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منذ ن�صاأة �صركة ال�صناعات 
الوطنية، وهي ما�صية في تقديم 

خدماتها المميزة وال�صاملة في عالم 
البناء، لذا، تم اإن�صاء م�صنع اأ�صباغ 

ال�صناعات بطاقة اإن�صائية مقدرة بـ 10 مليون 
لتر �صنويًا.

اأ�صباغ ال�صناعات م�صنعة ح�صب اأحدث الموا�صفات   •
العالمية والموا�صفات القيا�صية الكويتية والخليجية.

تقدم اأ�صباغ ال�صناعات خدمة التلوين بالكمبيوتر   •
م�صتخدمة ملونات Coloris الفرن�صية اإ�صافة ألألوان 

RAL و NCS العالمية.

اأ�صباغ ال�صناعات ذات جودة عالية ب�صمان جودة   •
منتجات �صركة ال�صناعات الوطنية تبقى وتدوم 

طوياًل بعمر افترا�صي أل يقل عن 10 �صنوات.
اأ�صباغ ال�صناعات معتمدة من وزارة األأ�صغال العامة   •
وكافة الوزارات األأخرى، ولقد ا�صتخدمت في العديد 

من الم�صاريع الحكومية والخا�صة.
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فورتكس
طالء اكريليك زخرفي

طالء ذو اأ�صا�س مائي زخرفي وخ�صن م�صنع من مواد اكريليكية والكوارتز ، يتميز بمقاومته الطويلة للظروف 
ا رائعًا وجذابًا،   المناخية المختلفة ويعطي منظرا جمالًيً

TT-C-555B وهو مطابق للموا�صفات الفيدرالية

 ي�صتخدم كطالء نهائي على الواجهات الخارجية والداخلية متوفر بعدة نق�صات زخرفية جميلة وجذابة
كما ي�صتخدم ب�صكل رئي�صي على جميع األأ�صطح الخر�صانية، الطابوق األأ�صمنتي، الجب�س والحجر الجيري ... الخ

كيفية اال�ستعمال

التخفيف ممنوع منعًا باتًا:المخفف 
مالج مع تخ�صينة :اأدوات اال�ستعمال

 الموا�سفات الفيزيائية

بيـــج :اللون

نق�سات ب�سماكات مختلفة:المظهر 

72 ± 2:حجم المواد ال�سلبة %

1.80 ± 0.02 كجم/لتر:الكثافة النوعية

غير قابل لال�ستعال )منتج مائي(:الومي�ض ودرجة اال�ستعال 

1-8 �ساعات :زمن اللم�ض )الن�ساف(

72 �ساعة بدون حد اأق�سى:زمن اإعادة الطالء

مدة التخزين

12 �سهر من تاريخ االإنتاج
على اأن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة واأ�صعة ال�صم�س 

المبا�صرة وح�صب اإجراءات التخزين المتبعة

احتياطات ال�سالمة

التعامل بعناية قبل واأثناء األ�صتعمال  -
لب�س المالب�س الواقية  واأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه   -

... الخ  مع توفير تهوية جيدة
تجنب مالم�صة الجلد اأو العينين  -

يجب اإغالق العبوة باإحكام بعد األ�صتعمال  -
عدم ا�صتخدام عبوات األأ�صباغ في تخزين اأي من المواد الغذائية  -

تنويه
المعلومات اأعاله قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج  -

المعلومات اأعاله هي على �صبيل األ�صتر�صاد فقط  -

Texture  
Acrylic Coating

Exterior - Interior

فورتك�س  
FORTEX

1.5mm

فورتك�س  
FORTEX

Torath 
Finish

Texture  
Acrylic Coating

Exterior - Interior


FORTEX

3mm

Scratch Texture 
Acrylic Coating

Exterior - Interior

Scratch Texture 
Acrylic Coating

Exterior - Interior


FORTEX

2mm

Texture 
Acrylic Coating

Exterior - Interior


FORTEX

1mm
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طريقة تح�سير األأ�سطح وخطوات التطبيق

يجب اأن يكون ال�شطح جافاً ونظيفاً من األأتربة والزيوت وال�شحوم 

والمواد العالقة كما يجب التاأكد من خلو ال�شطح من الت�شققات والمواد 

العالقة بها.

في حال طالء األأ�شطح القديمة: اأ( 

اإزالة كافة األأ�صباغ القديمة األآيلة لل�صقوط  .1
حف وتنعيم ال�صطح واإزالة الغبار والمواد العالقة  .2

طالء طبقة واحدة من طالء اأ�صا�س اكريليك �صيلر خارجي   .3
اأ�صباغ ال�صناعات 

طالء طبقة من طالء فورتك�س اكريليك ح�صب اأ�صول الم�صنعية    .4
يتبعه طالء طبقتين �صبغ كحماية ح�صب اللون المطلوب لمنع 

تجمع الغبار ومقاومة العوامل الجوية المختلفة.
في حال طالء األأ�شطح الجديدة: ب( 

حف األأ�صطح من كافة العوالق األ�صمنتية ال�صائبة والغبار وغيره   .1
طالء طبقة واحدة من طالء اأ�صا�س اكريليك �صيلر خارجي   .2

اأ�صباغ ال�صناعات 
طالء طبقة من طالء فورتك�س اكريليك ح�صب اأ�صول الم�صنعية    .3

يتبعه طالء طبقتين �صبغ كحماية ح�صب اللون المطلوب لمنع 
تجمع الغبار ومقاومة العوامل الجوية المختلفة.

منتجات تطبق با�شتخدام المالج والتخ�شينة

معدل التغطيةالوزن املتوفر النوع
الرمز

(104605)

301)10 - 12( م252 كجمفورتك�س تراث )0.5 مم(

311)9 - 10( م252 كجمفورتك�س 1 مم

361)8 - 9( م252 كجمفورتك�س 1.5 مم

فورتك�س 2 مم
25 كجم

29 كجم

)7 - 8( م2

)9 - 10( م2

 312

302

فورتك�س 3 مم
25 كجم

29 كجم

)6 - 7( م2

)8 - 9( م2

314

303

فورتك�س 5 مم
25 كجم

29 كجم

)5 - 6( م2

)6 - 7( م2

315

305

تعتمد م�ساحة التغطية على �سماكة طبقة الطالء وطبيعة ال�سطح

كما يجدر ح�ساب كمية الهدر المتوقع
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ماكسلينا
طالء اكريليك زخرفي خ�سن 0.5 مم

طالء ذو اأ�صا�س مائي زخرفي وخ�صن م�صنع من مواد اكريليكية والكوارتز ، يتميز بمقاومته الطويلة للظروف 
TT-C-555B المناخية المختلفة ويعطي منظرًا جماليًا رائعًا وجذابًا، وهو مطابق للموا�صفات الفيدرالية

ي�صتخدم كطالء نهائي على الواجهات الخارجية والداخلية متوفر بعدة نق�صات زخرفية جميلة وجذابة
جميع األأ�صطح الخر�صانية، الطابوق األأ�صمنتي، الجب�س والحجر الجيري ... الخ

كيفية اال�ستعمال

: التخفيف ممنوع منعًا باتًا المخفف  
: مالج - تخ�شينة - ر�ش اأدوات اال�شتعمال 

الموا�صفات الفيزيائية

متوفر بعدة األوان :اللون

نق�شة زخرفية خ�شنة:المظهر 

74 ± 2:حجم المواد ال�شلبة %

1.75 كجم/لتر:الكثافة النوعية

غير قابل لال�شتعال )منتج مائي(:الومي�ض ودرجة اال�شتعال 

2-4 �شاعات :زمن اللم�ض )الن�شاف(

72 �شاعة بدون حد اأق�شى:زمن اإعادة الطالء

12-10 م2 لدرام وزنه 25 كجم �شافي:معدل التغطية 

تعتمد م�ساحة التغطية على �سماكة طبقة الطالء وطبيعة ال�سطح

كما يجدر ح�ساب كمية الهدر المتوقع

طريقة تح�سير األأ�سطح وخطوات التطبيق

يجب اأن يكون ال�شطح جافاً ونظيفاً من األأتربة والزيوت وال�شحوم واملواد العالقة كما 

يجب التاأكد من خلو ال�شطح من الت�شققات واملواد العالقة بها.

في حال طالء األأ�شطح القديمة: اأ( 

اإزالة كافة اآلأ�سباغ القديمة اآلآيلة لل�سقوط  .1
حف وتنعيم ال�سطح واإزالة الغبار والمواد العالقة  .2

طالء طبقة واحدة من طالء اأ�سا�س اكريليك �سيلر اأ�سباغ ال�سناعات   .3
طالء طبقة اأو طبقتين من ماك�سلينا يتبعه طالء طبقة من �سوبرثين ح�سب   .4

اللون المطلوب لمنع تجمع الغبار ومقاومة العوامل الجوية المختلفة.
في حال طالء األأ�شطح الجديدة: ب( 

حف اآلأ�سطح من كافة العوالق اآل�سمنتية ال�سائبة والغبار وغيره   .1
طالء طبقة واحدة من طالء اأ�سا�س اكريليك �سيلر خارجي اأ�سباغ ال�سناعات  .2
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رمز المنتج - 357 104605التعبئة متوفر بدرام وزنه 25 كيلوجرام  

مدة التخزين
12 �شهر من تاريخ اإلإنتاج

على اأن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة واأ�سعة ال�سم�س المبا�سرة وح�سب اإجراءات 
التخزين المتبعة

احتياطات 
ال�سالمة

التعامل بعناية قبل واأثناء اال�ستعمال  -
لب�س المالب�س الواقية  واأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ    - 

مع توفير تهوية جيدة
تجنب مالم�سة الجلد اأو العينين  -

يجب اإغالق العبوة باإحكام بعد اال�ستعمال  -
عدم ا�ستخدام عبوات االأ�سباغ في تخزين اأي من المواد الغذائية  -

المعلومات اأعاله قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتجتنويه  -
المعلومات اأعاله هي على �سبيل اال�ستر�ساد فقط  -

Max001
Coffee Beige

Max011
Dark Orange

Max021
Basstach

Max027
Light Lemon

Max028
Comfort White

Max029
Clear Yellow

Max030
Yellow Orange

Max031
Middle Grey

Max032
Sun Yellow

Max022
Moonlight Green

Max023
Creep Brown

Max024
Mocha Lgt Beige

Max025
Grey

Max026
Light Grey

Max012
Brick

Max013
Vanilla Cream L

Max016
Light Blue

Max017
Light Yellow

Max015Max014

Max002
Sun White

Max003
Princess Rose

Max004
Red Wood

Max005
Pink Rose

Max006
Vanilla Cream

Max007 Max008
Beige

Max018

Max009
Middle Orange

Max019
Mocha Orange

Max010
Light Orange

Max020
D-Mocha Orange
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طالء ذو ا�صا�س �صناعي مكون من منتجين هما ال�صبغ 
 والمقوي.

يتم الخلط بن�صبة محددة للح�صول على خ�صائ�س مثل 
االحتفاظ باللمعان ومقاومة جيدة للطق�س والت�صققات, 

ي�صتعمل على جميع االأ�صطح الخر�صانية - الطابوق 
االإ�صمنتي 

كيفية اال�ستعمال

يتم اتباع الن�صبة المحددة مع التخفيف بحوالي %20-15 
من مادة الثنر عند الحاجة

: الفر�صاة - الرول -  الر�س اأدوات اال�صتعمال 

الموا�سفات الفيزيائية

)ال�شبغ: المقوي(   1:4 على ح�شب الحجم:ن�شبة خلط العبوتين

مطفي:المظهر ن�شف لمعة  لماع   

45+2:حجم المواد ال�شلبة  2+45  2+45  

1.60 - 1.45:الثقل النوعي  1.35 - 1.45  1.00 - 1.25  

27 درجة:نقطة الومي�ض ودرجة األ�شتعال

8 �شاعات:زمن الن�شاف

7 اأيام:األنتهاء بالكامل

10 م2/لتر عند �شماكة الطبقة الجافة 25 ميكرون:معدل التغطية

تعتمد م�شاحة التغطية على �شماكة طبقة الطالء وطبيعة ال�شطح

كما يجدر ح�شاب كمية الهدر المتوقع

سوبرثين
�سبغ بولي يوريثين من مكونين - خارجي
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التعبئة

متوفر بعبوات 16 لتر )12.8 لتر �صبغ + 3.2 مقوي(
اإ�صافة لعبوات 3 لتر )2.4 لتر �صبغ + 0.6 لتر مقوي(

لماع
(104605) 

ن�صف لمعة
(104605) 

مطفي
(104605) 

581 571 561 درام 12.8 لتر اأبي�ض
White582 572 562 جالون 3.2 لتر

585 575 565 درام 12.8 لتر  لون فاتح
A-Base586 576 566 جالون 3.2 لتر

587 577 567 درام 12.8 لتر لون متو�صط
B-Base588 578 568 جالون 3.2 لتر

589 579 569 درام 12.8 لتر لون غامق
C-Base590 580 570 جالون 3.2 لتر

ثنر )جالون 4 لتر(جالون 2.4 لتر )�صفاف(درام 12.8 لتر )�صفاف(
104605 559104605 560104605 292

مقوي )عبوة 0.6 لتر(مقوي )جالون 3.2 لتر(
104605 591104605 592

مدة 
التخزين

12 �صهر من تاريخ اإلإنتاج
 على اأن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة واأ�صعة ال�صم�ض المبا�صرة وح�صب اإجراءات

التخزين المتبعة

احتياطات 
ال�صالمة

التعامل بعناية قبل واأثناء اإلأ�صتعمال  -
لب�ض المالب�ض الواقية واأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ مع توفير تهوية   -

جيدة
تجنب مالم�صة الجلد والعينين  -

يجب احكام العبوة باأحكام بعد اإل�صتعمال  -
عدم ا�صتخدام عبوات ال�صبغ فى تخزين اي من المواد الغذائية  -

المعلومات اأعاله قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتجتنويه  -
المعلومات اأعاله هي على �صبيل اإل�صتر�صاد فقط  -

طريقة تح�سير األأ�سطح وخطوات التطبيق

يجب ان يكون ال�شطح جافا ونظيفا من األأتربة وال�شحوم 
والمواد العالقة والتاأكد من خلو ال�شطح من الت�شققات او المواد 

العالقة عليها.
في حال طالء األأ�سطح القديمة: اأ. 

ازالة الدهان القديم قدر األمكان    .1
ا�شتخدام ال�شنفرة ألإزالة التراب وجزئيات الغبار   .2

في حال طالء األأ�سطح الجديدة: ب. 

ازالة جزئيات الغبار بورقة ال�شنفرة   .1
بدء تطبيق ال�شوبر ثان على ح�شب الن�شبة المذكورة  .2

SG-Thinner

White

Superthane  
2 Pack Polyurethene 

Gloss
Part A

�سوبرثني
A بويل يوريثني ثنائي �لعبوة
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سوبرجارد  
اكريليك اينامل- خارجي

طالء ذو اأ�صا�س �صناعي يعتمد في ت�صنيعه على الم�صتح�صرات االكريليكية الخا�صة ومادة TPA يتمتع بالمتانة 
والقدرة على تحمل التاأثيرات والظروف المناخية القا�صية، وي�صتخدم كدهان حماية على ال�صطوح الخارجية الناعمة 

والخ�صنة، متوفر بمظهر نهائي لماع، ن�صف لمعة، وفالت/مطفي.
ي�صتخدم كدهان حماية فوق طالء فورتك�س حيث يحد من تجمع الغبار

كما ي�صتخدم على جميع االأ�صطح الخر�صانية، الطابوق االأ�صمنتي، الجب�س، الحجر الجيري ... الخ

كيفية  اال�ستعمال

ال يخفف على االأر�صياتالمخفف   -
يخفف بن�صبة 10-15% بمادة SG Thinner على الحوائط  -

الفر�صاة، الرول، الر�ساأدوات اال�صتعمال

الموا�سفات  الفيزيائية

ملونفاتحاللون

مطفي / ن�صف لمعة / لماعمطفي / ن�صف لمعة / لماعالمظهر 
41 ± 412 ± 2حجم المواد ال�صلبة %

1.19 ± 0.02 كجم/لتر1.21 ± 0.02 كجم/لترالكثافة النوعية

2 �صاعة2 �صاعة زمن اللم�س )الن�صاف(
بعد 8 �صاعات بعد 8 �صاعات زمن اإعادة الطالء

7-8 م2 / لتر7-8 م2 / لترمعدل التغطية 

تعتمد م�صاحة التغطية على �صماكة طبقة الطالء وطبيعة ال�صطح

كما يجدر ح�صاب كمية الهدر المتوقع

C-Base

Super Guard  
Acrylic Enamel 

Gloss
Exterior - Interior

�شوبر جارد
�أكريليك �إينامل لـمـاع

B-Base

Super Guard  
Acrylic Enamel 

Gloss
Exterior - Interior

�شوبر جارد
�أكريليك �إينامل لـمـاع

A-Base

Super Guard  
Acrylic Enamel 

Gloss
Exterior - Interior

�شوبر جارد
�أكريليك �إينامل لـمـاع

C-Base

Super Guard  
Acrylic Enamel 

Semi Gloss
Exterior - Interior

�شوبر جارد
�أكريليك �إينامل ن�شف ملعة

B-Base

Super Guard  
Acrylic Enamel 

Semi Gloss
Exterior - Interior

�شوبر جارد
�أكريليك �إينامل ن�شف ملعة

A-Base

Super Guard  
Acrylic Enamel 

Semi Gloss
Exterior - Interior

�شوبر جارد
�أكريليك �إينامل ن�شف ملعة

C-Base

Super Guard  
Acrylic Enamel 

Matt
Exterior - Interior

�شوبر جارد
�أكريليك �إينامل مطفي

B-Base

Super Guard  
Acrylic Enamel 

Matt
Exterior - Interior

�شوبر جارد
�أكريليك �إينامل مطفي

A-Base

Super Guard  
Acrylic Enamel 

Matt
Exterior - Interior

�شوبر جارد
�أكريليك �إينامل مطفي
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طريقة التح�ضير وخطوات التطبيق

يجب اأن يكون ال�سطح جافاً ونظيفاً من 

األأتربة والزيوت وال�شحوم والمواد العالقة كما 

يجب التاأكد من خلو ال�شطح من الت�شققات 

والمواد العالقة عليها.

في حال ال�شطوح الخ�شنة )تكت�شر(: �أ( 
طالء طبقتين من طالء �سوبر جارد ح�سب 

�لمو��سفات �لمطلوبة وباللون �لمطلوب
في حال ال�شطوح الناعمة: ب( 

طالء طبقتين من طالء �سوبر جارد ح�سب 
�لمو��سفات �لمطلوبة وباللون �لمطلوب

التعبئة

لماع
الرمز (104605)

ن�صف لمعة
الرمز (104605)

مطفي
الرمز (104605)

215 295 505 درام 17 لتر  لون فاتح
A-Base

216 296 506 جالون 3.8 لتر
223 226 507 عبوة 0.9 لتر
217 297 508 درام 16 لتر لون متو�صط

B-Base
218 298 509 جالون 3.6 لتر
224 227 510 عبوة 0.9 لتر
219 299 515 درام 16 لتر لون غامق

C-Base
220 210 516 جالون 3.6 لتر
225 228 517 عبوة 0.9 لتر

مدة التخزين

12 �شهر من تاريخ األإنتاج 
على اأن تخزن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة واأ�صعة ال�صم�س المبا�صرة وح�صب 

اإجراءات التخزين المتبعة

احتياطات 

ال�شالمة

التعامل بعناية قبل واأثناء األ�صتعمال  -
لب�س المالب�س الواقية  واأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ    - 

مع توفير تهوية جيدة
تجنب مالم�صة الجلد اأو العينين  -

يجب اإغالق العبوة باإحكام بعد األ�صتعمال  -
عدم ا�صتخدام عبوات األأ�صباغ في تخوين اأي من المواد الغذائية  -

تنويه
المعلومات اأعاله هي قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج  -

المعلومات اأعاله هي على �صبيل األ�صتر�صاد فقط  -
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سوبر مات
اأكريليك اأ�سا�س مائي - خارجي/ داخلي

طريقة تح�سير األأ�سطح وخطوات التطبيق

يجب اأن يكون ال�شطح جافاً ونظيفاً من األأتربة والزيوت وال�شحوم والمواد العالقة كما يجب التاأكد من خلو ال�شطح من الت�شققات والمواد العالقة بها.

في حال طالء األأ�شطح الداخلية القديمة: اأ( 

اإزالة كافة اآلأ�سباغ القديمة اآلآيلة لل�سقوط  .1
حف وتنعيم ال�سطح واإزالة الغبار والمواد العالقة  .2

طالء طبقة واحدة من طالء اأ�سا�س اكريليك �سيلر اأ�سباغ ال�سناعات   .3
طالء )1-2( طبقة من معجون اكريليك اأ�سباغ ال�سناعات يتبع ذلك طالء نظام اآلأ�سباغ المطلوب والمعتمد  .4

في حال طالء األأ�شطح الجديدة: ب( 

حف اآلأ�سطح بوا�سطة حجر الحف  .1
اإزالة الغبار والمواد العالقة  .2

طالء طبقة واحدة من طالء اأ�سا�س اكريليك �سيلر اأ�سباغ ال�سناعات   .3
طالء )1-2( طبقة من معجون اكريليك اأ�سباغ ال�سناعات يتبع ذلك طالء نظام اآلأ�سباغ المطلوب والمعتمد  .4

طالء ذو اأ�سا�س مائي عالي الجودة ويمتلك خا�سية ممتازة للتغطية باإلإ�سافة اإلى تحمل الغ�سيل وثبات اللون
ي�ستخـــدم كطــالء نهائـــي على ال�سطـــوح الخارجيـــة والداخلية كالجـــدران واإلأ�سقف... الخ

وجميع اإلأ�سطح الخر�سانية، الطابوق اإلأ�سمنتي، الجب�س، الحجر الجيري، اأ�سقف البناء المختلفة... الخ

كيفية  اال�ستعمال

الماء النظيف:المخفف 

5-10% كحد اأق�سى من الكمية:ن�سبة التخفيف

الفر�ساة، الرول، الر�ش:اأدوات اإل�ستعمال

الموا�سفات  الفيزيائية

: اأبي�ش واألوان اأخرى ح�سب كتالوج األوان اأ�سباغ ال�سناعاتاللون

: مطفيالمظهر 

: 40 ± 2حجم المواد ال�سلبة %

: 1.4  كجم/لترالكثافة النوعية

: غير قابل لال�ستعال )منتج مائي(الومي�ش ودرجة اال�ستعال

: 1-2 �ساعة زمن اللم�ش )الن�ساف(

: 4 �ساعات على االأقل بدون حد اأق�سىزمن اإعادة الطالء

: 10-13 م2/لتر عند �سماكة الطبقة الجافة 34 مايكرونمعدل التغطية

تعتمد م�ساحة التغطية على �سماكة طبقة الطالء وطبيعة ال�سطح

كما يجدر ح�ساب كمية الهدر المتوقع

�أكريليــك �مل�شـــن )خارجي - داخلي(

Acrylic Emulsion (Exterior - Interior)شوبر مات�

Super Matt
BaseA

�أكريليــك �مل�شـــن )خارجي - داخلي(

Acrylic Emulsion (Exterior - Interior)شوبر مات�

Super Matt
BaseC

�أكريليــك �مل�شـــن )خارجي - داخلي(

Acrylic Emulsion (Exterior - Interior)شوبر مات�

Super Matt
�أبي�س
White

�أكريليــك �مل�شـــن )خارجي - داخلي(

Acrylic Emulsion (Exterior - Interior)شوبر مات�

Super Matt
BaseB
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التعبئة

عبوة 0.9 لتر جالون درام
الرمز المظهر

(104605) الحجم الرمز 
(104605) الحجم الرمز 

(104605) الحجم
- - 132 3.75 لتر 131 18 لتر اأبي�ض

181 0.95 116 3.8 لتر 115 17 لتر A-Base مطفي لون فاتح
182 0.90 118 3.6 لتر 117 16 لتر B-Base مطفي لون متو�سط
183 0.90 120 3.6 لتر 119 16 لتر C-Base مطفي لون غامق

مدة التخزين
12 �شهر من تاريخ اإلإنتاج 

على اأن تخزن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة واأ�سعة ال�سم�ض المبا�سرة وح�سب اإجراءات التخزين المتبعة

احتياطات ال�شالمة

التعامل بعناية قبل واأثناء اال�ستعمال  -
لب�ض المالب�ض الواقية  واأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ  مع توفير تهوية جيدة  -

تجنب مالم�سة الجلد اأو العينين  -
يجب اإغالق العبوة باإحكام بعد اال�ستعمال  -

عدم ا�ستخدام عبوات االأ�سباغ لتخزين اأي من المواد الغذائية  -

تنويه
المعلومات اأعاله قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج  -

المعلومات اأعاله هي على �سبيل اال�ستر�ساد فقط  -
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طالء ذو اأ�سا�س مائي عالي الجودة ويمتلك خا�سية ممتازة للتغطية باإلإ�سافة اإلى تحمل الغ�سيل 
 وثبات اللون، 

KSS 19/1988   وهو مطابق للموا�سفة القيا�سية الكويتية م.ق.ك
ي�ستخدم على جميع اإلأ�سطح الخر�سانية، الطابوق اإلأ�سمنتي، الجب�س، الحجر الجيري واأ�سقف 

البناء المختلفة.
كما ي�ستخدم كطالء نهائي على ال�سطوح الخارجية والداخلية كالجدران واإلأ�سقف.

كيفية  اال�ستعمال

مخفف م�سبقًا:المخفف 

بوا�سطة فر�ساة، اإلأ�سطوانة، ر�س:اأدوات اإل�ستعمال

الموا�سفات  الفيزيائية
اللون: اأبي�س واألوان اأخرى

مطفيربع لمعهن�سف لمعهلماعالمظهر
38 ± 352 ± 372 ± 382 ± 2 حجم المواد ال�سلبة %

1.171.151.201.40الكثافة النوعية )كجم/لتر(

غير قابل لال�ستعال )منتج مائي(الومي�س ودرجة اإل�ستعال

2-1 �ساعةزمن اللم�س )الن�ساف(

4 �ساعات على اإلأقل بدون حد اأق�سىزمن اإعادة الطالء

13-8 م 2/لتر عند �سماكة الطبقة الجافة 35 مايكرونمعدل التغطية 

تعتمد م�ساحة التغطية على �سماكة طبقة الطالء وطبيعة ال�سطح

كما يجدر ح�ساب كمية الهدر المتوقع

أكريليك إملشن
 اأكريليك اأ�سا�س مائي - خارجي/ داخلي 

)المطفي لال�ستعمال الداخلي فقط(

طريقة التح�ضير وخطوات التطبيق

يجب اأن يكون ال�شطح جافاً ونظيفاً من األأتربة والزيوت وال�شحوم والمواد العالقة 

كما يجب التاأكد من خلو ال�شطح من الت�شققات والمواد العالقة بها.

في حال طالء األأ�شطح الداخلية القديمة: �أ( 
�إز�لة كافة �آلأ�سباغ �لقديمة �آلآيلة لل�سقوط  .1

حف وتنعيم �ل�سطح و�إز�لة �لغبار و�لمو�د �لعالقة  .2
طالء طبقة و�حدة من طالء �أ�سا�س �كريليك �سيلر �أ�سباغ �ل�سناعات   .3

طالء )1-2( طبقة من معجون �كريليك �أ�سباغ �ل�سناعات  .4
طالء طبقة آلتك�س فوق �لمعجون و يتبع ذلك طالء نظام �آلأ�سباغ �لمطلوب   .5

و�لمعتمد
في حال طالء األأ�شطح الجديدة: ب( 

حف �آلأ�سطح بو��سطة حجر �لحف  .1
�إز�لة �لغبار و�لمو�د �لعالقة  .2

طالء طبقة و�حدة من طالء �أ�سا�س �كريليك   .3 
�سيلر �أ�سباغ �ل�سناعات 

طالء )1-2( طبقة من معجون �كريليك   .4 
 �أ�سباغ �ل�سناعات يتبع ذلك طالء نظام 

�آلأ�سباغ �لمطلوب و�لمعتمد
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التعبئة

لماع
الرمز (104605)

ن�صف لمعة
الرمز (104605)

ربع لمعة
الرمز (104605) داخلي - خارجي

171 161 151 درام 18 لتر اأبي�ض
172 162 152 جالون 3.7 لتر
175 165 155 درام 17 لتر  فاتح

A-Base
176 166 156 جالون 3.8 لتر
190 187 184 عبوة 0.9 لتر
177 167 157 درام 16 لتر متو�صط

B-Base
178 168 158 جالون 3.6 لتر
191 188 185 عبوة 0.9 لتر
179 169 159 درام 16 لتر غامق

C-Base
180 170 160 جالون 3.6 لتر
192 189 186 عبوة 0.9 لتر

مدة التخزين

12 �شهر من تاريخ اإلإنتاج
على اأن تخزن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة و اأ�صعة ال�صم�ض المبا�صرة 

وح�صب اإجراءات التخزين المتبعة

احتياطات ال�شالمة

التعامل بعناية قبل واأثناء اال�صتعمال  -
لب�ض المالب�ض الواقية واأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ   - 

مع توفير تهوية جيدة
تجنب مالم�صة الجلد اأو العينين  -

يجب اإغالق العبوة باإحكام بعد اال�صتعمال  -
عدم ا�صتخدام عبوات االأ�صباغ لتخزين اأي من المواد الغذائية  -

تنويه
المعلومات اأعاله قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج  -

المعلومات اأعاله هي على �صبيل اال�صتر�صاد فقط  -
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أصباغ األلكيد الزيتية
لال�ستخدام الداخلي

زيتــي �ألكيد لـمـــاع

Gloss Alkyd Enamel Paint
�أبي�س
Whiteزيتــي ن�شف ملعة

Semi-Gloss Alkyd Enamel Paint
�أبي�س
Whiteزيتي �ألكيد مطفي

Flat Alkyd Paint
�أبي�س
White

دهان زيتي عالي الجودة يعتمد في ت�صنيعه على اأنواع خا�صة من الراتنجات األألكيدية المعدلة ليعطي مظهر نهائي 
لمعة مميزة وظاهــرة باألإ�صافة اإلى خا�صيتــه الممتــازة لالنت�صــار والتغطيــة، وهو مطابــق  للموا�صفــة القيا�صية 

الكويتية للماع KSS 16/1994 و KSS884/1998 لن�صف اللمعة
ي�صتخـــدم كطــالء نهائـــي على ال�صطـــوح التي تتطلب اللم�صة الجمالية والحماية من العوامل المناخية
وجميع األأ�صطح الخ�صبية، المعدنية، الخر�صانية، الطابوق األأ�صمنتي، الجب�س، الحجر الجيري... الخ

يوجد منه اللماع ون�صف لمعة والمطفي

كيفية  اال�ستعمال

و�يت �سبرت �أو تيربنتين:المخفف 

5-10% كحد اأق�سى:ن�سبة التخفيف

الفر�ساة، الرول، الر�ش:اأدوات األ�صتعمال

الموا�سفات  الفيزيائية

: اأبي�ش ومجموعة متنوعة من األألواناللون

: عالي اللمعة، ن�سف لمعة، مطفيالمظهر 

: 50 ± 2حجم المواد ال�سلبة %

: 35 مايكرون �سماكة الطبقة الجافة 

: 1.3  كجم/لترالكثافة النوعية

: 38الومي�ش ودرجة األ�ستعال 

: 4-6 �ساعة زمن اللم�ش )الن�ساف(

: 8 �ساعات على األأقل بدون حد اأق�سىزمن اإعادة الطالء

: 15 م2/لتر عند �سماكة الطبقة الجافة 35 مايكرونمعدل التغطية

تعتمد م�ساحة التغطية على �سماكة طبقة الطالء وطبيعة ال�سطح

كما يجدر ح�ساب كمية الهدر المتوقع
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التعبئة

جالون 3.75 لتر درام 17 لتر
الرمز (104605) الرمز (104605)

 240  241 مطفي
262 261 ن�صف لمعة
282 281 لماع

مدة التخزين

12 �شهر من تاريخ اإلإنتاج
 على اأن تخزن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة واأ�صعة ال�صم�س المبا�صرة وح�صب اإجراءات التخزين 

المتبعة وال�صحيحة

احتياطات ال�شالمة

التعامل بعناية قبل واأثناء اال�صتعمال  -
لب�س المالب�س الواقية  واأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ  مع توفير تهوية جيدة  -

تجنب مالم�صة الجلد اأو العينين  -
يجب اإغالق العبوة باإحكام بعد اال�صتعمال  -

عدم ا�صتخدام عبوات االأ�صباغ بتخزين اأي من المواد الغذائية  -

تنويه
المعلومات اأعاله قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج  -

المعلومات اأعاله هي على �صبيل اال�صتر�صاد فقط  -
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أصباغ لعالمات الطرق

�أ�شباغ لعالمات �لطرق

Road Marking Paint
�أ�شود
Black

�أ�شباغ لعالمات �لطرق

Road Marking Paint
�أبي�س
White

�أ�شباغ لعالمات �لطرق

Road Marking Paint
�أ�شفر

Yellow

طريقة تح�سير األأ�سطح وخطوات التطبيق

يجب اأن يكون ال�صطح جاف ونظيف من األأتربة والزيوت وال�صحوم والمواد العالقة والتاأكد من خلو ال�صطح من الت�صققات والمواد العالقة بها.
في حال طالء األأ�شطح القديمة اأو الجديدة:

تنظيف ال�صطح من األأو�صاخ  .1
طالء طبقه واحده من طالء الطرق على ال�صطح المطلوب  .2

اإعادة طالء طبقه اآخر اإذا لزم األأمر   .3

طالء عالي ذو اأ�سا�س األكيد ومطاط مكلور ذو جودة عالية مما يوفر متانة ممتازة و مقاومة الطق�س، ي�ستعمل على 
األأ�سفلت والخر�سانة والكرب�ستون، ي�ستخدم ب�سكل رئي�سي للطرق، وهو مطابق للموا�سفة القيا�سية الكويتية م.ق.ك   

KSS 17/1995

كيفية  اال�ستعمال

تنر ال�سناعات الوطنية:المخفف 

الفر�ساة، الرول، الر�س:اأدوات األ�ستعمال

الموا�سفات  الفيزيائية

: اأبي�س، اأ�سفر، اأ�سوداللون
: مطفيالمظهر

: 52 - 42 ح�سب اللونحجم المواد ال�صلبة %
: 0.3 ± 1.50 كجم/لترالكثافة النوعية

: 23 °مالومي�ض ودرجة اال�صتعال
: 15 - 10 دقيقةزمن اللم�ض )الن�صاف(

: 8 - 4 �ساعاتزمن اإعادة الطالء
: 20 - 15 م2 / درام وزن 25 كجممعدل التغطية

تعتمد م�صاحة التغطية على �صماكة طبقة الطالء وطبيعة ال�صطح

كما يجدر ح�صاب كمية الهدر المتوقع
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التعبئة

جالون 3.75 لتر درام 17 لتر
الرمز (104605) الرمز (104605) المظهر

512 511 اأبي�ض
514 513 اأ�صفر
530 529 اأ�صود

مدة التخزين
12 �شهر من تاريخ اإلإنتاج

على اأن تخزن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة واأ�صعة ال�صم�ض المبا�صرة وح�صب اإجراءات التخزين المتبعة

احتياطات ال�شالمة

التعامل بعناية قبل واأثناء اال�صتعمال  -
لب�ض المالب�ض الواقية واأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ مع توفير تهوية جيدة  -

تجنب مالم�صة الجلد اأو العينين  -
يجب اإغالق العبوة باإحكام بعد اال�صتعمال  -

عدم ا�صتخدام عبوات االأ�صباغ لتخزين اأي من المواد الغذائية  -

تنويه
المعلومات اأعاله قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج  -

المعلومات اأعاله هي على �صبيل اال�صتر�صاد فقط  -

17



ألكيد وودستين ڤارنيش
فارني�ص خ�سب ذو اأ�سا�ص األكيد عالي الجودة يتميز بخوا�ص التجفيف ال�سريع، وحماية من األأ�سعة فوق البنف�سجية، 

ومقاومة المياه لجميع األأ�سطح الخ�سبية.
ي�ستخدم على ال�سطوح الخ�سبية الداخلية والخارجية التي تتعر�ص للرطوبة واأ�سعة ال�سم�ص.

وود�ستين ورني�ص لألأ�سطح الخ�سبية الخارجية والداخلية يتوافق مع الموا�سفات القيا�سية الكويتية 
KSS 1285/2004

كيفية  اال�ستعمال

مخفف م�سبقًا:المخفف 

بوا�سطة فر�ساة، األأ�سطوانة، ر�ص:اأدوات األ�ستعمال

الموا�سفات  الفيزيائية

: �سفاف ودرجات اأخرى ح�سب كتالوج األوان اأ�سباغ ال�سناعاتاللون

: ألمعالمظهر

: 2 ± 35 %حجم المواد ال�صلبة %

: 0.2 ± 0.9 كجم / لترالكثافة النوعية

: 38 °مالومي�ض ودرجة اال�صتعال

: 2-3 �ساعاتوقت التجفيف

: الحد األأدنى - 6 �ساعات، الحد األأق�سى - أل يوجدزمن اإعادة الطالء

: 12-15 متر مربع / لتر في 25 ميكرون DFTمعدل التغطية

تعتمد م�صاحة التغطية على �صماكة طبقة الطالء وطبيعة ال�صطح

كما يجدر ح�صاب كمية الهدر المتوقع

طريقة تح�سير األأ�سطح وخطوات التطبيق

والزي��وت  األأترب��ة  م��ن  ونظي��ف  ج��اف  ال�ش��طح  يك��ون  اأن  يج��ب 

م��ن  ال�ش��طح  خل��و  م��ن  والتاأك��د  العالق��ة  وامل��واد  وال�ش��حوم 

به��ا. العالق��ة  وامل��واد  الت�ش��ققات 

ال�شطوح القديمة والجديدة:

حف وتنعيم ال�صطح كامل تماما با�صتخدام الورق الرملي  .1
اإزالة جميع الغبار والجزيئات الف�صفا�صة  .2
طالء طبقة واحدة من وود�صتين فارني�س  .3

كرر الخطوات 2 و 3 حتى ت�صل لدرجة   .4 
اللون المطلوب 

)الحد األأق�صى 3 طبقات وود�صتين فارني�س(  

�ألكيد فارني�س ملون ملاع

Alkyd Wood Stain Varnish Gloss
داخلي - خارجي

Interior - Exterior

Mahogany
991

�ألكيد فارني�س ملون ملاع

Alkyd Wood Stain Varnish Gloss
داخلي - خارجي

Interior - Exterior

Oak Color
993

�ألكيد فارني�س ملون ملاع

Alkyd Wood Stain Varnish Gloss
داخلي - خارجي

Interior - Exterior

Natural
995

�ألكيد فارني�س ملون ملاع

Alkyd Wood Stain Varnish Gloss
داخلي - خارجي

Interior - Exterior

Pine Color
997

�ألكيد فارني�س ملاع

Alkyd Wood Varnish Gloss
داخلي - خارجي

Interior - Exterior

�سفاف
Clear

�ألكيد فارني�س ملون ملاع

Alkyd Wood Stain Varnish Gloss
داخلي - خارجي

Interior - Exterior

Chestnut
992

�ألكيد فارني�س ملون ملاع

Alkyd Wood Stain Varnish Gloss
داخلي - خارجي

Interior - Exterior

Pichpine
994

�ألكيد فارني�س ملون ملاع

Alkyd Wood Stain Varnish Gloss
داخلي - خارجي

Interior - Exterior

Dark 
Walnut

996
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التعبئة

حجم التعبئة
النوع

حجم التعبئة
النوع عبوة 0.9 لتر

(104605)
عبوة 3.6 لتر
(104605)

عبوة 0.9 لتر
(104605)

عبوة 3.6 لتر
(104605)

543542Natural 995535534Mahogany 991
545544Dark Walnut 996537536Chestnut 992
547546Pine Color 997539538Oak Color 993
533532Clear 990541540Pichpine 994

مدة التخزين
12 �شهر من تاريخ اإلإنتاج

على اأن تخزن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة و اأ�سعة ال�سم�س المبا�سرة وح�سب اإجراءات التخزين المتبعة

احتياطات ال�شالمة

التعامل بعناية قبل واأثناء اال�ستعمال  -
لب�س المالب�س الواقية واأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ مع توفير تهوية جيدة  -

تجنب مالم�سة الجلد اأو العينين  -
يجب اإغالق العبوة باإحكام بعد اال�ستعمال  -

عدم ا�ستخدام عبوات االأ�سباغ لتخزين اأي من المواد الغذائية  -

تنويه
المعلومات اأعاله قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج  -

المعلومات اأعاله هي على �سبيل اال�ستر�ساد فقط  -
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منتجات أخرى لمصنع األصباغ

برايم شيلد  (104605101)
اأ�صا�س اكريليك �صيلر

اأ�صا�س اكريليك �صيلر ذو اأ�صا�س مائي عالي الجودة وخوا�س مقاومة القلويات وقوة ربط وتغلغل بفاعلية   -
عالية، ويمكن ا�صتخدامه كاأ�صا�س تحت األأ�صباغ بحالته المائية اأو الزيتية.

KSS 513/1994 وهو مطابق  للموا�صفة القيا�صية الكويتية  -
ي�صتخدم على جميع األأ�صطح الخر�صانية والطابوق األأ�صمنتي والجب�س والحجر الجيري واأ�صقف البناء   -

المختلفة... الخ
ي�صتخدم كطبقة اأ�صا�س للواجهات الخارجية والداخلية كالجدران واألأ�صقف.. الخ  -

كما يوجد )لال�صتخدام الداخلي( ي�صتخدم كطبقة اأ�صا�س للواجهات كالجدران واألأ�صقف.. الخ  -

رد أوكسايد (104605203)
اأ�صا�س حديد

اأ�صا�س رد اأوك�صايد عالي الجودة يعتمد في ت�صنيعه على الراتنجات األألكيدية المعدلة وبودرة اأوك�صيد   -
الحديد األأحمر 

يمتاز بخ�صائ�صه الجيدة جدًا لمقاومة ال�صداأ الذي تتعر�س له  ال�صطوح الفوألذية  -
KSS14/1994 مطابق  للموا�صفة القيا�صية الكويتية  -

ي�صتخـــدم كطــالء اأ�صا�س لالأ�صطح الفوألذية الداخلية والخارجية  -
يطبق على اأ�صطح الحديد والفوألذ المعدني  -

أندركوت  (104605231)
طالء الطبقة الو�صطى ذو اأ�صا�س �صناعي األكيد عالي الجودة على األأ�صطح الداخلية والخارجية  -

ي�صتخدم بعد األأ�صا�س والمعجون اإن وجد على اأ�صطح الحديد، الخ�صب، وال�صطوح األ�صمنتية،   -
KSS 15/1994 مطابق للموا�صفات القيا�صية الكويتية  -

يمكن تطبيقه على جميع األأ�صطح الخر�صانية كالم�صاح وغيره، الخ�صبية، المعدنية، الطابوق األأ�صمنتي،   -
الجب�س، الحجر الجيري

�أ�شا�س �أكريليك خارجي/د�خلي

Exterior/Interior 
Acrylic Primer Sealer

White

بر�مي �شيلد

Prime Shield

�أ�شا�س �أكريليك د�خلي

Interior Acrylic  
Primer Sealer

White

بر�مي �شيلد

Prime Shield

�أ�شا�س حديد رد �أوك�شايد

Red Oxide Metal Primer

�أندركوت

Undercoat Matt Alkyd Paint
�أبي�س
White
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أنابيب 
HDPE

الحوائط 
الجاهزة

طابوق وديكور 
الجيري

الخلط 
الجاهز

أنظمة التكسية 
إضاءات LEDوالمساح حجر التكسية 

االسمنتي

السيراميك

الطابوق 
ا�بيض

ا�نابيب 
الخرسانية

البالستيك 

ا�صباغ

المواد 
الخصوصية

بالط متداخل 
وساحات

الكراسي 
وا�حواض

فروع الشركة

1xxxxxx

فرع الصليبية
 24642200

*
 3:007:30

2:007:30

معرض الشويخ الصناعية
9212

2464211024642101/2/3/4/914-13-12
*

9:007:00

معرض السيراميك


 23262714/1024950871/2 - 
*

9:009:00

ا�دارة العامة - الشويخ
1844555 24642100

24836564
*


3:007:30


 8:00 5:00

2:007:30

فرع الشعيبة الصناعية الغربية
23262714/1024642300

*
3:007:30

2:007:30

*
 +965 99001150| | 

 +965 99001146



أصباغ الصناعات




