ر
الشح
أنواع من اإلضافات  -أساسيات الخرسانة
ن
بروبيلي
البول
هو عبارة عن نظام تقوية دقيقة للخرسانة  ،يتكون من  ٪100من ألياف
ي
ر
المتقشة ذات األلياف المتقلبة
ن
يقلل من تشكيل انكماش البالستيك يض الخرسانة.
يوفر تعزيزات متعددة األبعاد .يحسن تأثي  ،تحطم وتآكل مقاومة الخرسانة.
يعزز متانة وصالبة الخرسانة.
االستعمال :مع كل كيس ترابة يضاف  170 - 150غرام من االلياف

اضافة مانعة لنفاذ المياه عىل صورة بودرة جاهزة لالستعمال لمونة اإلسمنت مع الرمل كعازل
للماء نض :بياض الحوائط ,واجهات اإلبنية ولياسة اإلرضيات ,ومونة ر
اليميم.
ي
تضاف مادة سيكا عازلة ال الخليط الجاف مع التقليب والخلط قبل اضافة الماء.
بودرة مقوي تستعمل للتوريق للعزل ضد الماء
الكمية :مانع للتشققات مع كل كيس ترابة كيس INTRAPLAST Z BAG 1KG
ن
معدن
جاهز لالستخدام  ،وكيل تحرير العفن خالية المذيبات .إنه مستحلب يعتمد عىل زيت
ي
ً
خصيصا
مكرر .يمكن تطبيقها عىل المواقع والنباتات مسبقة الصنع .تم تطويره
لالستخدام عىل :صب الخرسانة الناعمة غي الماصة ,صب الخرسانة الماصة,القوالب الساخنة
) ر
حت  70+درجة مئوية(

االسم
SIKA FIBER 6MM -BAG
SIKA FIBER 12 MM
SIKA FIBER PP 12 MM - 900 GR
SIKA FIBER PP 6 MM - 900 GR
SIKA FIBER PP 12 MM - 150 GR
SIKA FIBER PP 6 MM - 150 GR

INTRAPLAST Z BAG 1KG

)SIKA SEPAROL W-320 S (20KG

ر
التابط الصلب
ىن أف هو معجون إيبوكد ذو كفاءة لصق عالية لمىلء المسامات ،وعمل
طبقات إيبوكسية ناعمة كأساس للدهانات اؤليبوكسية .
ن
يمكن إستخدام سيكاديور ىن أف ض المجاإلت اآلتية :
معجون إلصق ولتسوية أسطح الخرسانة  ،الحجر ،أعمال البياض ،الحديد ،األلومنيوم،
ر
اليميمات العادية للخرسانة .
ن
إلصق لقطاعات الخرسانة سابقة الصب .ملء ر
وتجهي أسطح الخرسانة لصق البالط
الشوخ
ومالء للعراميس .
ن
يتمي سيكاديور بسهولة التنفيذ .مناسب لألسطح الجافة والرطبة .مناسب لألسطح األفقية
والرأسية .ذو خواص ميكانيكية جيدة .
مقاوم لألحتكاك والصدمات  .خال من المذيبات .

SIKADUR PF - 5KG - EG
SIKADUR PF - 6 KG - G

طالء الحماية من التآكل
ن
خال من المذيبات ،وغي سام  ،بدون
هو عبارة عن مركب
إيبوكد  ،مكون من مركبي ٍ ،
ي
خصائص ميكانيكية وكيميائية
ر
ر
والت
الواض للخدمة الشاقة للخرسانة
للطالء
ي
والخشب والمنشآت المعدنية  ،ي
تتعرض للهجوم الكيميان .بمد وجان  40ر
مت مرب ع
ي

SIKAGARD PW GREY IN 10 KG - E
SIKAGARD PW GREY IN 20 KG - G

إيبوكد مكون من عنرص واحد  ،معد مع الزنك لتوفي الحماية ضد
هو عبارة عن مركب
ي
التآكل لهياكل الصلب والحديد.
ن
ر
كما يستخدم التمهيدي المضادة للتآكل مباشة عىل األسطح المعدنية المعدة يض المناطق
الصناعية والبحرية

)SIKA ZINC RICH (1 KG TIN

مادة صمغية وطالءات
إلستخدامه كطريق غي قابل لالنزإلق لمركب األرضيات
كمكون  Cلـ Sikafloor®-381
ايبوكد حجم كبي
بحص
ي

)SIKADUR 508 (15KG

إلستخدامه كطريق غي قابل لالنزإلق لمركب األرضيات
كمكون  Cل ®Sikafloor
ايبوكد حجم وسط
بحص
ي

)SIKADUR 506 (24KG

إلستخدامه كطريق غي قابل لالنزإلق لمركب األرضيات
ر
ذان التسوية
كمكون  Sikafloor®-261 Cلمركب األرضيات ي
ايبوكد حجم صغي
بحص
ي

)SIKADUR 504 (20KG

ً
مركب التسوية الذاتية لألسمنت منخفض جدا مناسب للمناطق الداخلية.
ن
يتمي مستوى بخصائص تشغيل جيدة.
اإلستخدامات :مناسب لملء  ،تنعيم وتسوية الركائز المناسبة قبل تطبيق أغطية األرضيات
ن
المرنة والمنسوجات يض المناطق الداخلية.
بمد  2-1.5ر
ر
سانت
مت مرب ع عىل سماكة
ي

)SIKA LEVEL 101 - Spain (25KG
)SIKA LEVEL 100 - T (25KG

هو ِّ
سطح جاهز لالستخدام ومقاوم للغبار  ،يعتمد عىل سيليكات الصوديوم ،
مقوم
ي
ً
ن
ر
والت تتفاعل كيميائيا ؤلنتاج سطح صلبة خالية من الغبار .مناسبة لالستخدام يض المناخات
ي
الغتة
الحارة واإلستوائية .تستعمل ضد ر
يمكن استخدامها عىل كل من األرضيات الخرسانية الجديدة والقديمة .انها ليست مناسبة
الطبيص والمواد األخرى الكثيفة جدا.
للحجر
ي

)PURIGO 5 S DRUM (20KG

اؤليبوكد ذات أساس رقيق ملون عىل الماء.
عبارة عن طبقة من
ي
ن
الستخدامات :طالء ملون ألسطح الجدران الداخلية ,مناسبة لالستخدام يض الغرف النظيفة,
لركائز ملموسة أو إسمنتية ,مناسبة لمرافق اؤلنتاج والتخزين وموقف للسيارات والمناطق
اللوجستية.
االيبوكس
للغتة عىل حوائط
مانع ر
ي
بمد وجان  30ر
مت مرب ع

)SIKAGARD WALLCOAT RAL 7035 (10KG
)SIKAGARD WALLCOAT RAL 7040 (6KG

اساس ايبوكس مادة تاسيسية من مر ن
اإلبوكد عىل
ايبوكد ورزينو يدهن قبل
كبي (أ-ب)
ي
ي
ي
اإلرضيات .يستعمل كاساس سيكا فلور 274
يلتصق جيدا باإلسمنت وهو سهل اإلستعمال ويسهل عملية ر
اإلبوكد
تشب والتصاق
ي
باإلسمنت.
بمد وجان  60ر
مت مرب ع

SIKAFLOOR 161 (A+B)- 20KG KIT - G

مركب ابوكد متعدد اإلغراض مكون من مر ن
ابوكد ورزينو لالرضيات الصناعية,
كبي
ي
ي
ارضيات المخازن والعنابر واماكن انتظار السيارات والمواقف تحت اإلرض.
بمد وجان  60ر
مت مرب ع
التييد واإلدوية والمستشفيات.
اإلرضيات الصناعية كمصانع اإلغذية وثالجات ى
يتم تطبيق بعد دهن طبقة تاسيسية من سيكا فلور 161
ويعط لماعية لالرضيات ويقوي ها.
ال يمتص السوائل
ي

هو خليط جاهز لالستخدام من األسمنت  ،والمواد المضافة ألصل معدنية.
ن
مناسبة لالستخدام يض المناخات الحارة واإلستوائية.
ن
لتحسي مقاومتها من التآكل
اإلستخدامات :يتم إضافته إل األسطح الخرسانية
الميكانيك الشديد ،مثل :المستودعات
مناسبة لجميع الطوابق المعرضة لالرتداء
ي
والمصانع .ورش العمل مواقف السيارات ومحطات الخدمة والجراجات إلخ.
لتنشيف الجبلة بشكل رسي ع

SIKAFLOOR 264 - RAL 7040 COMP (A+B)-20 KG KIT -G
SIKAFLOOR 264 SG - RAL 7040 COMP (A+B)-24 KG KIT -G

CHAPDUR PREMIX BAG 30KG

مجموعات األسمنت

ر
عال الكفاءة جاهز لالستعمال كمونة جراوت عالية اإلجهاد وغي قابلة اإلنكماش.
مركب
اسمنت ي
ي
ر
يتم تحضي كمية الماء اإلزمة (  3 - 2.5لي) للحصول عىل القوام المطلوب
ر
سانت
يستعمل كقواعد للزجاج وغيها عىل سماكة 5
ي

SIKA GROUT 100 G (PL) - 25KGS
SIKA GROUT 214 BAG 25KGS
SIKA GROUT 200 BAG 25KGS

إجمال  10مم.
هو مكون واحد ،قوة إسمنتية عالية  ،تستند عىل اؤلسمنت مع أقر حجم
ي
ن
مناسبة لالستخدام يض الظروف المناخية اإلستوائية والحارة.
مثال لصب المقاطع أو األعضاء
يستخدم ؤلصالح الهيكلية الخرسانية
المتدهورة .وهو ي
ً
ً
وه صغية جدا
التقليدية،
للحبيبات
بالنسبة
ا
جد
حيث تكون األحجام المطلوبة كبية
ي
نموذج هو إعادة تعريف
وإل يمكن الوصول إليها لتطبيقات الخرسانة العادية .تطبيق
ى ي
أعضاء الخرسانة التالفة  ،باستخدام صب الخرسانة.
ً
مناسب أيضا لحشو الحافة القاعدية حيث يتجاوز سمكها  75مم.
ر
صت
يستعمل عىل سماكة 50
سانت فرد ر ي
ي

SIKACRETE 114 - 20KG BAG

ر
خال من المذيبات يتكون من  3مركبات اساسه
ابوكد جراوت ي
ذان اإلنسياب .ر ي
ي
ذان السيولة مناسب كجراوت لالستعماإلت
,
ينكمش
إل
القوة
عال
ايبوكد
ي
ي
ي
ن
اإلتية :ألواح الركائز يض الجسور وقواعد الماكينات ,فواصل الجسور الميكانيكية,
ن
تثبيت المسامي والمثبتات ,ملء الثقوب والفراغات يض اإلسمنت المسلح,
ن
ر
الت توضع يض اإلنفاق والجسور.
قضبان األوناش والقضبان ي
ايبوكد لزرع الحديد
ي

SIKADUR 42 LP (EG) 10KG

الصناش ؤلضافته إل مونة األسمنت حيث يتطلب
هو مكون من المطاط
ي
ن
التصاق جيد ومقاومة للماء .المنتج مناسب لالستخدام يض الظروف المناخية
المدارية والحارة.
عال الجودة من  SBRيحسن بشكل كبي صفات األسمنت
عبارة عن مكون ي
نض تطبيقات مثل :اإلرضيات اإلسمنتية ,مونة اإلصالح المستعملة نض ر
اليميم
ي
ي
وملء الفراغات .لصق السياميك والبالط ,لالرضيات المقاومة لالحتكاك,
مونة ربط ن
بي االسمنت المسلح القديم والجديد ,كمادة رابطة لمونة البياض.
ر
االستعمال :مع كل كيس ترابة يضاف  2-1.5ليت

SIKA LATEX EMULSION (L.P) - 5 KG
SIKA LATEX EMULSION (L.P) - 20 KG
SIKA LATEX EMULSION (L.P) - 200 KG

ر
األسمنت حيث يتطلب التصاق جيد ومقاومة
الصناش ؤلضافته إل المزي ــج
مكون من المطاط
ي
ي
للماء.
عال الجودة يزيد بشكل كبي من صفات مونة األسمنت  ،مثل:
هو مكون ي
طبقة رقيقة من مونة ,إصالحات ملموسة ,مقاومة للتآكل لربط القديم إىل الخرسانة الجديدة.
االستعمال :مع كل كيس ترابة يضاف  2-1.5ر
ليت

َّ
سائل مركز مصمم هو تركيبة سائلة جديدة لكل من المالط والخرسانة .وهو عبارة عن بوليمر
بالستيك ،مانع لتشب الماء وعالقة مع منتجات
لالستخدام المتفوق كطبقة أساس  ،مقوى ،
ي
أساسها األسمنت.
ّ
هو خليط سائل مركز مصمم لالستخدام كمحصن مع المنتجات القائمة عىل األسمنت.
ر
ذان اإلنصهار أثناء تعزيز خصائص القوة و .waterpoofing
إن قدرتها عىل إنشاء مزي ــج الخرسانة ي
تستخدم لخلطات الخرسانة والمونة واالسمنت.
االستعمال :مع كل كيس ترابة يضاف  2-1.5ر
ليت

جاهز لإلستخدام المونة
اضاف مونة ترميم واصالح للخرسانة تحتوي عىل سيليكافيوم ومواد عضوي جاهزة لالستخدام.

غلق المسام وتسوية اإلسطح المختلفة اعمال اصالح وترميم الطبقات الرقيقة الداخلية
والخارجية (اإلفقية والراسية)
اعمال ترميم ر
الشوخ الشعرية والفرغات الدقيقة
ن
اعمال اصالح النهايات وجوانب الفصول وتسوية اماكن االنحناءات يف االسطح
ر
سانت)
الخرسانية (سماكات من  0اىل 1
ي

SIKABOND LA (P.L) - 5KG
SIKABOND LA (P.L) - 20KG

SIKA VISCOBOND (L.P) - 5 KG

)SIKAREP FINE (25KG

يستخدم كطالء مضاد للتآكل لفوإلذ التسليح :ؤلصالح الخرسانة المسلحة حيث يوجد تآكل
األساخ
من حديد التسليح
ي
ن
ر
للحماية الوقائية من حديد التسليح يض أقسام الخرسانة المسلحة رقيقة كمونة لليابط
إلستخدامه عىل الخرسانة أو المونة أو الفوإلذ:
لتصليح الخرسانة باستخدام ر
اليقيع وإصالح المونة
الرتباط الخرسانة الجديدة والقديمة ويستعمل للحديد ضد الصدأ

)SIKATOP ARMATEX 110 E (4KG

ن
المعدن الذي يحتوي عىل
عبارة عن مادة طالء ذات مكون واحد مكون من مادة البوليمر
ي
أول ووقاية من التآكل.
دخان السيليكا المستخدم كتماسك ي
مناسبة كطبقة رابطة كجزء من نظام إصالح ملموس
مناسبة كحماية من التآكل وهو بودرة مقوي
الرتباط الخرسانة الجديدة والقديمة ويستعمل للحديد ضد الصدأ

)SIKA MONOTOP 910 S (4KG

هو مانع للتآكل ألسطح الخرسانة المقواة والمدعمة.
ر ن
تم تصميمه ر
نشه يض شكل بخار أو سائل إل قضبان حديد التسليح
إلخياق السطح ومن ثم
ن
القابل يض الخرسانة .تشكل طبقة واقية عىل سطح الصلب الذي يمنع التآكل الناجم عن وجود
الكلوريدات وكذلك بكربونات الخرسانة.
يوذ باستخدامه لكل الخرسانات المسلحة المدعمة بالصلب أو مسبقة اؤلجهاد أو سابقة الصب
بمد وجان  100ر
مت مرب ع
الخرسانة المسلحة من الصلب والجسور والطرق الشيعة المعرضة لبيئات أكالة بناء واجهات
ر
وشفات.
الخرسانة المسلحة المعرضة للبيئة البحرية أو بالقرب منها.
مرائب وقوف السيارات واألرصفة
ن
للمبان وهياكل الهندسة المدنية.
كجزء من نهج نظام سيكا
ي

SIKA FERROGARD 903 - 20 KG

يستخدم لصنع واجهات طاردة للمياه وحماية البناء ضد دخول المياه.
يمكن تطبيقها عىل المونة  ،البناء  ،الطوب  ،الحجر
بمد وجان  100-80ر
مت مرب ع

)SIKAGARD 703 W (20KG

إعداد البالط
ه عبارة عن مادة إلصقة عالية الجودة  ،ذات طبقة رقيقة ،مصنوعة
تلزيق بالط
داخىل ي
ي
ر
ر
وه مجهزة لالستخدام مع إضافة الماء  ،ليابط بالط السياميك،
من البالط
األسمنت  ،ي
ي
ن
الخزض والفسيفساء من كل أنواع األرضيات والجدران.
والبالط
ي
ن
ر
منتج يستخدم ليابط بالط السياميك يض طبقات رقيقة مستمرة تصل سماكتها إل  10مم.
ن
ر
الت تكون فيها المواد الالصقة
بسبب اإللتصاق الممتاز  ،يمكن استخدامه يض الحاإلت ي
التقليدية للبالط الرابطة غي مناسبة بسبب نوع البالط أو الطبقة السفلية أو حالة العمل
المحددة أو الموقع.
ن
مناسب لربط األنواع التالية من البالط :سياميك وبورسلي وبالط متجانس
كل نوع من البالط امتصاص منخفضة وعالية
ن
يمكن استخدامها عىل ركائز بما يض ذلك:
الخرسانة,الطوب ,السطوح الملساء (الجدران واألرضيات) ,البالط كبي الحجم
ً
ً
ً
تحت التدفئة األرضية ,الجدران الداخلية المطلية  -إذا كان طالء الدهان مرتبطا وصوتا جيدا
ً
ً
خارجيا.
داخليا أو
يمكن استخدامها عىل الجدران واألرضيات ،
ر
األسمنت المرنة عالية
خارج هو عبارة عن مادة إلصقة من البالط
تلزيق بالط
ي
ر ي
ن
األداء يمكن استخدامها رليابط بالط السياميك يض الداخل والخارج.
ن
يمكن استخدامها رليابط بالط السياميك يض طبقة رقيقة مستمرة  ،تصل إل  5ملم
العال والمنخفض
مناسبة لربط األنواع التالية من بالط اإلمتصاص
ي ن
وض المواقف الخارجية
يمكن استخدامها عىل ركائز والجدران وعىل األرضيات ي
أو الداخلية

SIKA CERAM- 100 25 KG BAG

SIKACERAM-205 MEDIUM WHITE - 25 KG BAG

SIKACERAM CLEANGROUT MANHATTAN -5KG
SIKACERAM CLEANGROUT ANTHRACITE -BAG 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT WHITE - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT PERGAMON - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT ANEMONE - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT ICE - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT BEIGE - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT LIGHT GREY - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT JASMIN - BAG 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT CARAMEL -BAG 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT SAND - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT ASH - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT COTTO - BAG 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT ABSOLUTE BLACK - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT RUBY - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT DARK BROWN - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT BROWN - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT CROCUS - BAG 2KG
SIKACERAM CLEANGROUT NAVY BLUE - BAG 2KG
SIKACERAM CLEANGROUT ANISEED - BAG 2KG

SIKA TILE ADHESIVE-20KGS
SIKA TILE ADHESIVE WP -20KG (GREY)
SIKA TILE ADHESIVE C2S1 -20KG

،عال المقاومة
روبات عبارة عن حبيبات مسبقة الصب ذات حزمة واحدة تتكون من أسمنت ي
. مم8  إل1 لحشو الفجوات من عرض
ن
 والنمو البكتيي،توفر اؤلضافات المضمنة يض مسحوق الحماية الفعالة والوقاية من العفن
والت يمكن أن تلوث ن
ر
الياقة
 يحافظ نظام التلوين الجديد عىل النهاية ى.وترصر
 ي،والفطري
ر
.التالخ بمرور الوقت
من
ي
ن
ن
 دون التعرض ألضار،  وما إل ذلك،  حمامات السباحة، يستخدم للتطبيقات يض الخزانات
.بسبب وجود الماء
ن
ن
.يستخدم لحشو المفاصل بي جميع أنواع بالط السياميك التطبيق يض الداخل والخارج
الطبيص
الحشو الرخام والرخام
ي
ن
الحشو يض حمامات السباحة
الحشو الفسيفساء الزجاجية

داخىل
تلزيق بالط
ي
تلزيق بالط ضد الماء
SBR + خارج
تلزيق بالط
ى ي

خارج هو عبارة إلصق يحتوي عىل مواد مقاومة عالية ،نسبة عالية من البوليمر،
تلزيق بالط
ر ي
رسوم مختارة من معدن السليكون وإضافات محددة.
ن
الجبىل
وه مناسبة للبورسلي
ي
يمكن أن يخلق طبقات إلصقة بسماكة  15مم .ي
الطبيص عىل الواجهات واألرضيات المدفئة وحمامات السباحة واألرضيات الصناعية.
والحجر
ي
ن
وضع كل أنواع بالط السياميك  ،بما يض ذلك الخزف الكبي وضع بالطات رقيقة من الخزف
الحجري
ر
وخارج  ،عىل الجدران
داخىل
الطبيص بشط عدم حساسية الماء
زرع الرخام والحجر
ى ي
ي
ي
واألرضيات
وضع عىل األرضيات الساخنة والمياه واألنظمة الكهربائية
تطبيقات داخلية عىل البالط القديم  ،دون التمهيدي
مناسبة للتطبيقات حيث يتم طلب عالية األداء
مثل :حمامات السباحة  ،األرضيات الصناعية واإلتجار الكثيف  ،واجهات.
األلواح العازلة الملحومة

SIKACERAM-255 STARFLEX LD WHITE - BAG 25KG

ن
ر
الت
روبات توصل من  2إل  20ملم.
يتمي بالتشطيب واأللوان ى
الياقة  ،وهو ي
مثال للمناطق ي
ن
تتطلب درجة نقاء عالية .يتم استخدامه لملء المفاصل بي السياميك أو الحجر وعىل بالط
األرضيات أو الجدران مثل:
ن
وض المناطق المعرضة
بالط الفسيفساء
الزجاج أو البالط ي
ى ي
ن
مناسبة لحصن بالط الحشو المعرض ألحمال المرور المرتفعة  ،والبالط يض
المستودعات الصناعية ومراكز البيع  ،ويمكن أيضا أن تستخدم لحشو حمامات
السباحة وحمامات السباحة المليئة بمياه البحر.

SIKACERAM EPOXYGROUT AGATA - 5KG
SIKACERAM EPOXYGROUT MOON STONE - 5KG
SIKACERAM EPOXYGROUT SNOW - 5KG
SIKACERAM EPOXYGROUT IVORY - 5KG
SIKACERAM EPOXYGROUT PETRA - 5KG
SIKACERAM EPOXYGROUT NIGHT - 5KG

ه عبارة عن إلصق مانع للرطوبة
تلزيق  ,EPOXYي
ن
ليط
االستخدامات :الحجر
الطبيص الصلب ,سياميك  ،أسمنت ي
ي
الصلب والحديد واأللمنيوم ,الخشب ,الزجاج

اإليبوكد
هو وكيل ارتباط مكون من المذيبات  ،عىل أساس مادة
ي
أكي بكثي من قوة الشد للخرسانة نفسها.
االستخدامات :يوفر رابطة ذات قوة ى
فه مناسبة لالستخدام كعامل ربط بنيوي من أجل:
لذلك ي
ن
مونة ربط بي اإلسمنت المسلح القديم والجديد.الصلب والحديد

SIKADUR 31 CF LP (A-B) - 5KG
SIKADUR 31 CF (A-B) - 5KG

SIKADUR 32 LP - 5KG

الهيكىل
البناء
ي

ن
اؤليبوكد
عال
ه مادة صلبة ذات مكوني فعالة  ،٪100مقاومة للرطوبة  ،مع معامل ي
ي
ي
ر
يى
الخارج بالخرسانة  ،والبناء ،والخشب  ،والحجر  ،إلخ.
يمكن استخدامها كمادة إلصقة لليابط
ر
الهيكىل للصفائح المركبة ( )Sika CarboDur CFRPإل الخرسانة.
اليابط
ي
ر
الهيكىل للصفائح الفوإلذية للخرسانة.
اليابط
ي

األغشية السائلة المحددة
مطاز عازل للماء.
اكريليك يخفف بالماء وهو
سائل
ي
ي
ر
يستعمل عىل اإلسمنت المسلح والبالط والياسات والقرميد والجدران...
مطاز مرن سهل اإلستعمال والتطبيق مانع للنش.
ي
ويحم من تشب الماء.
,
ان
ر
بالجد
والتصدعات
الشقوق
يمأل
ي
يقاوم عوامل الطقس وتدوم فعاليته طويال.

هو مركب مكون من مر ن
كبي  ،عالج شيـ ــع ،مواد صلبة عالية ،أساس مذيب،
ن
يوريثي القائم عىل المذيب (الجزء ، )A
البول
يتكون من :مادة صمغية من مادة
ي
وتصليب (الجزء  .)Bوهو مصمم لختم ركائز اإلسمنتية للحد من انتشار إطالق الغازات.
ن
مكوني  ،معالجة شيعة  ،ذات مواد صلبة عالية
هو مادة صلبة ذات
)مع بعض  A+Bيستعمل(
ر
بمد وج واحد  110-90مت مرب ع

SIKADUR 30 - 6KG
SIKADUR 330 -5KG

بمد وجان  35-30ر
مت مرب ع )SIKAFILL 100 (20 KG
بمد وجان  7ر
مت مرب ع )SIKAFILL 100 (5 KG

SIKA CONCRETE PRIMER COMP A-9.62 KG
SIKA CONCRETE PRIMER COMP B-2.16 KG

ن
البول
يوريثي
البول
عبارة عن مادة صلبة  ،أحادية المكون  ،ذات مواد صلبة عالية  ،من
ي
ي
ن
يوريثي القائم عىل السدادة للتطبيقات حيث يتطلب إحكام المياه والحفاظ عىل مظهر
الر ن
األصىل.
كية
ي
ن
المسام  ،ألواح التجميع الزخرفية  ،أعمال الطوب ،و التيا كوتا.
يمكن استخدامه يض الحجر
ي
ن
والياسات ,المناور والمبانن
الشفات ر
الزخرض للطالء عىل ر
التجميع
ي
ي
طالء مضاد للكش فوق الزجاج وأضواء السقف.
بمد وجان  35ر
مت مرب ع

عبارة عن مطاط قاعدة المذيبات .طالء متعدد األغراض ومرن للغاية.
يحتوي عىل التصاق ممتاز بالخرسانة والبناء واألسفلت واألخشاب الصلبة ومعظم العزل.
قابل لالستخدام لغشاء سقف رطب ومعازل للماء العام ,أرضيات الحمام.
للكييتات والكلورايد
يمكن تطبيق عىل األسطح الرطبة والجافة .هو مقاوم ى
بمد وجان  50-40ر
مت مرب ع

DECOTHANE CLEARGLAZE - 5.15 KG

)SIKA ROOF GUARD RUB.Zd Bitumen (AQUASEAL 5 RUB.ZD P.20K (water
)SIKA ROOF GUARD RX (15KG PAIL) 18L (Solvent

االنشقاقات المتخصصة
عبارة عن مادة مانعة للتشب ذات مرونة واحدة ومقاومة للرطوبة مع مقاومة ميكانيكية
وكيميائية عالية.
ن
تم تصميمه لمفاصل الحركة واإلتصال يض األرضيات ومناطق المشاة والمرور
)مثل مواقف السيارات(
ن
والمستودعات ومناطق اؤلنتاج والتطبيقات يض الصناعات الغذائية ومحطات معالجة مياه
ن
وض غرف األبحاث.
الرصف
ي
الصح وبناء األنفاق ي

SIKAFLEX PRO 3 CONCRETE GREY 20X600ML MONOSAUSAGE

ن
المبت (مانع التشب)
مفاصل واجهة
ن
يوريثي  ،غي قابلة للتخميد ،من الدرجة
البول
هو عبارة عن مادة مانعة للتشب من مادة
ي
الممتازة  ،ومعالجة بالرطوبة  ،ومكون من مادة واحدة.
مصممة لجميع أنواع المفاصل حيث إل يتجاوز أقر عمق للتشب ." 1/2
مناسبة للمفاصل الرأسية أو األفقية .لديها العديد من التطبيقات كمادة مانعة للتشب مرنة
ن
بي المواد مع معامالت مختلفة من التوسع.

سيليكون بال اسيد عبارة عن مادة مانعة للتشب ذات مكون واحد مكون من مادة أحادية
ن
وتتمي بالتصاق جيد وعمر تخزين طويل.
السيليكون ومقاومة للحرارة وذات مقاومة منخفضة
ن
يشتغل يض درجة حرارة الغرفة تحت تأثي الرطوبة الجوية ؤلعطاء مطاط السيليكون المرن بشكل دائم
يستخدم للزجاج ,سياميك وبالط ,األلومنيوم والصلب والزنك والنحاس
رشائح بالستيكية ,المطاط ,الفوإلذ المقاوم للصدأ ,الخرسانة والرواسب

SIKAFLEX CONSTRUCTION BEIGE -600 ML
SIKAFLEX CONSTRUCTION BLACK -600 ML
SIKAFLEX CONSTRUCTION CONCRETE GREY
SIKAFLEX CONSTRUCTION WHITE -600 ML
SIKAFLEX CONSTRUCTION RUSTIK RED -600 ML
SIKAFLEX CONSTRUCTION BROWN -600 ML

SIKASEAL KITCHEN AND BATHROOM TRANSPARENT -300ML/Ctg
SIKASEAL KITCHEN AND BATHROOM BLACK -300ML/Ctg
SIKASEAL KITCHEN AND BATHROOM WHITE -300ML/Ctg
SIKASEAL KITCHEN AND BATHROOM GREY -300ML/Ctg
SIKASEAL KITCHEN AND BATHROOM BEIGE -300ML/Ctg
SIKASEAL KITCHEN AND BATHROOM BROWN -300ML/Ctg

مياه صلبة (المونة)
هو عبارة عن مونة مرنة مقاومة لأللياف لعزل المياه للركائز المعرضة
ً
خصيصا للتطبيق عن طريق الفرشاة أو المجرفة.
تم تصميمه
المان وحماية الهياكل الهيدروليكية مثل الخزانات والقنوات والدبابات واألنابيب الخرسانية
العزل
ي
تشب المياه الداخلية من الجدران والطوابق السفلية.
المان وحماية الجدران الخارجية
العزل
ي
ر
تشب المياه من المدرجات والشفات عىل دعامات من الخرسانة أو دعم من البالط المعدة
بشكل جيد.
المان العام لألسطح الخرسانية.
العزل
ي
ر
بمد وجان  10-8مت مرب ع

SIKALASTIK-1K BAG 20 KG

ن
الطي .يتم تطبيقه عىل هياكل الخرسانة والمونة
قاعدة اإلسمنت  ،عنرصي البوليمر تعديل تشب
لمنع تشب المياه.
ن
والداخىل ،وإصالح العمل والحماية من الصقيع واآلثار الضارة
الخارج
المان
يستخدم يض العزل ن ي
ى ي
ي
لعوامل إزالة الجليد يض الهياكل التالية:
ن
الصح بما يض ذلك خزانات خرسانية ,مرافق معالجة المياه,
مرافق معالجة مياه الرصف
ي
المدرجات ر
والشفات ,جسور وجدران البحر ,اإلحتفاظ بالجدران ولختم الشقوق "الشعرية"
ن
ر
الت إل تخضع ألسطح الحركة.
يض الهياكل
الخرسانية ي
بمد وجان  10-8ر
مت مرب ع
حمامات السباحة وعزل المياه لخزانات مياه ر
الشب والخزانات.

SIKATOP SEAL 107 A BAG 20KG+B JERKIN 5KG- EG

ر
اسمنت بورتالندي شيـ ــع النشاف مانع لنفاذ الماء .تستعمل سيكا بلج بعد الخلط
مونة أساسها
ي
بالماء لعمل مونة تعمل عىل منع التشب للمياه بشعة كبية وذلك لجميع أسطح األسمنت
ن
الصح ومحطات المياه
المسلح والمعدنية والخشبية وذات كفاءة يض مشاري ــع الرصف
ي
وحمامات السباحة واألنفاق.
االستعمال :بعد الخلط ر
مباشة يتم ملء فتحة التشب بالمادة المخلوطة وبالنسبة للفتحات
الكبية يتم عمل الفورم المناسب .يتم الضغط عىل مكان التشب بالمادة باستخدام القفاز
المطاز ر
حت يتوقف التشب تماما.
ي

)SIKA PLUG MORTAR (5KG
)SIKA PLUG MORTAR (25KG

ن
ن
ر
الت تنتفخ يض اتصال مع الماء .ختم وصالت البناء يض الخرسانة سابقة الصب،
ختم المالمح ي
ن
وقطع النفق  ،وقنوات الكابل وض بناء ماء .أيضا ؤلحكام ر
اخياق األنابيب والصلب العمل
ي
من خالل الجدران وألواح األرضيات.
أنواع من المفاصل البناء .عند التالمس مع الماء  ،أو حلول معينة  ،يتم توسيع التشكيالت
لتشكيل ضغط ختم  ،ومنع مرور الماء والسوائل.
ن
مصممة لمفاصل البناء يض الهياكل الخرسانية الجديدة والمضادة للماء.
ممتازة ؤلحكام ر
اخياق األنابيب من خالل الجدران وألواح األرضية.
ممتازة لختم المفاصل ن
بي العناض الجاهزة.
مثالية لمفاصل البناء مانعة للتشب ن
بي الخرسانة الجديدة والحالية.

ن
هو مركب عازل للماء يعمل عىل اغالق المسارات الشعرية والمسام يض الخرسانة والمونة
ن
وض ن
حي انه يعمل عىل غلق مسارات المياه فانه يسم بعملية خروج بخار الماء من المونة
ي
خال من الكلوريدات.
وهو مركب ي
العالم المعروف بنظام سيكا لعزل المنشات ضد الماء.
يعتي اساس النظام
ى
ي
وهو مناسب تماما لمعظم انواع المنشات الطوب واإلسمنت المسلح المعرضة لضغط الماء
والرطوبة داخليا وخارجيا.
االستعمال :مع كل كيس ترابة يضاف كيلو من SIKA 1

عال الجودة يزيد بفعالية كفاءة المونة اإلسمنتية)
مقوي اسمنت ( SBRمعدل ي
ن
يستعمل لالرضيات اإلسمنتية/مونة اإلصالح المستعملة يض
ر
اليميم وملء الفراغات /لالرضيات المقاومة لالحتكاك.
مونة ربط ن
بي اإلسمنت المسلح القديم والجديد.
طريقة االستعمال :تضاف المادة مع الجبلة عند الخلط بالماء
الكمية :كل كيس ترابة  2ر
ليي SBR

)SIKA SWELL A 2005 RED (ROLL OF 20M
)SIKA SWELL A 2010 RED (ROLL OF 10M

)SIKA 1 (20KG

مقوي اسمنت  5ر
ليي SIKA BONDING AGENT/SPR

مادة لملء فواصل المنشات الخشبية والمعدنية عامة مرنة اساسها البولييتان.
معجونة  ( PUبولييتان) معجونة للفساوي ــخ خاصة لعزل الماء
تستعمل :للحوائط /اسوار ر
اليابزينات /حول النوافذ واإلبواب/
األسوار الصناعية والمعدنية وأجزاء اإلسمنت المسلح

ن
إلصق قوي يمكن استعماله يض درجات الحرارة المنخفضة()EPOXY
ن
يستعمل لتثبيت قضبان الحديد وتثبيت الرزات يض اإلسمنت والحوائط والحجر
الطبيص.
ي
يستعمل لالحمال الخفيفة اىل المتوسطة( .رسي ع النشاف)

عال الجودة ()EPOXY
إلصق ومثبت ي
ن
يستعمل لتثبيت قضبان الحديد وتثبيت الرزات يض اإلسمنت والحوائط والحجر
الطبيص.
ي
رسي ع النشاف
يستعمل لالحمال المتوسطة والثقيلة.

SIKA AFLEX PRECAST CONC BEIGE - 600M
SIKA AFLEX PRECAST CONC GREY - 6

SIKA ANCHORFIX S - 300 ML

SIKA ANCHORFIX 2 NORMAL - 300

عازل للنش (يستعمل إلصالح وترميم الطبقات الداخلية والخارجية)
ترميم عيوب اإلسطح واإلجزاء التالفة
اعمال حماية وعزل اإلسمنت المسلح ضد الماء.
مثل :كعكة لالسطح /توريق الحيطان
زيادة  4ال  4.5ر
ليي من الماء  /كيس  25كغ

عازل للنش SIKAREP BAG 25KG

بودرة مقوي تستعمل للتوريق للعزل ضد الماء
ن
ر
مانع للنش ومقاوم للماء يض بياض الحوائط ,واجهات اإلبنية ,ومونة اليميم ولياسة اإلرضيات.
تضاف مادة سيكا عازلة ال الخليط الجاف مع التقليب والخلط
قبل اضافة الماء
الكمية :مانع للتشققات مع كل كيس ترابة كيس SIKALITE BAG 1KG

بودرة مقوي SIKALITE BAG 1KG

نن
بالبييين
لون ابيض  PUعازل للماء يخفف
وعال المطاطية يغلف الشقوق
مرن
ر ي ن
فعال حت يض درجات الحرارة المنخفضة
جيد االلتصاق عىل االسمنت المسلح والقرميد وكافة االسطح

ر
عال الكفاءة جاهز لالستعمال كمونة جراوت
مركب
اسمنت ي
ي
عالية اإلجهاد وغي قابلة اإلنكماش.
ر
يتم تحضي كمية الماء اإلزمة (  3 - 2.5لي) للحصول عىل القوام المطلوب
يستعمل كقواعد للزجاج وغيها

بمد وجان  25ر
مت مرب ع )SIKA LASTIC 612 15 L (21.3 KG
ر
بمد وجان  7مت مرب ع )SIKA LASTIC 612 - 5 L (7.1 KG

SIKA GROUT 200 BAG 25KGS

الطبيص
كونشفادو سائل بال لون يرش او يدهن عىل الجدران الخارجية لحماية الحجر
ي
والقرميد واإلسمنت مقاومة الجدران للمياه.
ن
إل يغي لون الحجر ويساعد يض عدم التساقط اإلوساخ
يمنع نمو الحشائش عىل الجدران
سهل اإلستعمال يرش دون خلطه باية مادة اخرى عىل وجه واحد
يجب ان تكون الجدران نظيفة وخالية من التشققات
االستعمال :بمد وج واحد  120-100ر
مت مرب ع

SIKA GARD PROTECTION FACADE 20

مان للحماية الدائمة ألسطح اإلسمنت المسلح المعرضة
اساسه ي
ألنواع ر
اليبة الضارة ويستعمل لعزل وحماية اإلساسات واإلسمنت
المسلح تحت اإلرض المعرضة لالمالح وكدهان ضد الرطوبة
مان اذا يوجد رطوبة او إل عىل اإلسطح وتحت اإلرض
يستعمل عىل ي
أساس للزفت ليوضع سجاد  MACو  LARENمن بعده
االستعمال :بمد وجان  50-40ر
مت مرب ع

SIKA BITUMEN EMULSION /AQUASE

اساسه نفس للحماية الدائمة ألسطح اإلسمنت المسلح المعرضة ألنواع ر
اليبة الضارة
ي
ويستعمل لعزل وحماية اإلساسات واإلسمنت المسلح
نفس اذا إل يوجد رطوبة فقط مثل اإلسطح
يستعمل عىل
ي
أساس للزفت ليوضع من بعده سجاد  MACو LAREN
االستعمال :بمد وجان  50-40ر
مت مرب ع
سجاد من الزفت مانع للنش ولنفاذ الماء لالسطح ر
ن
والبالكي واإلقبية
والياسات
مرن يقاوم الحرارة ولبخار الماء
سهل التطبيق باستعمال حراق الغاز
ن ن
ر
لي يض درجات الحرارة المنخفضة
يبط
سجاد من الزفت يستعمل للجبل مع بحصة
اماكن التطبيق تحدد نوعية وسماكة السجاد المطلوب
سجاد من الزفت مانع للنش ولنفاذ الماء لالسطح ر
والياسات
ن
والبالكي واإلقبية
مرن يقاوم الحرارة ولبخار الماء
سهل التطبيق باستعمال حراق الغاز
ن ن
ر
لي يض درجات الحرارة المنخفضة
يبط
سجاد من الزفت يستعمل للساحل بدون بحصة(سادة)
اماكن التطبيق تحدد نوعية وسماكة السجاد المطلوب
ن
ن
يستعمل كقاطع للمياه يض فواصل الصب وفواصل التمدد يض منشات اإلسمنت المسلح
الصح ,السدود والقنوات
يستعمل لخزانات المياه والرصف
ي
وحمامات السباحة ,والحوائط الساندة والحاجزة.
بال صباب

SIKA BLACKSEAL PRIMER LB /16

MAC S ARD 4.5 NAT. GREY

)LAREN PE 4 MM DT (10M/ROLL

WATERBAR V 20-30 ML-EG

ن
يستعمل كقاطع للمياه يض فواصل الصب وفواصل التمدد
ن
يض منشات اإلسمنت المسلح
يستعمل لخزانات المياه والرصف
الصح ,السدود والقنوات
ي
وحمامات السباحة ,والحوائط الساندة والحاجزة.
مع صباب

WATERBAR O-25 L 15ML-EG

رشائح من الزفت ذاتية اإللتصاق
ن
يستعمل يض التصليح الشي ــع إلماكن تشب المياه والشقوق,
قساطل البالستيك والمزاريب وتشققات رشائح الزفت عىل
اإلسطح ,والدرابزين والنوافذ وزوايا اإلرضيات والقرميد
يستعمل عىل كافة المواد
عازل للماء ويمكن الدهن فوقه
ن
يمكن استعماله يض درجات الحرارة المنخفضة

SIKA MULTISEAL GREY 50mm x 10m
SIKA MULTISEAL 300 MM X 10 MT
SIKA MULTISEAL 150 mm x 10 m T
SIKA MULTISEAL 200 mm x 10 m T
SIKA MULTISEAL GREY 150 MM X 1
SIKA MULTISEAL 100 MM X 10 MT

مطاز يقاوم اإلرتجاجات
عال الجودة لكافة اإلستعماإلت,
إلصق ي
ي
ن
سهل اإلستعمال  ,يمكن استعماله يض الداخل والخارج
يصلح للصق المعادن والسياميك والخشب والزجاج والقرميد
يمكن استعماله كالصق قوي لفواصل اإلرضيات

تلزيق SIKA BOND AT UNIVERSAL DARK

ّ
المكونات
ثنان متعدد
مركب ي

HANDGUN - 535 XSP 600 ML

