm

56 cm

190 cm

84
 c

m

D=50 cm

44 cm

64 cm

45
 c

m
19

 c
m

50 cm

222 cm

150 cm

11
0 

cm

200 cm

54 cm 157 cm
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راهـــي 3
104148203

كر�سي حديقة �أبي�ض ثالثة �ألو�ح بم�سند

: 258 كجم الوزن   •

: 148x96x89 �سم االأبعاد   •

راهـــي 1
104098600

كر�سي حديقة �أ�سود ثالثة �ألو�ح بم�سند

: 234 كجم الوزن   •

: 98x96x89 �سم االأبعاد   •

راهـــي 2
104168600

كر�سي حديقة �أ�سود ثالثة �ألو�ح بم�سند

: 254 كجم الوزن   •

: 168x96x89 �سم االأبعاد   •

العامر بظهر
102050004

كر�سي حديقة �أبي�ض U بظهر

: 220 كجم تقريبًا الوزن   •

: 200x91x40 �سم االأبعاد   •

واحة 1
104180203

كر�سي حديقة بطرفي حو�ض زهور ��سمنتي

: 206 كجم الوزن   •

: 180x50x45 �سم االأبعاد   •

واحة 2
104180900

كر�سي حديقة بطرفي حو�ض زهور �أ�سود

: 195 كجم الوزن   •

: 180x50x45 �سم االأبعاد   •

أصيل اسمنتي مجلوخ
104185100

كر�سي حديقة خر�ساني ��سمنتي مجلوخ

: 216 كجم الوزن   •

: 185x50x43 �سم االأبعاد   •

أصيل اسمنتي
104185120

كر�سي حديقة ��سمنتي

: 240 كجم الوزن   •

: 185x50x43 �سم االأبعاد   •

أصيل أبيض
104185303

كر�سي حديقة �أبي�ض مجلوخ

: 220 كجم الوزن   •

: 185x50x43 �سم االأبعاد   •

200 cm

91
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m

45 cm

40 cm

102 cm

40 cm

40 cm180 cm

65 cm

65 cm50 cm

45 cm

180 cm

65 cm

65 cm

50 cm

45 cm

185 cm

50 cm
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 c

m
185 cm

50 cm

43
 c
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185 cm43 cm

50 cm

45 cm
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45 cm
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دكة 3
104160203

كر�سي حديقة ن�سف ظهر �أبي�ض مجلوخ مع خ�سب بني

: 235 كجم الوزن   •

: 200x105x50 �سم االأبعاد   •

دكة 1
104160100

كر�سي حديقة ن�سف ظهر ��سمنتي مع خ�سب بيج

: 235 كجم الوزن   •

: 200x105x50 �سم االأبعاد   •

نازك
104185900

كر�سي حديقة بني مجلوخ �سطح خ�سب مق�سم

: 240 كجم الوزن   •

: 185x54x40 �سم االأبعاد   •

المرتاح
104208600

كر�سي حديقة �أ�سود �سطح خ�سب بيج

: 200 كجم + وزن الخ�سب الوزن   •

: 208x100x50 �سم االأبعاد   •

خشبي 1
104185110

كر�سي حديقة مجلوخ �سطح خ�سبي بني

: 123 كجم الوزن   •

: 180x50x39 �سم االأبعاد   •

185 cm40 cm

54 cm

180 cm39 cm

50 cm

208 cm

50 cm

100 cm

200 cm

160 cm

80 cm

50 cm

40 cm

51 cm

105 cm

200 cm
80 cm

50 cm

40 cm

105 cm

160 cm

51
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حوض زهور اسمنتي
105000430

: 240 كجم الوزن   •

: 70x43x100 �سم االأبعاد   •

حوض زهور مربع بارز
105000

40x40x40 �سم: 90 كجم  •

50x50x50 �سم: 140 كجم  •

60x60x60 �سم: 220 كجم  •

متوفر منه اال�سمنتي واالأبي�ص  •

حوض زهور مربع مجلوخ
105000

40x40x40 �سم: 90 كجم  •

50x50x50 �سم: 140 كجم  •

60x60x60 �سم: 220 كجم  •

متوفر منه اال�سمنتي واالأبي�ص  •

حوض زهور مربع عادي
105000

40x40x40 �سم: 90 كجم  •

50x50x50 �سم: 140 كجم  •

60x60x60 �سم: 220 كجم  •

متوفر منه اال�سمنتي واالأبي�ص  •
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حوض زهور 
وسط دائري 

أبيض
102030048

: 700 كجم الـوزن   •

: 120 �سم القطــــر   •

: 85 �سم االرتفاع   •

حوض مصد
102030050 - 102030052

: 850 كجم الوزن   •

: 80x80x80 �سم االأبعاد   •

متوفر منه اال�سمنتي واالأبي�ص  •

حوض زهور مسدس كبير
102010

: 265 كجم الوزن   •
: 90x85x47 �سم االأبعاد   •

مع 3 مقاعد اأو بدون مقاعد  •
متوفر ب�سكلين �سادة وبارز/ ا�سمنتي واأبي�ص  •

حوض زهور مسدس وسط
102010

: 134 كجم الوزن   •
: 62x56x47 �سم االأبعاد   •

متوفر ب�سكلين �سادة وبارز/ ا�سمنتي واأبي�ص  •

حوض زهور مسدس صغير
102010

: 48 كجم الوزن   •
: 43x48x32 �سم االأبعاد   •

متوفر ب�سكلين �سادة وبارز/ ا�سمنتي واأبي�ص  •

 حوض زهور 
مسدس مائل كبير

102010

: 247 كجم الوزن   •

: 98x87x46 �سم االأبعاد   •

متوفر ب�سكلين �سادة وبارز/ ا�سمنتي واأبي�ص  •

حوض زهور 
مستطيل

102010

: 183 كجم الوزن   •

: 112x52x37 �سم االأبعاد   •

متوفر ب�سكلين �سادة وبارز/   •

ا�سمنتي واأبي�ص

 حوض 
نفايات

 1020400

: 580 كجم الوزن   •

: 100x42x50 �سم االأبعاد   •

متوفر ب�سكلين �سادة وبارز/   •

ا�سمنتي واأبي�ص
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مصد مواقف 
15x15x65

101411101

الوزن : 35 كجم  •

مصد مواقف 
15x15x150

101411122

الوزن : 89 كجم  •

مصد مواقف 
12x20x160

101411123

الوزن : 95 كجم  •

مصد مواقف 
15x15x200

101411129

الوزن : 115 كجم  •

مصد مواقف 
17x20x100

101411102

الوزن : 76 كجم  •

مصد مواقف 
15x20x180

101411126

الوزن : 137 كجم  •

مصد مواقف 
15x20x200

101411130

الوزن : 152 كجم  •

الكرات 
الخرسانية

10231

: 120 كجم الوزن   •

: 52x45 �سم االأبعاد   •

متوفرة بعدة األوان   •

•  يوجد منها النوع 

م العادي والمرخَّ

45 cm

41 cm
5 

cm

52
 c

m

الموا�صفات الفيزيائية لم�صدات 

ال�صيارات

قطر الفتحة في كل القيا�سات 5 �سم  •
قوة االن�سغاط ت�ساوي 400 كجم/�سم2  •

الكثافة ت�ساوي 2.47 جم/�سم3  •

طريقة ال�صتعمال

ينظف مكان التركيب من ال�سوائب  .1

يتم تحديد مكان التركيب مع مراعاة   .2
البعد المنا�سب للم�سد عن الحائط 

والعر�ص االأن�سب للم�سد ح�سب حجم 

كل �سيارة.

يتم عمل ثقب في االأر�ص با�ستخدام   .3
مثقاب كهربائي Drill بقطر ينا�سب 

الحجم المطلوب مع العلم اأن قطر 

فتحة الم�سد هي 5 �سم

يتم تثبيت م�سمار منا�سب في فتحة   .4
الم�سد

 أعمدة 
مرور

102030

الوزن : 95 كجم  •

73 cm
30 cm

 مصدات 
مواقف السيارات
 والكرات الخرسانية

وأعمدة المرور

ال�سيارات  م�سدات  ت�ستخدم 

واأعمدة  الخر�سانية  والكرات 

المواقف  فــي  ــادة  عـ ــمــرور  ال

من  الر�سيف  حماية  بغر�ص 

التعر�ص للدعم والتخريب.

العر�سية  الم�سدات  تتوفر 

باللون اال�سمنتي، اأما الكرات 

الخر�سانية فهي متوفرة بعدة 

وحــاجــة  ذوق  حــ�ــســب  األـــــوان 

العميل.
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الحجر والمسحوق الجيري

في نهاية ال�ستينات، قامت �سركة ال�سناعات الوطنية باإجراء درا�سة ال�ستغالل الطبقة 

الم�سحوق  م�سنع  الإن�ساء  التعاقد  تم   1970 عام  وفي  للمحجر،  الرئي�سية  ال�سخرية 

الجيري مع �سركة األمانية بطاقة اإنتاجية تعادل 15 طن بال�ساعة.

بداأ اإنتاج )الوحدة اأ( في عام 1971 . ونتيجة التو�سع وازدياد الطلب على منتجات م�سنع 

الم�سحوق الجيري قامت �سركة ال�سناعات الوطنية باإن�ساء وحدة جديدة )الوحدة ب( 

بطاقة اإنتاجية تعادل 30 طن بال�ساعة في عام 1980.

هذا وينتج م�سنع الم�سحوق الجيري المنتجات التالية:

الم�سحوق الجيري للطرق )نعومة %85)  .1

الم�سحوق الجيري للكا�سي والبالط )نعومة %45)  .2

الم�سحوق الجيري لالأ�سباغ والمواد الال�سقة  .3

حجر جيري مطحون عالي النقاوة لال�ستخدام في �سناعة الزجاج  .4

حجر جيري مطحون عالي النقاوة ال�ستخدامات وزارة الكهرباء والماء المتعددة  .5

22040122
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بالط متداخل 
وساحات

الحوائط 
الجاهزة

طابوق وديكور 
الجيري البالستيك 

الخلط 
الجاهز

الطابوق 
ابيض

السيراميك 

انابيب 
الخرسانية

الكراسي 
واحواض

أنابيب 
HDPE

إضاءات 
LED

حجر التكسية 
االسمنتي

أنظمة التكسية 
والمساح اصباغ

المواد 
الخصوصية

فرع الشعيبة 
الصناعية الغربية
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فرع الصليبية
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