المجموعه الخامسه
_____________________________________________________________________________

مركبات األرضيات
اسم المنتج

الوصف واالستعمال

االستهالك  /التغطية

العبوة

POLY FLOOR HARD

مركب أساسه حبيبات البازلت عالية المقاومة لتقوية سطح
األرضيات الخرسانية ضد البرى واالحتكاك وذات لمعة عالى

من  3كجم إلى  7كجم  /المتر
المسطح

 25كجم

POLY FLOOR METAL

مركب أساسه حبيبات معدنية لتقوية سطح الخرسانة ضد
البرى واالحتكاك وذات لمعة عالية

من  3كجم إلى  7كجم  /المتر
المسطح

 25كجم

POLY FLOOR Qrandum

مركب أساسه حبيبات الكوارتز المجروش لتقوية سطح
األرضيات الخرسانية ضد البرى واالحتكاك وذات لمعة عالية

من  3كجم إلى  7كجم  /المتر
المسطح

 25كجم

مركب أساسه حبيبات البازلت عالية المقاومة لتقوية سطح
األرضيات الخرسانية ضد البرى واالحتكاك وذات لمعة عالية

من  3كجم إلى  7كجم  /المتر
المسطح

 25كجم

مركب أساسه حبيبات البازلت عالية المقاومة مسلح بالبولى
بروبلين فيبر لتقوية سطح األرضيات الخرسانية ضد البرى
واالحتكاك ومقاومة الشروخ الشعرية وذات لمعة عالية

من  3كجم إلى  7كجم  /المتر
المسطح

 25كجم

POLY FLOOR EP

دهان إيبوكسى لألرضيات ذو مقاومة فائقة للبرى واالحتكاك
ومقاوم للكيماويات وضد نمو البكتريا

من  4إلى  6متر مسطح  1 /كجم

 5كجم

POLY FLOOR EP HC

دهان إيبوكسى لألرضيات ذو مقاومة فائقة للكيماويات
ومقاوم للبرى واالحتكاك وضد نمو البكتريا

من  4إلى  6متر مسطح  1 /كجم

 5كجم

بولى فلور هارد
بولى فلور ميتال
بولى فلور كورندم
POLY FLOOR HARD
COLORE

بولى فلور هارد ملون
POLY FLOOR HARD F

بولى فلور هارد أف
بولى فلور آى بى
بولى فلور إى بى سى اتش

 POLYFLOOR EP T- 5000مونه إيبوكسية مقاومة فائقة لالحتكاك والكيماويات وضد نمو  2كجم  1 /متر مسطح بسمك 1
ملم
البكتريا
بولى فلور إى بى تى 5000
POLY FLOOR EP SL
مونه إيبوكسية ذاتية التسوية وذو مقاومة فائقة لالحتكاك  5.5كجم  1 /متر مسطح بسمك
 3ملم
والكيماويات وضد نمو البكتريا
بولى فلور إى بى أس أل
دهان مطاطي لألرضيات والحوائط أساسه مادة البوليوريثان
مقاوم للبرى واالحتكاك وضد نمو البكتريا ومقاوم للعوامل من  4إلى  6متر المسطح  /ا كجم
الجوية الرضيات المالعب والجراجات واألماكن المكشوفة

POLY FLOOR P UR

بولى فلور بى يو أر

 40كجم
10كجم
 5كجم

POLY FLOOR HARD SC

مركب إسمنتي ملون للخرسانة المطبوعة عالي المقاومة
لتقوية سطح األرضيات الخرسانية ضد البرى واالحتكاك

من  2كجم إلى  6كجم
 /المتر المسطح

 25كجم

POLYRELEAS

بودرة ملونة لفصل الختامات عن الخرسانة المطبوعة إثناء
الطباعة

من  0.2كجم إلي  0.25كجم /
المتر المسطح

 25كجم

بولى فلور هارد أس سى
بولى رليز
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