
SM 0055 / 12 pcs / box

S495 Plastic / 25 pcs / box

مسدسات السلیكون 

S496 12 / األلمنیوم pcs / box

SM 0034 / 12 pcs/ctn (األلمنیوم)

٧٢www.somaf i x . com. t r
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SM 0009CT / 20 pcs/ctnSM 0010T / 20 pcs/ctn

SM 011T / 20 pcs/ctn

SM 0008T / 20 pcs/ctn

مسدسات الرغوة

SM 0008 / 20 pcs/ctn

٧١

FG100 / 20 pcs/ctn



مسدسات
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كتالوج  ألوان الطالء

ألوان معدنیة
ألوان خاصة

  للسلع البیضاء
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األسودرمادي

رمادي فاتحأسود المعأسود باھتأبیض المعأبیض باھت

      أخضر غامق  أخضر فاتح

رمادي غامق

أزرق غامقأزرق فاتح أزرق كحلي

البنيأحمر فاتح برتقاليأرجواني داكنأحمر غامق أصفر

نحاسي الكروم برونزيذھبي

األبیض

 األلوان المقاومة للدرجة
 ٣٥٠  درجة مئویة
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المواصفات التقنیة

بخاخ الطالء

الممیزات :  طالء السلیلوز، یسـتخدم بسـھولة في جمیع األسطح التي تحتاج 

إلــى طالء و كذلك ألعمال تــزیینیة علــى المـــركبات الدراجات الدراجات 

الناریة  و جمیع أنواع التطبیقات المنزلیة .

طریقة اإلستعمال : أزل الغبار ،الصــــدأ و الزیت من على الســــطح المراد 
ً طالئھ و تأكد بأن یكون جافا ،ضخ العبوة جیدا قبل اإلستعمال ، إمسـك العبوة ً

ً بعیدا مسافة ٣٠ سم بشكل عامودي   بعد الطالء أقلب العبوة رأسا على عقب ً

و اضغط على الصــــــمام إلفراذ الھواء المتبقي ، في حال التجمد قم بإزالة و 

تنظیف الصمام   

األمان : ال تعرضـــــھ لدرجة الحرارة التي تفوق ٥٠ درجة مئویة . ال تحرق 
العبوة  حتـــى ولو كان فارغا . ال تـــرمھ فــــي النار ،أبعده عن متناول أیدي ً

األطفال ، ال تقم باتصالھ بالعینین أو الجلد .

التخزین : إحتفظ بھ في مكان جاف و دافئ . 

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

سائل مزیج التركیز

-١٠/+٣٥ درجة مئویة 

+٥/ +٣٥ درجة مئویة 

٢٥٠ مل ٢٤ قطعة / كرتون

٤٠٠ مل١٢ قطعة / كرتون
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٦٧

منظف المكابح  

الممیزات : یســــتخدم في تنظیف المكابح ، األغشــــیة ، األسطوانات ، ناقل 

الحركة في المركبات ، یزیل بسـھولة زیت المكابح الھیدرولیكي  و الزیت ، 

یقوي األداء ، ویمنع الصریر . 

 طریقة اإلستعمال : یمكن أن یســــــــــتعمل بفك المكابح أو من دون فكھا . قم 
بالرش مدة ١٠-١٥ دقیقة بإمســــــــــاك العبوة عامودیا . ستزیل األوساخ و ً

الزیوت إلى السطح  بعد وھلة من الزمن . 

األمان : ال تعرضــــــھ لدرجة الحرارة التي تفوق ٥٠ درجة مئویة  ال تحرق 
العبوة  حتـــى ولو كان فارغا . ال تـــرمھ فــــي النار ، أبعده عن متناول أیدي ً

األطفال ، ال تقم باتصــــــالھ بالعینین أو الجلد . التخزین : أبقھ في مكان جاف 

ودافئ . 

تاریخ الصالحیة : ٢٤ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ اإلنتاج على العبوة .ً

المواصفات التقنیة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

سائل مزیج التركیز

-١٠/+٣٥ درجة مئویة 

+٥/ +٣٥ درجة مئویة 

٤٠٠ مل١٢ قطعة / كرتون
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منظف المحرك 

الممیزات : یزیل الزیت ، القطران والغبار من محركات الســـــــــــــــیارات ، 

الشـاحنات والقوارب وأضف الى ذلك سھولة التنظیف ، ال یحتوي على اآلسید 

وال یتآكل .

طریقة اإلستخدام : قم بغســـــل المحرك بالماء ثم قم باستخدام منظف المحرك 

البخاخ ، قم برش الماء بعد إســـــــتخدام المنظف  ب٥ الى ١٠ دقائق وبعد ذلك 

ستكمل عملیة تنظیف المحرك . 

األمان : ال تثقبھ وتجنب تعرضــــــھ للحرق وابقھ بعیدا عن درجة الحرارة ٠ ٥ ً

درجة مئویة ألنھ قابل لالشتعال . خطر للصـــحة  في حال التماسھ الى الجلد أو 
ً العینین ینصــــح بغســــلھ بالماء وقم بمراجعة الطبیب مباشرة . أبقھ بعیدا عن ً

متناول أیدي األطفال . 

التخزین : أبقھ في مكان جاف ودافئ . 

تاریخ الصالحیة : ٢٤ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ اإلنتاج على العبوة .ً

المواصفات التقنیة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

سائل مزیج التركیز

-١٠/+٣٥ درجة مئویة 

+٥/ +٣٥ درجة مئویة 

٤٠٠ مل١٢ قطعة / كرتون
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فاصل القوالب 

الممیزات : یستخدم كفاصل و كتشحیم في درجات الحرارة الحارة و الباردة 

یمنع من حدوث أیة مشــــــاكل أثنا تطبیق القوالب و أثناء اللف على البكرة . 

یمنع اإلحتـراق نتیجة الحــرارة وذلك عن طــریق تقلیل إحتكاك األجھــزة ، 
ویمنع أیضـا من توضع التسـریبات نتیجة اإلستخدام في األسطح الســاخنة . ً

یزود بفاصل حدیدي و بالستیكي . ویمنع من إلتصــــاق القوالب ببعضـــــھا  

البعض . 

طریقة اإلستعمال: ضخ العبوة جیدا وقم بالرش ١٠-١٥  دقیقة باإلمســــــك ً
عامودیا .ً

األمان : ال تعرضـــــھ لدرجة الحرارة التي تفوق ٥٠ درجة مئویة  ال تحرق 
العبوة  حتـــى ولو كان فارغا . ال تـــرمھ فــــي النار ،أبعده عن متناول أیدي ً

األطفال ، ال تقم باتصالھ بالعینین أو الجلد . 

التخزین : إحتفظ بھ في مكان جاف و دافئ . 

تاریخ الصالحیة : ٢٤ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ اإلنتاج على العبوة .ً

المواصفات التقنیة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

سائل مزیج التركیز

-١٠/+٣٥ درجة مئویة 

+٥/ +٣٥ درجة مئویة 

٤٠٠ مل١٢ قطعة / كرتون
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سلیكون زیوت التشحیم

الممیزات : یزود بالتشــــحیم الجاف ، یقلل من الشـــــحنات الكھربائیة . یحمي 

المواد من اإللتصاق ، ویحمھا من الصدأ و من الشحنات الكھربائیة .ال یلتصـق 

ال یســمح بحدوث البقع و األكســدة  ،ال یســمح بتآكل الحدید القاسي  مع الحدید 

الناعم . یحمي من الرطوبة و الماء یعمل كإنســــداد و كعازل للماء . یســــتخدم 

كمانع لإلنسداد لجمیع أنواع الحدید ، البالستیك ، الخشـب ، المواد المشـتقة من 

المطاط ، كما یمنع من اإلشــــتعال المكانیكي في أنظمة المحركات ، األبواب ، 

النوافذ واألبواب اإلنزالقیة . 

طریقة اإلستخدام : ضخ العبوة جیدا وقم بالرش على المكان المراد تشـــــحیمھ ً
ً عن طریق مسك العبوة عامودیا بعیدا بمسافة١٥إلى ٢٠ سم . ً

األمان : ال تعرضــــــــھ لدرجة الحرارة التي تفوق ٥٠  درجة مئویة . ال تحرق 
العبوة  حتى ولو كان فارغا . ال ترمھ فـي النار ، أبعده عن متناول أیدي األطفال ً

ال تقم باتصالھ بالعینین أو الجلد . 

التخزین : إحتفظ بھ في مكان جاف و دافئ .

تاریخ الصالحیة : ٢٤ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ اإلنتاج على العبوة .ً

المواصفات التقنیة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

سائل مزیج التركیز

-١٠/+٣٥ درجة مئویة 

+٥/ +٣٥ درجة مئویة 

٤٠٠ مل١٢ قطعة / كرتون



S27

S28

مزیل ومضاد الصدأ 

٦٣

المواصفات التقنیة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

  سائل و زیت مزیجالتركیز

الممیزات : یزیل جمیع أنواع الصدأ ، یفتح المسننات المسدودة مع األحتفاظ 
بعدم الصـــدأ مرة أخرى و یعود الفضـــل إلى مولیبلین سولفور MOS2  یمنع ً

الصــدأ مرة أخرى خالل التخزین . یزیل كل أنواع الشــحون من على صمام 

التشـــحیم  ، أدوات الورشة ، المقصـــات ، األقفال ، المنشــــار ، و األعمال 

الزراعیة و البیتیة . 

طریقة اإلستعمال : قم برش المزیل على الحدید المصـــــــدأ حوالي ١٠-١٥ 
ثواني  عن طریق  إمســـــــاك العبوة عمودیا . المكان الذي صدأ سیزیل بعد ً

وھلة . 

األمان :  ال تعرضھ لدرجة الحرارة التي تصــل إلى ٥٠ درجة مئویة ، ال تقم 
بحرقھ حتى ولو كان فارغا ، أبعده عن متناول أیدي األطفال ، ال تقم باتصالھ ً

بالعینین والجلد 

التخزین : یحتفظ  في مكان جاف ودافئ . 

تاریخ الصالحیة : ٢٤ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ اإلنتاج على العبوة . ً

-١٠/+٣٥ درجة مئویة 

+٥/ +٣٥ درجة مئویة 

٢٥٠ مل ٢٤ قطعة / كرتون

٤٠٠ مل١٢ قطعة / كرتون
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S25
S26

مع السلیكون

خالي من السلیكون

المواصفات التقنیة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

سائل مزیج التركیز

الممیزات : سائل مضــــــغوط ( آیروسال)  الذي یمنع من إلتصــــــاق شرارة اللحام لفوھة البنزین  ، فوھة الزیت و 

األسطح المتاخمة لمنطقة اللحام . یحتوي على السلیكون لإلستخدام الصناعي . غیر قابل لإلشتعال . 

التطبیق : یستخدم عند حاالت اللحام لحمایة األسطح المتاخمة و فوھة الزیت و الغاز . 

ً التعلیمات : ضـخ العبوة جیدا قبل اإلسـتعمال .قم برش المحمي على ســطح منطقة اللحام وفي فوھة الغاز بعیدا عنھا ً

١٥ إلى ٢٠  سم ، قم بتنظیف اللحام بعد رش المحمي . 

األمان : ال تعرضـھ إلى درجة الحرارة التي تفوق ٥٠ درجة مئویة ال تحرق العبوة حتى ولو كانت فارغة .ال ترمھ في 

النار ، أبعده عن متناول أیدي األطفال ، ال تقم بإصالھ إلى الجلد و العینین . 

التخزین :  إحتفظ بھ في مكان جاف و دافئ .

المحمي للشرارة الذي ال یحتوي على السلیكون : سائل مضغوط ( آیروسال)  الذي یمنع من إلتصـاق شرارة اللحام 

لفوھة البنزین، فوھة الزیت و األسطح المتاخمة لمنطقة اللحام .ال یحتوي على الســـــــلیكون یمكن طالئھ بعد اللحام 

مناسب  لإلستخدام الصناعي . غیر قابل لإلشتعال . 

التطبیق : یستخدم عند حاالت اللحام لحمایة األسطح المتاخمة و فوھة الزیت و الغاز .  

ً التعلیمات : ضخ العبوة جیدا قبل اإلسـتعمال . قم برش المحمي  على سـطح منطقة اللحام وفي فوھة الغاز بعیدا عنھا ً

١٥ إلى ٢٠ سم  ، قم بتنظیف اللحام بعد رش المحمي . 

األمان : ال تعرضـــھ إلى درجة الحرارة التي تفوق  ٥٠ درجة مئویة  ال تحرق العبوة حتى ولو كانت فارغة .ال ترمھ 

في النار ، أبعده عن متناول أیدي األطفال ، ال تقم بإصالھ إلى الجلد و العینین . 

التخزین :  إحتفظ بھ في مكان جاف و دافئ . 

تاریخ الصالحیة : ٢٤ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ األنتاج على العبوة .ً

-١٠/+٣٥ درجة مئویة 

+٥/ +٣٥ درجة مئویة 

٤٠٠ مل
١٢ قطعة / كرتون
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المواصفات التقنیة

المسمار المائي الھیبرید 

الممیزات : مركب واحد ،الصـــــق قوي جدا مرتكز على صــــــیغة الھیبرید ً

البولیمـر ، عالـي المــرونة ، خالــي من المواد الــزائبة ، یمكن دھنھ ، لیس لھ 

رائحة ینشف بسرعة ، مقاومة عالیة للظروف الجویة القاسیة . 
التطبیق : یمكن إستخدامھ  للعدید من األعمال وتطبیقھا من دون المسامیر أو 

البراغي  ما عدا بولي تترافلوروإیثیلین و السـلیكون ، للتطبیق في اإلستعمال 

الداخلي و الخارجي . للصــــق و تثبیت القوالب ، إطارات األبواب و النوافذ ، 

قوالب الجص ، واألسقف ، یمأل الفراغات و التشــققات  یلصـــق بشـــكل جید 

فواصل الخزانات ، الدرج الخشـــبي ، الحدید ، األلواح و البالستیك ، مناسب 

لإلستعمال تحت الماء مثل األحواض و السفن . 
طریقة اإلستعمال : یجب أن تكون األسـطح نظیفة وخالیة من الغبار والزیوت  

الالصق یمكن أن یضـغط للخارج من خالل فوھة الخرطوش تتطلب الرطوبة 

للنشـــف  یجب أن تكون األسطح رطبة للوصول إلى نتائج مرضیة .أبعده عن 
متناول أیدي األطفال . تاریخ الصــالحیة ١٨ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ ً

اإلنتاج على العبوة . 

األبیض

قوة التمزق

درجة حرارة التخزین

  ١٣ نیوتن /ملم   

 ٠/+٤٠ درجة مئویة 

معامل المرونة بالمئة إلى

٨٠نسبة الصالبة

+٥/ +٤٠ درجة مئویة درجة حرارة التطبیق

٣٫٠ ملمترمربع

نظام النشفان  

مدة تشكیل المعجون

الكثافة

 قوة الشد

بولیمرات ھجینة

١٠ -٣٠ دقیقة 

١٫٦غرام / سنتیمتر مكعب

٣٫١ نیوتن/ ملمتر المربع

٣-٨ غرام /١٠ ثانیةنسبة البثق

١٠٠ %اإلستطالة 

٣٠٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش
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المواصفات التقنیة

األبیض

الممیزات : مركب واحد ، الصـــــــــق قوي جدا لكافة األعمال  مرتكز على ً

صیغة الھیبرید البولیمر .،خالي من المواد الزائبة یدھن ینشـــف بســـرعة ، 

لیس لھ رائحة ، مطاطي . لھ میزة اإلستطالة الرائعة  بعد النشــف . التطبیق : 

مصـدر موثوق كإستعمالھ كالصق في المرایا ، الزجاج و النوافذ ، یســتخدم 

للتثبیت في التطبیقات  الخارجیة و الداخلیة ، كالصــق و كعازل ماعدا بولي 

تترافلوروإیثیلین و الســــــیلیكون . یمأل الفراغات و التشــــــققات . مناسب 

لإلستعمال تحت الماء مثل األحواض و السفن . 
طریقة اإلســـــــتعمال : یجب أن تكون األســـــــطح نظیفة وخالیة من الغبار 

والزیوت ، الالصق یمكن أن یضـــــغط للخارج من خالل فوھة الخرطوش . 

تتطلب الرطوبة للنشـــــف  یجب أن تكون األسطح رطبة للوصول إلى نتائج 

مرضیة .أبعده عن متناول أیدي األطفال . 
تاریخ الصالحیة : ١٨ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ اإلنتاج على العبوة .ً

الصق المرایا الھیبرید 

قوة التمزق

درجة حرارة التخزین

  ٩ نیوتن /ملم   

 ٠/+٤٠ درجة مئویة 

معامل المرونة بالمئة إلى

٥٠نسبة الصالبة

+٥/ +٤٠ درجة مئویة درجة حرارة التطبیق

١٫١ ملمترمربع

نظام النشفان  

مدة تشكیل المعجون

الكثافة

 قوة الشد

بولیمرات ھجینة

٢٠ -٥٠ دقیقة 

١٫٥غرام / سنتیمتر مكعب

١٫٧ نیوتن/ ملمتر المربع

٤-٩ غرام /١٠ ثانیةنسبة البثق

٤٠٠ %اإلستطالة 

٣٠٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش



٥٧

S550
S551

قوة التمزق

درجة حرارة التخزین

  ٩نیوتن /ملم   

 ٠/+٤٠ درجة مئویة 

معامل المرونة بالمئة إلى

٥٠نسبة الصالبة

+٥/ +٤٠ درجة مئویة درجة حرارة التطبیق

١٫١ ملمترمربع

نظام النشفان  

مدة تشكیل المعجون

الكثافة

 قوة الشد

بولیمرات ھجینة

٢٠ -٥٠ دقیقة 

١٫٥غرام / سنتیمتر مكعب

١٫٧ نیوتن/ ملمتر المربع

٤-٩ غرام /١٠ ثانیةنسبة البثق

٤٠٠ %اإلستطالة 

المواصفات التقنیة

الممیزات : مركب واحد ، الصـــــق قوي جدا  مرتكز على صـــــیغة الھیبرید ً

البولیمر.  خالي من المواد الزائبة یدھن ینشــــف بســـــرعة ، لیس لھ رائحة ، 

مطاطي . 
التطبیق : یســـــتخدم للتثبیت في التطبیقات  الخارجیة و الداخلیة ، كالصق و 

كعازل ماعدا بولي تترافلوروإیثیلین و الســــــــــــــیلیكون . یمأل الفراغات و 

التشـققات . یلصــق بشــكل جید فواصل الخزانات ،الدرج الخشــبي ،الحدید ، 

األلواح و البالستیك ، مناسب لإلستعمال تحت الماء مثل األحواض و السـفن . 

طریقة اإلستعمال : یجب أن تكون األسـطح نظیفة وخالیة من الغبار والزیوت  

الھیبرید یمكن أن یضـــــــــــــغط للخارج من خالل فوھة الخرطوش . تتطلب 

الرطوبة للنشـــــف  یجب أن تكون األسطح رطبة للوصول إلى نتائج مرضیة 

أبعده عن متناول أیدي األطفال . 
تاریخ الصالحیة : ١٨ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ اإلنتاج على العبوة .ً

الھیبرید الالصق المتعدد اإلستعمال 
الشفاف

األبیض

٣٠٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش
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S541

المواصفات التقنیة

الممیزات: مركب واحد ، یســــــــــتخدم كتثبیت و كعازل عام لكافة األعمال 

مرتكز على صیغة الھیبرید البولیمر،خالي من المواد الزائبة یدھن ینشـــف 

بسرعة ، لیس لھ رائحة ، مطاطي. 
التطبیق: یســــــــــــــتخدم للتثبیت في التطبیقات  الخارجیة و الداخلیة و في 

الواجھات الخارجیة ، األسطح ، المطابخ و الحمامات ، فواصل األخشــاب ، 

الزجاج ، الحدید والبالستیك . 
طریقة اإلســـــــتخدام : یجب أن تكون األســـــــطح نظیفة وخالیة من الغبار 

والزیوت ، الالصق یمكن أن یضـــــغط للخارج من خالل فوھة الخرطوش ، 
یجب ترطیب األسطح قلیال  قبل اإلستخدام .قم بفرز الالصق باتســاع   ٥مم ً

إلى ٢٥مم . أبعده عن متناول أیدي األطفال .
تاریخ الصالحیة : ١٨ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ اإلنتاج على العبوة .ً

األبیضھیبرید األكرلیك 

قوة التمزق

درجة حرارة التخزین

  ١٢ نیوتن /ملم   

 ٠/+٤٠ درجة مئویة 

معامل المرونة بالمئة إلى

٣٥نسبة الصالبة

+٥/ +٤٠ درجة مئویة درجة حرارة التطبیق

٠٫٧ ملمترمربع

نظام النشفان  

مدة تشكیل المعجون

الكثافة

 قوة الشد

بولیمرات ھجینة

٢٠ -٤٠ دقیقة 

١٫٤غرام / سنتیمتر مكعب

٢٫٢ نیوتن/ ملمتر المربع

١٥-٣٠ غرام /١٠ ثانیةنسبة البثق

٦٠٠ %اإلستطالة 

٣١٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش



الھیبرید



السلیكون الشمعي 
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الكثافة

-٢٠/+٣٥ درجة مئویةدرجة حرارة التخزین

١٫٠٥ غرام / سنتیمتر مكعب

التركیز الكیمیائي

لون المادة 

 درجة تلیین

شفاف

٣ ±٨٦ درجة مئویة

 استات إیثیل إیفینیل

المواصفات التقنیة

الممیزات : الســـلیكون الشــــمعي ، أعواد الصقة و ثخینة  تذوب ببطء  
وھو الصق لإلستعمال  العام . یتم عملیة اللصــق أیضــا خالل األسطح َ

المتســــــخة والمزیتة . لیس لھ رائحة . لھ میزة اللصــــــق العالیة سھل 

األستخدام . ال یتطلب التنظیف . صدیق للبیئة .  
التطبیق : یســــتخدم للصــــق الكثیر من المواد منھا : الحدید  ، الجلد  ، 

السـیرامیك  ، الخزف لألستخدام الذاتي وأیضـا مع تصــلیحات المنزل 

ولألعمال المھنیة األخشــاب الصــلبة و الناعمة ، الكراتین ، النســیج . 

غیر مناسـب لإلســتعمال مع تطبیقات التي لھا عالقة مباشــرة مع ب ف 

سي . 
طریقة اإلستخدام : قم بإیصال المسدس إلى الكھرباء ثم أدخل العود من 

خلف المسـدس أضغط على الزناد عدة مرات حتى یدخل الالصق بثبات 
إلى فتحة األنبوب .أسمح للمسـدس بأن یســخن لمدة  ٥ -  ٧ دقائق تقریبا. ً

أضغط على الزناد حتى یتدفق الالصق من األنبوب . ال تنشـــر الالصق 

فوق السـطح . أضغط السـطحین ببعضـھما بشــكل جید بعد التطبیق . قم 

بفصل المسدس من الكھرباء عند اإلنتھاء .
األمان: ال تقم بإزالة العود  من خلف المســدس . عندما یكون المســـدس 

ســــــــــاخنا تجنب لمس أیة أجزاء منھ ما عدا الزناد و المقبض . إحتفظ ً
بالالصق الباقي داخل كرتون مغلق و بعیدا عن الغبار. یحتفظ بعیدا عن ً

متناول األطفال .
تاریخ الصــــــالحیة :  ٢٤  شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ اإلنتاج على ً

المنتج.

S91
S90

٣٠٠ غرام+٦٠ ٧٫٤×٣٠٠ ملمتر
قطعة / كرتون  

S81
S80

S85

١ كغ +٢٠
قطعة / كرتون  

١ كغ +٢٠ قطعة
الكیس

 ١١٫٣×٣٠٠ ملمتر

 ١١٫٣×٣٠٠ ملمتر

 ١١٫٣×٣٠٠ ملمتر

 ٧٫٤×٣٠٠ ملمتر

 ٧٫٤×٣٠٠ ملمتر



٥٣

S460
S461
S466
S470
S471
S476
S480
S481
S486

الصق  الرخام و الجرانیت 

الممیزات : یتألف من مركبین الصق البولیســـــــــــتر و عبوة الناشف التي تقوم 

بتسریع عملیة النشف .  
التطبیق : یستخدم للصـق الجرانیت ، الرخام ،األحجار الطبیعیة ، حجر الجیري 

و السیرامیك . 
ً ً طریقة اإلسـتعمال : تأكد بأن یكون ســطح التطبیق نظیفا و جافا خالیا من الغبار، ً

األوســـاخ و الزیوت ، أضــــف ١ إلى ٢ غرام من الناشــــف  إلى ١٠٠ غرام من 
الالصق البولیستیر ، أخلطھما معا لإلستخدام . ً

األمان : أبعده عن متناول أیدي األطفال ، تجنب إتصــالھ بالجلد أو العینین ، وفي 

حال اإلتصـال یجب الغسـل  بالماء و الصـابون و عیادة الطبیب ، ھام ال تسـتعمل 

كمیات من الناشف أقل من ١% و ال أكثر من ٣% ، خصائص میكانییة وكیمیائیة 

مقاومة  ممتازة ، لمعان و ثبات بعد النشف . 
تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ،تاریخ اإلنتاج على العبوة .ً

المواصفات التقنیة

٥٤٫٣درجة مئویة 105 المتبقي للنشفان

التركیز الكیمیائي

 المظھر الخارجي لالصق

اللزوجة

بولیستر الراتنج 

البیج

٦٥٠٠ میغا باسكال

١١٫٧-١٢٫٤محتوى الستایرین %

١٦٫٤نسبة میثینیل االیزوسیانیت %

الشفاف

األبیض

البیج

الشفاف

األبیض

البیج

الشفاف

األبیض

البیج

-١٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

-١٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة درجة حرارة التخزین

درجة حرارة التطبیق

٧٠٠ غرام
١٢ قطعة / كرتون

١٠٠٠ غرام
١٢ قطعة / كرتون

١٢٠٠ غرام
١٢ قطعة / كرتون



SUPER GLUE
Multi Purpose Adhesive

SÜPER YAPIŞTIRICI
ÑÓÏÅÐÊËÅÉ

50 GR

NET: 50gr 

S4 ٢٠ غرام ١٠×٥٠=  ٥٠٠

S5

4
20 GR
S

SUPER GLUE
Multi Purpose Adhesive

SÜPER YAPIŞTIRICI
ÑÓÏÅÐÊËÅÉ

NET: 20gr 
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المواصفات التقنیة

درجة حرارة التخزین

٢٤ ساعةاأللتصاق الكامل

درجة حرارة التطبیق

لون المادة 

وقت اإللتصاق

شفاف

٥-١٠ ثانیة

شفافاللون األخیر

الصمغ السریع النشفان

الممیزات : الصمغ الصق سریع النشفان .
التطبیق : یستخدم للصق الحدید الجلد ، السـیرامیك الخزف ، الفخار ، المطاط ، 

معظم البالستیك ،األخشـاب القاسیة و األخشــاب الناعمة . الجواھر ، األظافر ، 

ال یســــــتخدم مع الزجاج ،التفلون ، بولیثیلین ، بولیبروبیلین، أنواع محددة من 

السلیكون التي تتعرض إلى ضغط أو إلى اإلنغماس المستمر في الماء . 
ً طریقة اإلستعمال : تأكد بأن یكون الســـــــــطح نظیفا و جافا للوصول إلى نتائج ً

إیجابیة . إحذر من إقتراب األلبســــة من سطح التطبیق . إستخدمھ في مكان ذات 

التھویة المناسبة ، تابع التعلیمات على صندوق الصـــــــمغ . قم بفتح الغطاء مع 
اإلحتفاظ بھ بعیدا عن الوجھ ، إفرز الصـمغ بشــكل منفصــل على الســطح على ً

شكل نقاط . أطبق السطحین ببعضھما البعض مدة ١٥ ثانیة ، إمسـح رأس العبوة 

إذا تركم الصمغ قبل غلق العبوة. 
األمان: أبقھ بعیدا عن متناول أیدي األطفال یحتوي على ساینوكریلیت ، یضـــر ً

بالعینین ، یلصـق الجلد بالعینین في غضــون ثواني ، یســتخدم في الجو التھویة 
المناسبة . یجب التنظیف مباشرة في حال إتصــــالھ بالجلد أو العینین  إمســــحھ ً

بالماء والصــــابون مباشرة لمدة ١٥دقیقة ، إحصــــل على عنایة طبیة عینیة أو ً

داخلیة . إلزالتھ یجب تنقیعھ باآلسیتون مزیل األظافر ومن ثم قم بتقشــــــــــــیر 

الالصق باألصبع . اإلحتكاك بالماء سیساعد في تنظیفھ من الالصق في عدة أیام 

.ال تستخدم اآلسیتون في مناطق حول العینین. 
تاریخ الصالحیة : ١٢ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ اإلنتاج على العبوة.ً

-١٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

-١٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

قطعة في الكرتون

٤×٤٠=  ١٦٠
قطعة في الكرتون

٥٠ غرام



الالصق السریع البخاخ S661 ١٠٠ مل + ٢٥غرام            ٧٢ عدد/کرتون

S663 ٢٥/٢٤ عدد/کرتون

S663

S665

S665

٥١

درجة اشتعال 

الكثافة 

اللزوجة

٨١ درجة مئویة 

١٢٠٠-١٨٠٠

١٫٠٥ غرام / سنتیمتر مكعب

المرتكز الكیمیائي

لون المادة

خصائص الالصق

شفاف 

إیثیل الغراء سریع 

 الممیزات : الالصق الســـریع مؤلف من مركبین - الالصق اللزج 

الســـاینوكریالت و البخاخ المنشـــط  ، قوة اللصــــق العالیة سھل 

األستخدام ، مناسب لإلستخدامات في األسطح األفقیة ، یســـــتخدم 

خاصة لألسطح المسامیة .
التطبیق : یســتخدم في لصــق ,تصــلیح وتثبیت المواد الخشــبیة ، 

ألواح رقائقیة  وكل انواع الخشــــــب ، المطاط  ، الجلد ، الزجاج ، 

االلمنیوم ، الحدید والكثیر من انواع البالستیك . المنشـــــط البخاخ 

الذي یرفقھ یســــتخدم لتســــریع عملیة النشــــفان مع إستعمالھ مع 

الالصق السریع . 
ً طریقة اإلسـتخدام : تأكد بأن یكون سـطح التطبیق جافا و نظیفا من ً

الغبار، الصــــــدأ والزیوت . رش المنشــــــط على سطح واحد من 

التطبیق دعھ یتبخر .ضع الالصق الســریع على القســـم اآلخر من 
ً سطح التطبیق . أجمع األسطح االثنین معا والصــــــــقھما معا لمدة ً

ثمانیة ثواني .
األمان : ســریع اإلشــتعال ، قابلة لالحتراق . أبقھ بعیدا عن متناول ً

أیدي األطفال ، ال تنشـقھ . ال تدخن بالقرب منھ ، إحتفظ بھ بعیدا عن ً
الحرارة العالیة ومن شرارة النار ، من الخطر جدا ابتالعھ . تجنب ً

اقترابھ من العینین والجلد . في حال إلتصاقھ بالجلد قم بغسلھ بالماء  
في حال إبتالعھ یجب مراجعة الطبیب مباشرة. ً

تاریخ الصــالحیة : ١٢شھرا بعد تاریخ االنتاج تاریخ األنتاج على ً

العبوة .

٢٥/٢٤ عدد/کرتون

٢٥/٢٤ عدد/کرتون

٢٥/٢٤ عدد/کرتون

٢٠٠ مل + ٥٠غرام           

٢٠٠ مل + ٦٥غرام           

٤٠٠ مل + ١٠٠غرام           

٤٠٠ مل + ١٢٥غرام           

المواصفات التقنیة



٥٠www.somaf i x . com. t r

S500

٢٠درجة حرارة التحول الزجاجي 

١٫٠١ غرام / سنتیمتر مكعب

بولیفینیل أكریالت  

١±٤

٥٠٫٠٠٠

٥٠إجمالي الصالبة

١٨

المواصفات التقنیة

غراء الباركیھ واألغطیة الخشبیة  

الممیزات : مقاوم للماء مرتكز على الصق الصـفائح (ب ف أ سي) ، 
أنتج وفقا لمعاییر دن أن ٤ ٠ ٢  د٣ ، سھل اإلستعمال ، قوة اللصــــق ً

العالیة ، مرن . 
التطبیق : یستخدم في لصق الصفائح الخشبیة األرضیة وفي تصـنیع 

و تركیب األبواب و النوافذ ویسـتعمل في أثاث المطابخ و الحمامات 

وللصــق ألواح األم دي أف واأللواح الخشــبیة . یســتخدم خاصة في 

األسطح الخشبیة التي تتعرض إلى الماء و الرطوبة . 
طریقة اإلســـتعمال:  یجب أن یكون ســـطح التطبیق نظیفا خالي من ً

الغبار و الزیوت.یجب أن تكون األسطح متطابقة. عملیة اللصــــــق 
ستكون أفضـل عند إستخدام الالصق بشــكل منفصــل وفقا لتعلیمات ً

المصنع . بقایا الالصق یمكن أن تنظف بقطعة قماش ،عملیة الجفاف 

التام تأخذ  ٦  إلى ١٢ ساعات بعد التطبیق. 
األمان: أبقھ بعـیدا عن مـتــناول أیدي األطفال عــندما تكون العــبوة ً

مغلقة . 
تاریخ الصــالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ اإلنتاج على ً

العبوة .  

الكثافة

المرتكز الكیمیائي

اللزوجة

اختبار درجة الحرارة 

األبیض

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

+٥ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

%١±

درجة الحموضة

٥٠٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون



٤٩

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

درجة إشتعال

الكثافة

٢٠٠<

المرتكز الكیمیائي

المظھر

اللزوجة

البولي یوریثان بولیمر

٦٥٠٠ میغا باسكال

 نظام النشفان

الالصق الصامد لماء البحر السریع

الممیزات : الغراء العازل للماء السـریع مركب واحد مرتكز على بولیوریثان 
بریبولیمر و تعتمد على الرطوبة للنشـــفان یتمیز بقوة اللصـــق العالیة ، سھل 
التطبیق ، مقاوم للماء و للرطوبة ، ســـــــــــریع اللمس بعد التطبیق ، یمكن أن 

یستخدم في األسطح المرطبة قلیال . 
حقول التطبیق : للصق و لتثبیت المواد الخشـبیة لألسطح المسـامیة و األسطح 
الغیر المســــامیة مثل الفورمیكا ، األم دي أف ، ألواح البولیســــتیرین ، جمیع 
أنواع الخشب ، الصوف الزجاجي ، الحدید ،األحجار ، القرمید و أنواع عدیدة 
من  البالستیك . یستخدم في التطبیقات الداخلیة و لتصنیع الموبیلیا  و النوافذ . 

لتخزین المواد الخشبیة و لتصلیح السفن . 
طریقة اإلستعمال : تأكد بأن تكون األسطح المراد التطبیق علیھا جافة و نظیفة 
خالیة من الغبار ، األوساخ ، الصــدأ و الزیوت . رش الماء على سطح التطبیق 
یسّرع عملیة النشفان مع العلم بأنھ سینتج عن رش الماء بعض فقاعات صغیرة 

تدل على نجاح النشفان . ضغط طرفي التطبیق ھامة للوصول إلى نتائج أفضل  
یجب لصـــق وضغط الســـطحین ببعضـــھما مدة ٢٠ دقیقة حتى الوصول إلى 

نشفان تام . 
األمان : أبعده عن متناول أیدي األطفال ، مؤذي حین اإلستنشاق . إستعملھ فقط 
في األماكن ذات التھویة المناســبة . تجنب إلتماســھ بالعینین و الجلد . في حال 

اإللتماس ، ینصح بالتنظیف بكمیة من الماء و مراجعة الطبیب . 
ھام : تاریخ الصــالحیة محدود عند فتح العبوة , نتیجة تفاعل نشــفان الالصق 
مع الرطوبة . یجب اإلحتفاظ إحكام إغالقھا بعد اإلســـــــتعمال . درجة حرارة 

التخزین في األسفل . 
تاریخ الصالحیة : ١٢ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ اإلنتاج على العبوة .  ً

S604
S605

شفاف / بني فاتح

الرطوبة

٠٫٠٣±١٫١٤

شفاف

البني

+٥ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٥٠٠ غرام صافي
٢٤ قطعة / كرتون

المواصفات التقنیة



اللواصق



٤٧

S710 التثبیت الكیمیائي اإلبوكسي الرمادي

الممیزات : متغیرة اإلنســـیابیة ، یتألف من مركبین ، اإلبوكســـي  المرتكز و 
التركیب الصمغي . طبق مع مسدسھ الخاص و الخالط  القائم . ینشف بسرعة . ُ

یسمح بالربط بین األجزاء الثابتة . مناسب للتطبیقات العامودیة و األفقیة . 

التطبیق : لتســلیح الحدید في الباتون ، یســـتخدم لتثبیت مواد البناء المجوفة ، 

الخراسانة الصـــــلبة ، األحجار الطبیعیة و الرخام ، فواصل األنابیب ، ألواح 

الحدید ، وإلستخدامات المطبخ و الحمام . 

طریقة اإلســـــــتعمال : قم بإزالة الغطاء ، ثم قم بوضـــــــع الخالط على رأس  

الخرطوش ، ثم ضع الخرطوش في المسـدس  أضغط الزناد حتى یصــبح لون 
الالصق رمادیا .الالصق جاھز لالستخدام .ال تسـتخدم الالصق ال ١٠ سم من ً

نقطة التقاء المادتین في أول الخرطوش . 

إرشادات للمواد الصـلبة : إستخدام ریشـة المثقب المناسبة للحفر .أزل الغبار 

من الحفرة . قم بإدخال ثلث الریشة إلى الحفرة ومن ثم قم بإدخال الحدید المراد 

إدخالھ إلى الحفرة  بشـكل دائري . بعد ١٥ إلى ١٨ دقیقة بإمكانك وضع الحمل 

على الحدید  . 

إرشادات للمواد المجوفة : استخدام الریشــــــــة المناسبة للحفر ، أدخل جلبة 

المثقب المناســـبة . أدخل الالصــــق في الحفرة . ومن ثم قم بإدخال الحدید إلى 

الحفرة . بعد  ١٥ إلى ١٨دقیقة بإمكانك وضع الحمل على الحدید .

األمان : قم بوضع حمایة مناسبة للیدین و الوجھ في حال لمسـھ مع الجلد ، یجب 

الغسل بالماء والصابون .
تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ اإلنتاج على العبوة .ً

المواصفات التقنیة

اللزوجة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

 أكثر من ٦٠ إیزو ٢٤٣١

١٫٦٥-١٫٧٥الكثافة

التركیز الكیمیائي

مدة النشفان

درجة اشتعال (الدرجة المئویة)

اإلبوكسي 

١٥-٢٠ دقیقة

٥٣ درجة مئویة

١٠ دقیقةمدة تشكیل المعجون

+٥ درجة مئویة +٣٠ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٢٥ درجة مئویة

٣٨٠ مل
١٢ قطعة / كرتون

الخرطوش
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S700 الرمادي

S705 الرمادي

اللزوجة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

 أكثر من ٦٠ إیزو ٢٤٣١

١٫٦٥-١٫٧٥الكثافة

التركیز الكیمیائي

مدة النشفان

درجة اشتعال (الدرجة المئویة)

بولیستر 

١٥-٢٠ دقیقة

٢٣ درجة مئویة

١٠ دقیقةمدة تشكیل المعجون

التثبیت الكیمیائي  بولیستر  

الممیزات : متغیرة اإلنسیابیة ، یتألف من مركبین ، المرتكز على البولیسـتر 
و التركیب الصمغي . طبق مع مسدسھ الخاص و الخالط  القائم (٣٤٥مل) أو ُ

مع مسدس السلیكون (٣٠٠ مل ) . ینشف بسرعة . یسمح بالربط بین األجزاء 

الثابتة . مناسب للتطبیقات العامودیة و األفقیة . 

التطبیق :  یستخدم لتثبیت مواد البناء المجوفة الخراسانة الصـلبة ، األحجار 

الطبیعیة و الرخام  فواصل األنابیب ، ألواح الحدید ، وإلسـتخدامات المطبخ 

و الحمام .  

طریقة اإلســــــتعمال : قم بإزالة الغطاء ، ثم قم بوضـــــــع الخالط على رأس  

الخرطوش ، ثم ضع الخرطوش في المسـدس  أضغط الزناد حتى یصـبح لون 
الالصق رمادیا .الالصق جاھز لالستخدام .ال تستخدم الالصق ال ١٠ سم من ً

نقطة التقاء المادتین في أول الخرطوش .  

إرشادات للمواد الصلبة : إستخدام ریشة المثقب المناسبة للحفر .أزل الغبار 

من الحفرة . قم بإدخال ثلث الریشـــــــــة إلى الحفرة ومن ثم قم بإدخال الحدید 

المراد إدخالھ إلى الحفرة  بشكل دائري . بعد ١٥ إلى ١٨دقیقة بإمكانك وضع 

الحمل على الحدید . 

إرشادات للمواد المجوفة : إستخدام الریشـــــــة المناسبة للحفر ، أدخل جلبة 

المثقب المناســبة . أدخل الالصـــق في الحفرة .ومن ثم قم بإدخال الحدید إلى 

الحفرة . بعد  ١٥ إلى ١٨دقیقة بإمكانك وضع الحمل على الحدید .

األمان : قم بوضع حمایة مناسبة للیدین و الوجھ .في حال لمســــــھ مع الجلد ، 

یجب الغسل بالماء والصابون . 
ً تاریخ الصــــــــالحیة : ١٢ شھرا لـ (٣٠٠ مل ) بعد تاریخ اإلنتاج . ١٥ شھرا ً

لـ(٣٤٥مل) بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ اإلنتاج على العبوة .

المواصفات التقنیة

+٥ درجة مئویة +٣٠ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٢٥ درجة مئویة

٣٠٠ مل
١٢ قطعة / كرتون

الخرطوش

٣٤٥ مل
١٢ قطعة / كرتون

الخرطوش



٤٥

األبیض

األسود

البني

الرمادي

S631
S632
S633
S634

S391
S392
S393
S394

األبیض

األسود

البني

الرمادي

الممیزات :  سـلیكون الصـق الزجاج  مركب واحد . خالي من المواد الزائبة ، 

ال یصفر . مرن ، ال ینكمش ، ال یدھن . 

حقول التطبیق : یدعم سلیكون الصق الزجاج  لصــــق عالي ال مثیل لھ لمعظم 

المواد المسـتخدمة في األلمنیوم ، الحدید ، الخرسانة ، القرمید ، البولیســتیر و 

الخشـــب المطلي و الكثیر من البالستیك . یســــتخدم كالصق ، عازل و حامي 

ألنظمة الزجاج و واجھات األبنیة . 

ً طریقة اإلســــتخدام : تأكد بأن یكون ســـــطح التطبیق نظیفا خالیا من الغبار ، ً

الزیوت و الشــــحوم . إقطع رأس الخرطوش و ضعھ في المســــدس ، قم بفرز 

الالصق بشكل منفصل . 

األمان : أبقھ بعـیدا عن مـتـناول أیدي األطفال ، تجـنب إقـتابھ من العــیــنــین ، ً

التعرض الطویل إلى الشــــمس یمكن أن یؤدي إلى الضـــــرر بجھاز التنفس. 

إحتفظ بھ في مكان جاف و دافئ . 

تاریخ الصالحیة : ١٢ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ اإلنتاج   على العبوة .   ً

 سلیكون الصق الزجاج 

محاید صافي 

٨٠٠ مل / دقیقة

٥-١٢ دقیقة

٣٠٠-٣٥٠

٢٥-٣٠

المرتكز الكیمیائي

نسبة البثق

مدة تشكیل المعجون

نسبة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

قوة الشد

نسبة الصالبة

الكثافة

المقاومة الحراریة   

نسبة اإلستطالة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

المواصفات التقنیة

١٫٢٢ غرام / سنتیمتر مكعب

٠٫٤ نیوتن/ متر المربع 

٣-٤ ملمتر / الیوم 

١ نیوتن/ متر المربع

-٤٠إلى+١٨٠ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

٠ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٣٠٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش

٦٠٠ مل
٢٠ قطعة / كرتون

السجق
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S751
S752
S753
S754

S411
S412
S413
S414

S421
S422
S423
S424

األبیض

األسود

البني

الرمادي

األبیض

األسود

البني

الرمادي

األبیض

األسود

البني

الرمادي

الكثافة

المقاومة الحراریة   

قابلیة التحرك بالمئة

معامل المرونة ١٠٠ بالمئة 

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

١٫٣٣ غرام / سنتیمتر مكعب

١٥

٠٫٩٠ نیوتن/ متر المربع 

نظام النشفان

نظام النشفان

مدة تشكیل المعجون

نسبة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

قوة الشد

نسبة الصالبة

البولي یوریثان

الرطوبة

٤٥-٦٠ دقیقة

٢-٢٫٥ ملمتر / الیوم 

 أكثر من ٣٠٠

١٫٩٠ نیوتن/ متر المربع

٤٠-٤٥

الصق البولیثران لفواصل التمدد في السیارات والبناء

الممیزات : مركب البولیریثان جزء واحد ذات نوعیة المســــــــــدس ، ثنائي 

االستعمال كالصق و یســـــتخدام لمأل الفواصل مع مرونة دائمة . لھ ردة فعل 
إیجابیة في عملیة النشـف إذا كان الجو رطبا بعد إستخدامھ ، ینشـف بسـرعة ، ً

یمكن دھنھ ، الصق متعدد اإلستخدام مع ممیزة اللصـــق العالیة في الكثیر من 

األسطح ، مناسب للمناخ و مقامو للماء . 

التطبیق : متعدد اإلستعمال للبناء والســـیارات فھو الصق إنســـدادي متعدد 

اإلستعمال وقوي األلتصـــــــــاق لكافة األعمال من ضمنھا (أنواع كثیرة من 

المواد متضـــــمنة ً كافة مواد األسمنت ، القرمید ، الســـــیرامیك  الزجاج  ، 

الخشــــــب ، ركائز مینا الطالء , البولیســـــــتر , أكرلیك الراتنج ) الحدید أو 

البالستیك وإطارات النوافذ واألبواب ، التسقیف ، الحشـو و االنسـداد ، سطح 

جاف ومــــرن ، یثبت مواد البناء خفیفة الوزن ، األوعیة  خــــزانات المیاه و 

الصوامع . 

ُ إرشـادات اإلسـتخدام : تأكد بأن یكون سـطح التطبیق جافا و نظیفا ، خالیة من ُ

الغبار و الزیت  ألصق كال طرفي السطح  باألشرطة . أقطع رأس الخرطوش 

وقم بوضعھ في المســــــدس ، ثم بعد ذلك قم بقطع رأس القناة وقم بوضعھا في 

رأس الخرطوش . أضف الالصق وقم بإزالة األشرطة  أحمي سـطح التطبیق 

من الماء مدة  ٢٤ ساعة بعد التطبیق . 

األمان : أبعده عن متناول أیدي االطفال ، تجنب إقتـــــــــــــرابھ من العینین ، 

التعرض الطویل للتبخر یمكن أن یؤدي إلى ضـــــــــرر في جھاز التنفس . قم 

بتخزینھ في مكان دافئ  و جاف .  

تاریخ اإلنتاج : ١٢ شھرا من تاریخ اإلنتاج .تاریخ اإلنتاج على العبوة       ُ

المواصفات التقنیة

-٤٠إلى+١٨٠ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٢٨٠ مل
٢٥/١٢ قطعة / كرتون

الخرطوش

٣١٠ مل
٢٥/١٢ قطعة / كرتون

الخرطوش

٦٠٠ مل
٢٠ قطعة / كرتون

السجق

الخرطوش األلمنیوم 



٤٣

S155 المسمار السائل المرتكز على البولیثران البیج

الممیزات : جزء واحد ، خالي من المواد الزائبة ، مرتكز على صــــــــــــیغة 

البولیثــران مع أداء رائع فــي مقاومة الماء والحــرارة ، الظــروف المناخیة 
المختلفة . صمم خصــیصـــا للمقاومة المیكانیكیة ولإلستعمال الخارجي  في ً

األخشــاب ، البناء وفي فواصل التمدد . متغیرة االنســـیابیة ، الصق الیتبلد ، 

خالـي من المواد الــزائبة ، ال یتآكل ، یمكن أن یحف و یُدھن . عدیم الــرائحة ، 

یستخدم في تطبیقات عدة ، ینشف بسرعة و قوة اللصق العالیة . 
التطبیق : للصــق األخشـــاب وجمیع المنتجات التي أنتجت من األخشـــاب ، 

الخشب المضغوط ، الخشب المعاكس ، لترمیم السـلم  أو الدرج .أداء اللصـق 

العالیة في إستخدامھ في البناء ، األلمنیوم ، الفوالذ ، الصـاج المجلفن النحاس 

لصـــــق : مفاصل زوایة أبواب الحدید ،النوافذ ، الواجھات ، المســــــتنبتات 

الزجاجیة – األحجار الطبیعیة ، القرمید و الســـــیرامیك  المواد المزدوجة ، 

البي في سي  ، المصـــنوعة من اللدائن المقواة بألیاف كربونیة  الخ...  یعزل 
المواد متضـــمنا البولیســـتیر المتمدد و صفائح البولیثران ألواح المضـــادة ً

لإلشتعال (األلواح اللیفیة ، اللوح الجصي ) . 
ً طریقة اإلستخدام : تأكد بأن یكون سـطح التطبیق نظیفا جافا خالیة من الغبار ً

والزیوت . 
األمان : أبعده عن متناول أیدي األطفال ، تجنب إقترابھ من العینین. التعرض 

الطویل للتبخر یمكن أن یؤدي إلى ضـــــرر في جھاز التنفس . قم بتخزینھ في 

مكان دافئ  و جاف . 
تاریخ الصـــالحیة :اثنا عشــــر شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ اإلنتاج على ً

العبوة .

المواصفات التقنیة

المقاومة الحراریة   

درجة حرارة التخزین

-٤٠إلى+٨٠ درجة مئویة

أكثر من ١٠  نیوتن/ متر المربعقوة اإلقتطاع / الشد

الكثافة

درجة حرارة التطبیق

التركیز الكیمیائي

مدة تشكیل المعجون

اللزوجة

البولي یوریثان

٨-١٠ دقیقة

معجون ثیكسوتروبیك 

الرطوبةنظام النشفان

٢٤ ساعةنسبة النشفان

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

١٫٢٢±٠٫٠٣ غرام / سنتیمتر مكعب

٣٠٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش

الخرطوش األلمنیوم 
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الخرطوش األلمنیوم 

البولي یوریثان الالصق الشفاف المركب 

الممیزات : البولي یوریثان الالصق الشـــــــفاف المركب ، مركب واحد ، شفاف ، 

خالي من المواد الزائبة ، ینشـــــــف مع رطوبة الجو بولي یوریثان ،الصق لجمیع 

أعمال البناء المختلفة مع مقاومة عالیة للماء ، للحــــرارة ، وللظـــــروف الجویة . 

حقول التطبیق : بإمكان لصـق معظم المواد من دون المسـامیر و البراغي . الصق 

عالي ، للصــــق المواد الخشــــبیة ، األلواح ، الخشـــــب الرقائقي ، زوایا األبواب 

الحدیدیة ، عازل للحرارة ، واللوح اللیفي ، اللوح الجصــــــي ، القوالب ، إطارات 

األبواب و النوافذ ، القوالب الجصــــیة ، الكورنیش ، أكســــســـــوارات األسطح ، 

الخزانات الخشــــبیة ، الصق و عازل في األلواح البولي یوریثان و البولیســــتر ، 

النوافذ ، الواجھات ، األحجار ، األحجار الطبیعیة ، الســــــــــــیرامیك و القرمید ، 

األلمنیوم ، ستانلس ستیل ، الحدید المجلفن ، النحاس ، البالستیك المقوى و البي في  

سي . 

طریقة اإلستعمال : یجب أن تكون المواد نظیفة ، الالصق یستخرج من خالل فوھة 

العبوة ، یحتاج الالصق إلى الرطوبة للنشــفان . یجب إستخراج الالصق على شكل 
حبیبات لتنشف المواد ، أو یجب أن ترطب المواد قبل عملیة اللصق . أبقھ بعیدا عن ً

متناول أیدي األطفال . 

األمان : أبعده عن متناول أیدي األطفال ، تجنب إقتـــرابھ من العینین ، التعــــرض 

الطویل إلى البخار یضــــر بالجھاز التنفســـــي ، احتفظ بھ في مكان جاف و دافئ . 
تاریخ الصالحیة : ١٢ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ اإلنتاج على العبوة .   ً

المقاومة الحراریة   

درجة حرارة التخزین

-٤٠إلى+٨٠ درجة مئویة

أكثر من ١٠  نیوتن/ متر المربعقوة اإلقتطاع / الشد

الكثافة

درجة حرارة التطبیق

التركیز الكیمیائي

مدة تشكیل المعجون

اللزوجة

البولي یوریثان

٨-١٠ دقیقة

معجون ثیكسوتروبیك 

الرطوبةنظام النشفان

٢٤ ساعةنسبة النشفان

المواصفات التقنیة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

١٫١٤±٠٫٠٣ غرام / سنتیمتر مكعب

٣١٠ مل
٢٤/١٢ قطعة / كرتون

الخرطوش
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S181
S182
S183
S184

األبیض

األسود

البني

الرمادي

المعجون العازل الالصق 

الممیزات : یتمیز بـالصــــق عالي مدعوم بـ معجون المترســــب ، خالي من 

المواد الزائبة ، عدیم الرائحة ، یمكن طالئھ ، مضاد للبكتریا حقول 
التطبیق : یلصـق الحدید ، الخشــب ، البالط ، القرمید ، یمكن أن یســتخدم في 

األماكن الداخلیة و الخارجیة في التشـــــققات في الحائط ، یلصـــــق األلواح 

الجصیة إلى الخشب ، البي في سي ، العتبة ، السیرامیك ، یسـخدم في عناصر 

اإلنشـائیة في األخشــاب ، الدیكور الخشــبي المزركش ، األلواح الجصــیة ، 

القوالب ، حافة الجدار و األلواح . 
ً طریقة اإلســــتخدام : تأكد بأن یكون ســــطح التطبیق جافا ونظیفا  خالي من ً

الغبار والزیت ، إضغط العبوة من الخلف ثم طبق  الالصق على سـطح المادة 

أو الحواف و الزوایا على شكل منفصل ، قم بـضغط المادتین المراد لصـقھما 

ببعض حتى تتأكدوا من نشفان الالصق . 
األمان : أبعده عن متناول أیدي األطفال ، تجنب إقتـــــــــــــرابھ من العینین ، 

التعرض الطویل إلى البخار یضـر بالجھاز التنفس، احتفظ بھ في مكان جاف 

و دافئ . تاریخ 
الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ اإلنتاج على العبوة .ً

المواصفات التقنیة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٧٫٥-٩درجة الحموضة

الكثافة

التركیز الكیمیائي

مدة النشفان الكامل

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد العظمى

 قوة الشد

المعجون

٢٤ ساعة 

أكثر من ١٠٠

٣٠-٦٠ دقیقةمدة تشكیل المعجون

 أكثر من ٢٠ میغا باسكالمعامل المرونة ١٠٠ بالمئة 

 أكثر من ٣٠ میغا باسكال

 أكثر من ١٠ میغا باسكال

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

١٫٦٦±٠٫٠٣ غرام / سنتیمتر مكعب

٢٥٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

األصبع
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S171
S172
S173
S174

األبیض

األسود

البني

الرمادي

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٧٫٥-٩درجة الحموضة

الكثافة

التركیز الكیمیائي

مدة النشفان الكامل

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد العظمى

 قوة الشد

المعجون

٢٤ ساعة 

أكثر من ١٠٠

٣٠-٦٠ دقیقةمدة تشكیل المعجون

معامل المرونة ١٠٠ بالمئة 

المسمار السائل المرتكز على الماء

المواصفات : قوة اللصــق العالیة و مرونة تدعمھا لـ تســتخدم كالصق بدالً 

عن البراغي و المســــامیر . خالي من المواد الزائبة ، لیس لھ رائحة ویمكن 

دھنھ ، الصق مرتكز على الماء . 
حقول التطبیق : الصق لمواد مثل األخشـــاب ، القرامید ، الحدید ، یمكن أن 

یســتخدم في المناطق الداخلیة و الخارجیة للتشــققات في الحوائط ، لصــق 

األلواح الجصـیة إلى األخشـاب ، ب ف سي ، الســیرامیك ، تخزین عناصر 

البناء الخشبیة ، لزركشة الدیكورات الخشبیة ، األلواح الجصیة ، القوالب ، 

التفاف على لوحات و التلبیسة ، ألواح البولیستر و رغاوي البولي ستایرین.  

طریقة اإلســـتعمال : یجب أن تكون األســـطح المراد التطبیق علیھا جافة و 

نظیفة ، یجب أن تكون خالیة من الغبار و الزیوت و األوســـــــــاخ . فم بقطع 

صمام العبوة وقم بوضعھ في المســـــــــدس وقم بإخراج الالصق على شكل 

منفصل 
األمان : أبعده عن متناول أیدي األطفال . إحمھ من التجمد . درجة حــــرارة 

التطبیق : +٥ و فوق +٤٠ درجة مئویة . 

التخزین : تمتد مدة الصالحیة إذا تم تخزینھ في مكان جاف و دافئ في درجة 

الحرارة +٥ و فوق +٣٥                                                                   

المواصفات التقنیة

 أكثر من ٢٠ میغا باسكال

 أكثر من ٣٠ میغا باسكال

 أكثر من ١٠ میغا باسكال

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

١٫٦٦±٠٫٠٣ غرام / سنتیمتر مكعب

٣١٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش



٣٩

S121
S122
S123
S124
S651
S652
S653
S654

األبیض

األسود

البني

الرمادي

األبیض

األسود

البني

الرمادي

  المعجون العازل السیلیكوني 

الممیزات : جزء واحد ، مطاطي ، معجون مرتكز على وظیفة اإلنسداد ، یمكن 

إســتعمالھ في جمیع التطبیقات ما عدا األحواض . ســھل التطبیق ، یمكن طالء 

المعجون بعد اإلستعمال ، بسھولة یمكن تنعیمھا  و تسویتھا ، یشكل لألبد طبقة 

عازلة للماء بعد نشــــفان العازل و تحافظ على مرونتھ بعد النشـــــفان ، مقاوم 

للظروف المناخیة و للماء .  
التطبیق: یستخدم لإلستعمال الخارجي و الداخلي ، إطارات األبواب و النوافذ 

و الحائط الدرج ،فواصــــــل المغاســــــل و الحمامات ، الخزانات ، األلواح و 

الســــیرامیك . للتشـــــققات في الجدران، األلمنیوم ، الجبصـــــین ، القرمید و 

الخرسانة . 
ً طریقة اإلســـــتعمال : تأكد بأن یكون ســـــطح التطبیق جافا ونظیفا , خالي من ً

الغبار والزیت,  الصـق كال طرفي السـطح باالشرطة , اقطع رأس الخرطوش 

وركبھ في المســـدس . قم بتطبیق العازل , قم بتنعیم العازل بالماء بعد التطبیق 

وبعد ذلك قم بأزالة االشرطة من جانبي السـطح ، إحمھ من الماء مدة ٢٤ ساعة 

بعد التطبیق . 
األمان : إبقھ بعیدا عن متناول أیدي االطفال . تجنب إقتـرابھ من العینین . ال تقم ً

بتنشیقھ. إحتفظ بھ من البرودة إحتفظ بھ في مكان دافئ وجاف . 
تاریخ الصـالحیة : خمســة عشــر شھرا بعد تاریخ االنتاج .تاریخ اإلنتاج على ً

العبوة .

المواصفات التقنیة

فقدان الوزن بالمئة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٢٠

٣١حجم اإلنكماش بالمئة

٧٫٥-٩درجة الحموضة

١٫٥٨±٠٫٠٣ غرام / سنتیمتر مكعبالكثافة

نظام النشفان

مدة النشفان الكامل

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد العظمى

 قوة الشد

المعجون

١-٢ ملم / یوم

أكثر من ٢٠٠

 أكثر من ٢٠ میغا باسكال

١٥-٤٥ دقیقةمدة تشكیل المعجون

معامل المرونة ١٠٠ بالمئة 

 أكثر من ٣٠ میغا باسكال

 أكثر من ١٠ میغا باسكال

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٣١٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش

٦٠٠ مل
٢٠ قطعة / كرتون

السجق



األبیض

األسود

البني

الرمادي
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S101
S102
S103
S104
S641
S642
S643
S644

األبیض

األسود

البني

الرمادي

فقدان الوزن بالمئة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

١٨

٢٩حجم اإلنكماش بالمئة

٧٫٥-٩درجة الحموضة

الكثافة

نظام النشفان

مدة النشفان الكامل

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد العظمى

 قوة الشد

المعجون

١-٢ ملم / یوم

أكثر من ١٠٠

 أكثر من ٢٠ میغا باسكال

١٥-٦٠ دقیقةمدة تشكیل المعجون

معامل المرونة ١٠٠ بالمئة 

المعجون العازل 

الخصــــــــــــائص : مركب واحد ، مطاطي ، مرتكز على المعجون الذي یقوم 

بالحمایة من الغبار و الماء ، ســـــــــــــھل التطبیق ، یمكن طالء المعجون بعد 

اإلستعمال ، بسھولة یمكن تنعیمھا  و تسـویتھا ، یشـكل لألبد طبقة عازلة للماء 

بعد نشــــــفان العازل و تحافظ على مرونتھ بعد النشــــــفان ، مقاوم للظروف 

المناخیة و للماء . 
التطبیق : یســتخدم في تصــلیح التشــققات الصــغیرة و الحشـــو . األلمنیوم ، 

المغاسل ، أحواض اإلستحمام ، خزانات ، األلواح ، فواصل الســـــــیرامیك ، 

فواصل األلواح الخشبیة . عازل للصوت ، الغبار و الماء للمركبات . 
ً طریقة اإلستعمال : تأكد بأن یكون سطح التطبیق جافا ونظیفا  خالي من الغبار ً

والزیت الصق كال طرفي السطح باالشرطة اقطع رأس الخرطوش وركبھ في 

المســدس . قم بتطبیق العازل قم بتنعیم العازل بالماء بعد التطبیق وبعد ذلك قم 

بأزالة االشرطة من جانبي السطح  قم بحمایة العازل من الماء مدة ٢٤ ساعات 

بعد التطبیق . یحصل على النشفان المطلوب بعد اسبوعین . 
األمان : أبعده عن متناول أیدي األطفال ، تجنب إقترابھ من العینین ، ال تنشقھ ، 

ابعده عن التجمد ، احتفظ بھ في مكان جاف و دافئ .
 تاریخ الصالحیة :  ١٥ شھرا بعد تاریخ التصنیع ، تاریخ التصنیع على العبوة ً

المواصفات التقنیة

 أكثر من ٣٠ میغا باسكال

 أكثر من ١٠ میغا باسكال

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

١٫٦٢±٣٠٫٠ غرام / سنتیمتر مكعب

٣١٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش

٦٠٠ مل
٢٠ قطعة / كرتون

السجق



العوازل



 سیلیكون اإلصبع الحراري 

الممیزات : ســیلیكون األصـــبع الحراري مركب واحد مرتكز 

على األسید للتجفف إنسـدادي إلستعماالت عامة في التطبیقات 

التــي تتعــرض إلــى درجة الحــرارة العالیة إلــى ٣٥٠ درجة 

مئویة. تنشــــــــف في جو الرطوبة لیعطي الصق دائم ، مرن و 

مطاطـي  ، ال یتآكل مــرن حتــى  درجات البــرودة -٤٠ درجة 

مئویة و درجة حرارة العالیة حتى +٣٥٠  درجة مئویة  ســھل 

األستخدام مع المســدس بین درجتي الحرارة +٥ و +٤٠درجة 
مئویة ، لمس الســــــــــــلیكون بعد إستخراجھ سریعا ، منتج ذو ً

مواصـــفات عالیة ، یعطي مرونة دائمة تحت درجات الحرارة 

العالیة المستمرة إلى ٣٥٠ درجة مئویة . 
التطبیق : إلنســـــداد الفواصل التي تتعرض إلى درجة حرارة 

عالیة و لفترة طویلة التي تصــــل إلى ٣٥٠ درجة مئویة مثل  ( 

بناء األفران  و المداخن وفواصــــل الكاســـــكیت ) مناســـــب 

للتطبیقات الصناعیة . 
طریقة اإلسـتخدام : تأكد بأن یكون سـطح التطبیق نظیفاو جاف  ً

خالیة من الغبار ، األوساخ ، الصــــــــدأ و الزیوت . إقطع رأس 

األنبوب  قم بفرز السـلیكون بشــكل منفصــل نظف الســلیكون 

المتبقي بسائل الصابون . 
األمان : ابعده عن متناول أیدي األطفال .تجنب إقتـــــــرابھ من 

العینین ، التعرض الطویل إلى التبخـر یمكن أن یؤدي إلـى تلف 

جھاز التنفس . قم بتخزینھ في مكان جاف ومعتدل .الرجوع إلى 

العبوة من أجل تاریخ الصالحیة و تاریخ اإلنتاج . 
تاریخ الصــالحیة: ٨ ١شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ اإلنتاج ً

على العبوة .
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S57 األحمر

المواصفات التقنیة
نظام النشفان

مدة تشكیل السلیكون

نسبة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

نسبة الصالبة

نسبة البثق

معامل المرونة بالمئة إلى

قوة التمزق

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

المقاومة الحراریة 

قابلیة التحرك بالمئة

الكثافة

٢٥

اآلسید

٢٥٠

٢٥

٢٥٠ ملم / دقیقة

 ١٨ دقیقة

٤ ملم / یوم

٠٫٧٠ نیوتن/ ملم مربع

١٫٠٣ غرام / سنتیمتر مكعب

٠٫٤٠ نیوتن/ ملمتر

٤٫٢ نیوتن/ ملمتر

 -٤٠ درجة مئویة إلى+٣٥٠ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

   ٠ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٥٠ مل
٣٦ قطعة / كرتون

األصبع



سلیكون متعدد اإلستعمال  اإلصبع

٣٥

S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56

الشفاف

األبیض

األسود

البني

الرمادي

األلمنیوم

البیج

معامل المرونة بالمئة إلى

قوة التمزق

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

المقاومة الحراریة   

الكثافة

نظام النشفان

مدة تشكیل السلیكون

نسبة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

 نسبة الصالبة

نسبة البثق

المواصفات التقنیة
اآلسید

 ١٥-١٨ دقیقة

٤ ملم / یوم

١٥٠-٢٠٠

٠٫٦٠ نیوتن/ ملم مربع

١٨

٨٠٠ ملم / دقیقة

٠٫٩٨ غرام / سنتیمتر مكعب

٠٫٣ نیوتن/ ملمتر

٣٫٠ نیوتن/ ملمتر

 -٤٠ درجة مئویة  إلى+١٨٠درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

   ٠ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٥٠ مل
٣٦ قطعة / كرتون

األصبع

الممیزات : سلیكون متعدد االسـتعمال مركب واحد ، مطاطي 

، مرن خالیة من المواد الزائبة   %١٠٠ صــــافي ســــلیكون . 

ینشف بسرعة أكثر مع رطوبة الجو یسـتخدم للصـق األغطیة 
الخشبیة األرضیة وأیضـا لقوالب الزینة سھل التطبیق الصق ً

ذو درجة عالیة جدا ، مضـــاد للبكتریا ، مضــــاد لألصفرار ، ً

سطح غیر مبتذل ، سھل األستخدام مع المســــدس ، اإلنكماش 

أقل من ١٥ بالمئة ، مظھر رائع وشفافیة عالیة . 
التطبیق: أداء رائع للصق األغطیة الخشبیة األرضیة وأیضاً 

لتثبیت األبواب ، القولب الخشــــــــــبیة ، النوافذ ، اإلطارات 

واأللواح باإلضافة إلى استخدامھ في األثاث الخشـــــــــــبي ، 

الخزانات ، عالقة األلبســـة ، درج الخزان وللصــــق وتثبیت 

األخشاب . 
طریقة االســتخدام : تأكد بأن یكون ســـطح التطبیق ناشـــفا و ً

نظیفا ، خالیة من الغبار والــــــزیت . إقطع رأس األنبوب وقم ً

بفرز الســــلیكون بشــــكل منفصــــل ومن ثم قم بتنظیف بقایا 

السلیكون با لصابون . 
األمان: أبقھ بعیدا عن متناول أیدي األطفال . تجنب اقتــــرابھ ً

من العینین. تعرض الســلیكون لفترة طویلة إلى البخار یمكن 

أن یؤدي إلــى تلف جھاز التنفس . أحتفظ بھ فــي مكان جاف و 

دافئ .
تاریخ الصــــــــــالحیة:  ١٨ شھرا من تاریخ اإلنتاج .  تاریخ ً

اإلنتاج والصالحیة على العبوة .   
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S620
S621
S622

S260
S261
S262
S360
S361
S362

الشفاف

األبیض

األسود

الشفاف

األبیض

األسود

الشفاف

األبیض

األسود

المواصفات التقنیة

سلیكون لألستعمال العام الخالي من اآلسید

الممیزات : تركیب واحد ، مئة في المئة سلیكون صافي . یســــتخدم لواجھات 

المباني و في لصــــــــــــــق األلواح الداخلیة و الخارجیة  مع مجاالت واسعة 

األستخدام . خالیة من مواد سائلة ، ال إصـفرار ، مرنة ، الإنكماش ، ال یدھن ال 

یتآكل ، اللمس السریع بعد استخراج السلیكون ، سھل اإلستخدام مع المسـدس 

أداء رائع في العمل الذاتي ، رائحة قلیلة ، مظھر رائع ، منتج ذو مواصــــفات 
ُ َعالیة ، ال تتآكل مع الحدید ، مناســب للمواد القلویة مثل الخرســانة ، المالط ، َّ

األسمنت اللیفي. 
التطبیق : یزود خصــــائص ممتازة للصــــق مواد عدیدة التي تســـــتخدم في 

الصــــرف الصــــحي مثال : الزجاج ، الســــیرامیك ، البالط ، المینا ، البالط ً

المزجج ، اآلجر مثال: األلمنیوم ، الكروم ، الزنك أو النحاس ، مخصـــــــب ، 

ملمع والخشـــــــــب المطلي ، الخرسانة ، القرمید و معظم البالستیك ، یعطي 

مواصفات عالیة لمنع التسرب . یستخدم كمانع للتسرب في فواصل األبواب و 

النوافذ في واجھات المباني ، المطابخ و الحمامات  . 
طریقة االســــــــــــتخدام : نظف مكان التطبیق ، یجب إحاطة حافتي التطبیق 

بأشـــرطة الصـــقة ، أقطع رأس الخرطوش وأبرمھ على الفوھة واقطع رأس 
االنبوب  طبقا للزاویة المرغوبة  ، قم بتركیب الخرطوش في المســدس ، وثم ً

وضع السلیكون بشكل منفصل قم بتنظیف بقایا السلیكون بسائل الصابون .
األمان : أبعده عن متناول أیدي األطفال تجنب إقتـرابھ من العینین. التعــرض 

الطویل إلى التبخیر یمكن أن یضر بالجھاز التنفسـي ، الرجوع إلى العبوة من 

اجل تاریخ الصالحیة . 
تاریخ الصالحیة :  ١٨شھرا بعد تاریخ االنتاج . تاریخ االنتاج على العبوة .   ً

معامل المرونة بالمئة إلى

قوة التمزق

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

المقاومة الحراریة   

قابلیة التحرك بالمئة

الكثافة

نظام النشفان

مدة تشكیل السلیكون

نسبة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

نسبة الصالبة

نسبة البثق

محاید صافي ، أل كوكسي  

٢٥

٣٠٠

٢٤

٢٠٠ ملم / دقیقة

 ١٥-١٨ دقیقة

٣ ملم / یوم

٠٫٧٠ نیوتن/ ملم مربع

١٫٠٢ غرام / سنتیمتر مكعب

٠٫٣٥ نیوتن/ ملمتر

٤٫٦ نیوتن/ ملمتر

 -٤٠ درجة مئویة  إلى+١٨٠درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

   ٠ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٢٨٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش

٣١٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش

٦٠٠ مل
٢٠ قطعة / كرتون

السجق



٣٣

S270
S271
S272
S370
S371
S372

الشفاف

األبیض

األسود

الشفاف

األبیض

األسود

معامل المرونة بالمئة إلى

قوة التمزق

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

المقاومة الحراریة   

قابلیة التحرك بالمئة

الكثافة

نظام النشفان

مدة تشكیل السلیكون

نسبة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

نسبة الصالبة

نسبة البثق

المواصفات التقنیة

سلیكون لألبنیة و لواجھات المباني

الممیزات : مركب واحد خالي من األســید ، ســیلیكون صــافي ، مئة في المئة 

سلیكون ، یســــتخدم في الواجھات و األبنیة . و في تطبیقات واسعة . خالي من 

المواد الزائبة ، مضــاد لألصفرار ، مرن ، ال ینكمش ، اللون یدوم مع الزمن ، 

ال یمكن أن یدھن . 
التطبیق : یزود بالصـــق عالي في واجھات األبنیة  ، القرمید، الخرســــانة ، 

الخشــــب ، الزجاج ، األلمنیوم ، البي في سي ، الحدید ، أسطح الســــیرامیك ، 

األلواح و البالستیك . یعطي مواصفات عالیة لمنع التســرب . یســتخدم كمانع 

للتســــــــــرب في فواصل األبواب و النوافذ في واجھات المباني ، المطابخ و 

الحمامات .
 طریقة األستخدام : نظف مكان التطبیق  ، قم بوضع شـریط على طرفي مكان 

التطبیق ، إقطع رأس الخرطوش و ضعھ في المســـدس ، قم بفرز الســــلیكون 

على شكل منفصـل على السـطح قم بتنعیم السـلیكون بالماء بعد التطبیق بعدھا 

قم بإزالة األشرطة ، إحمھ من الماء مدة ثالث ساعات . 
األمان : أبعده عن متناول أیدي األطفال تجنب إقتـــرابھ من العینین ، إحمھ من 

البرودة الشدیدة . 
تاریخ اإلنتاج : ١٨شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ،  تاریخ اإلنتاج على العبوة .  ً

محاید صافي ، أل كوكسي  

٢٥

٣٠٠

٢٤

٢٠٠ ملم / دقیقة

 ١٥-١٨ دقیقة

٣ ملم / یوم

٠٫٧٠ نیوتن/ ملم مربع

١٫٠٢ غرام / سنتیمتر مكعب

٠٫٣٦ نیوتن/ ملمتر

٤٫٦ نیوتن/ ملمتر

 -٤٠ درجة مئویة  إلى+١٨٠درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

   ٠ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٢٨٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش

٣١٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش



٣٢www.somaf i x . com. t r

S280 الشفاف

S281 األبیض

S380 الشفاف

S381 األبیض

معامل المرونة بالمئة إلى

قوة التمزق

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

المقاومة الحراریة   

قابلیة التحرك بالمئة

الكثافة

نظام النشفان

مدة تشكیل السلیكون

نسبة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

نسبة الصالبة

محاید صافي ، أل كوكسي  

نسبة البثق

المواصفات التقنیة

سلیكون المرایا 

الممیزات: سلیكون المرایا مركب واحد ، صافي سلیكون مئة في مئة ، الصـق 

عالي الجودة ، معامل منخفض مع میزة اللصـــــــــق العالیة ، صالحیة طویلة 

ومواصفات ممتازة للبناء ، الصق ومعبأ للفواصل ، ینشــــف في جو الرطوبة 

لیعطي الصــــــــــق دائم و مطاطي ، خالي من المواد الزائبة ، ال یتآكل ، لمس 
السلیكون بعد إستخراجھ سریعا ، الصق عالي لمعظم المواد ، سھل اإلستخدام ً

مع المسـدس ، ال یصــفر ، قلیل اإلنكماش ، عدیم الرائحة ، منتج ذو مواصفات 

عالیة ، ال تتآكل مع استخدامھ مع الحدید ، مناسب للمواد القلویة مثل الخرسانة  
ُ َالمالط ، األسمنت اللیفي ، الطالء المرتكز و المتوافق على الســوائل . ال یقوم َّ

بإزالة اللمعان من المواد . 
التطبیق: أداء رائع في لصـــق النوافذ و في تثبیت الزجاج ، یســــتخدم كـداعم 

للصق و لتثبیت فواصل األبنیة ، في التطبیقات الصـناعیة لمأل في المركبات ، 

البواخر ، الطیارات . للصــــــــــــق الفواصل و التمدیدات في البناء ، لمأل في 

التطبیقات التقنیة مثال الھندسة المیكانیكیة  ، و للحاویات و الصــــــــــوامع . 
طریقة اإلســـتخدام : تأكد بأن یكون ســــطح التطبیق نظیفا و جاف ، خالیة من ً

الغبار ، األوساخ ، الصــــــــــدأ و الزیوت . إقطع رأس الخرطوش و ضعھ في 

المسدس ، قم بفرز السلیكون على شكل منفصل على السـطح . قم بتنظیف بقایا 

السلیكون بالصابون  . 
األمان : ابعده عن متناول أیدي األطفال .تجنب إقترابھ من العینین ، التعـرض 

الطویل إلى التبخر یمكن أن یؤدي إلى تلف جھاز التنفس . قم بتخزینھ في مكان 

جاف ومعتدل . 
٢٥تاریخ الصالحیة : ٨ ١شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ اإلنتاج على العبوة . ً

٣٠٠

٢٤

٢٠٠ ملم / دقیقة

 ١٥-١٨ دقیقة

٣ ملم / یوم

٠٫٧٠ نیوتن/ ملم مربع

١٫٠٢ غرام / سنتیمتر مكعب

٠٫٣٦ نیوتن/ ملمتر

٤٫٦ نیوتن/ ملمتر

 -٤٠ درجة مئویة  إلى+١٨٠درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

   ٠ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٢٨٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش

٣١٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش



٣١

S257 األحمر

S357 األحمر

السیلیكون الحراري 

الممیزات : ســــیلیكون  الحراري مركب واحد مرتكز على األســــید للتجفف 

إنســــدادي إلستعماالت عامة في التطبیقات التي تتعرض إلى درجة الحرارة 

العالیة إلى ٣٥٠ درجة مئویة. تنشــــــف في جو الرطوبة لیعطي الصق دائم ، 

مـرن و مطاطـي  ، ال یتآكل مـرن حتـى  درجات البــرودة -٤٠ درجة مئویة و 

درجة حرارة العالیة حتى +٣٥٠  درجة مئویة  سھل األستخدام مع المســدس 

بین درجتي الحرارة +٥ و +٤٠درجة مئویة ، لمس السـلیكون بعد إستخراجھ 
سریعا ، منتج ذو مواصفات عالیة ، یعطي مرونة دائمة تحت درجات الحرارة ً

العالیة المســتمرة إلى ٣٥٠ درجة مئویة . یلصــق بشـــكل رائع إلى الزجاج ، 

األسطح المزججة  ، السـیرامیك ، العدید من البالستیك  و معظم أنواع الطالء  

التطبیق : إلنســـــــداد الفواصل التي تتعرض إلى درجة حرارة عالیة و لفترة 

طویلة التي تصــــــــــل إلى ٣٥٠ درجة مئویة مثل  ( بناء األفران  و المداخن 

وفواصل الكاسكیت ) مناسب للتطبیقات الصناعیة . 
طریقة اإلســـتخدام : تأكد بأن یكون ســــطح التطبیق نظیفاو جاف ، خالیة من ً

الغبار ، األوساخ ، الصـدأ و الزیوت . إقطع رأس األنبوب ،قم بفرز السـلیكون 

بشكل منفصل نظف السلیكون المتبقي بسائل الصابون . 
األمان : ابعده عن متناول أیدي األطفال .تجنب إقترابھ من العینین ، التعـرض 

الطویل إلى التبخر یمكن أن یؤدي إلى تلف جھاز التنفس . قم بتخزینھ في مكان 

جاف ومعتدل .الرجوع إلى العبوة من أجل تاریخ الصـالحیة و تاریخ اإلنتاج . 
تاریخ الصالحیة: ٨ ١شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ اإلنتاج على العبوة .ً

نظام النشفان

مدة تشكیل السلیكون

نسبة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

نسبة الصالبة

نسبة البثق

معامل المرونة بالمئة إلى

قوة التمزق

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

المقاومة الحراریة 

قابلیة التحرك بالمئة

الكثافة

المواصفات التقنیة

٢٥

اآلسید

٢٥٠

٢٥

٢٥٠ ملم / دقیقة

 ١٨ دقیقة

٤ ملم / یوم

٠٫٧٠ نیوتن/ ملم مربع

١٫٠٣ غرام / سنتیمتر مكعب

٠٫٤٠ نیوتن/ ملمتر

٤٫٢ نیوتن/ ملمتر

 -٤٠ درجة مئویة إلى+٣٥٠ درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

   ٠ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٢٨٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش

٣١٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش



٣٠www.somaf i x . com. t r

S240 الشفاف

S241 األبیض

S340 الشفاف

S341 األبیض

معامل المرونة بالمئة إلى

قوة التمزق

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

المقاومة الحراریة   

قابلیة التحرك بالمئة

الكثافة

نظام النشفان

مدة تشكیل السلیكون

نسبة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

نسبة الصالبة

نسبة البثق

المواصفات التقنیة

سلیكون المطابخ و الحمامات

الممیزات : سلیكون الصرف الصحي مركب واحد یحتوي على االسید لیساعد 

في عملیة النشــف یســتخدم في اللصــق و تطبیقات الصـــرف الصـــحي وفي 

االستعمال العام. رطوبة جو الغرفة یسـاعد في الحصـول على سلیكون مرن و 

مطاطي . ال یتآكل ، سھل األستخدام مع المســدس ، مرن بین درجات البرودة -

٥ درجة مئویة و درجة حرارة العالیة حتى +١٨٠  درجة مئویة  
التطبیق : إغالق فراغات الصـرف الصــحي والحمامات  ، إغالق التمدیدات 

في التطبیقات الداخلیة و للترمیم ولإللتصاق . 
ً طریقة اإلســتخدام: تأكد بأن یكون ســطح التطبیق ناشــفا و نظیفا من الغبار ، ً

الصدأ و الزیت . أقطع رأس الخرطوش و قم بوضعھ في المسدس  ، قم بإضافة 

السلیكون بشكل منفصل . نظف السلیكون المتبقي بسائل الصابون .
األمان : أبقھ بعیدا عن متناول أیدي األطفال. تجنب اقتــــــــــــرابھ من العینین ً

التعرض الطویل الـى التبخـر ممكن أن یؤدي الـى تلف جھاز التنفس . یجب أن 

یخزن في مكان جاف و دافئ .
تاریخ الصالحیة : ١٨ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج. تاریخ اإلنتاج على العبوة .ً

٢٥

اآلسید

٢٥٠

١٨

٤٥٠ ملم / دقیقة

 ٢٠ دقیقة

٤ ملم / یوم

٠٫٧٠ نیوتن/ ملم مربع

١٫٠٢ غرام / سنتیمتر مكعب

٠٫٣٨ نیوتن/ ملمتر

٤٫٢ نیوتن/ ملمتر

 -٤٠ درجة مئویة  إلى+١٨٠درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

   ٠ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٢٨٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش

٣١٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش



٢٩

S230 الشفاف

S231 األبیض

S330 الشفاف

S331 األبیض

نظام النشفان

مدة تشكیل السلیكون

نسبة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

 نسبة الصالبة

نسبة البثق

معامل المرونة بالمئة إلى

قوة التمزق

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

المقاومة الحراریة   

قابلیة التحرك بالمئة

الكثافة

المواصفات التقنیة

سلیكون الحمامات 

الممیزات: مركب واحد یعتمد على اآلسید للنشــــــــــــفان  ،معامل منخفض  ، 

سلیكون للصق و للتطبیقات الصناعیة ، یستخدم في جو الرطوبة لیعطي نتائج 

لصـــق عالیة ، مطاطیة  دائمة ، یلصـــق بشــــكل رائع إلى الزجاج ، األسطح 

المزججة  ، الســــیرامیك ، العدید من البالستیك  و معظم أنواع الطالء . خالي 

من المواد الزائبة ، ال یتآكل ، سھل األستخدام مع المســدس ، الصق أفضــل و 

أمان عالي ، یصـبح بســرعة سھل اللمس ، قلیل اإلنكماش خالل الفلكنة ، منتج 

ذو مواصــــــفات عالیة ، مرن بین درجات البرودة -٤٠ درجة مئویة و درجة 

حرارة العالیة حتى ٠ ٨ ١ درجة مئویة . 
التطبیق : واجھات األبنیة الزجاجیة و زجاج النوافذ و للصـــــق الفواصل في 

األبنیة  وفي التطبیقات الصناعیة في المركبات ، الطیران و البواخر.  
طریقة اإلســـتخدام : تأكد بأن یكون ســــطح التطبیق نظیفا و جاف ، خالیة من ً

الغبار ، األوساخ ، الصــــــــــدأ و الزیوت . إقطع رأس الخرطوش و ضعھ في 

المسدس ،قم بفرز السـلیكون على شكل منفصـل على السـطح قم بتنظیف بقایا 

السلیكون بالصابون.  

األمان : أبعده عن متناول أیدي األطفال .تجنب إقترابھ من العینین ، التعـرض 

الطویل إلى التبخر یؤثر على الجھاز التنفسـي ، یخزن في مكان جاف و دافئ . 
تاریخ الصالحیة : ٨ ١شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ اإلنتاج على العبوة .ً

٢٥

اآلسید

٢٥٠

٢٠

٤٥٠ ملم / دقیقة

 ٢٠ دقیقة

٤ ملم / یوم

٠٫٦٠ نیوتن/ ملم مربع

١٫٠٢ غرام / سنتیمتر مكعب

٠٫٣٥ نیوتن/ ملمتر

٤٫٢ نیوتن/ ملمتر

 -٤٠ درجة مئویة  إلى+١٨٠درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

   ٠ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٢٨٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش

٣١٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش



S220 الشفاف

S221 األبیض

S222 األسود

S320 الشفاف

S321 األبیض

S322 األسود

٢٨www.somaf i x . com. t r

سلیكون األحواض 

الممیزات: ســـلیكون األحواض  مركب واحد یعتمد على اآلســـید للتجفف . 

سیلیكون إنســــــــــدادي مع ممیزات میكانیكیة عالیة والصق ممتاز لمعظم 

األسطح الغیر المســـامیة ، نســـبة النشـــف العالیة في إستخدامھ لألحواض 

وللتطبیقات الصـناعیة . تنشـف في جو الرطوبة لیعطي الصق دائم ، مرن و 

مطاطي ، ال یتآكل ، لزوجة عالیة خاصة ، سھل اإلستخدام مع المســــــدس ، 

یمكن أن یلمس بالید بسرعة ، قلیل اإلنكماش خالل الفلكنة . مرنة تحت 
(-٤٠ درجة مئویة ) و فـــي درجة الحـــرارة العالیة ٠+ ٨ ١ درجة مئویة  . 

التطبیق: إلنسداد الفواصل التي تتعرض إلى حمولة میكانیكة عالیة إلنسداد 

الفواصــــل التي تحتاج إلى تطبیق األعمال المیكانیكیة ، مناســــبة لتركیب 

األحواض التـــــي تتطابق المتطلبات د ي ن٦٢٢ ٣٢. یجب أن تكون ثخونة 

السلیكون على األقل ١ ملم ، یجب أن تكون الحرارة بین + ٥ درجة مئویة   و 

+٤٠ درجة مئویة ، خالل  وقت التجفیف . مناسب للصـــــق وفي التطبیقات 

الصناعیة و لتركیب األوعیة و الصوامع . 
طریقة اإلســتخدام : تأكد بأن یكون ســطح التطبیق نظیفا و جاف ، خالیة من ً

الغبار ، األوساخ ، الصـــــــدأ و الزیوت . إقطع رأس الخرطوش و ضعھ في 

المسدس ، قم بفرز السلیكون على شكل منفصل على السطح قم بتنظیف بقایا 

السلیكون بالصابون . 
األمان : ابعده عن متناول أیدي األطفال .تجنب إقتـــــــــــــرابھ من العینین ، 

التعــرض الطویل إلــى التبخــر یمكن أن یؤدي إلـــى تلف جھاز التنفس . قم 

بتخزینھ في مكان جاف ومعتدل . 
تاریخ الصالحیة : ٨ ١شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ اإلنتاج على العبوة ً

معامل المرونة بالمئة إلى

قوة التمزق

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

المقاومة الحراریة   

٢٥قابلیة التحرك بالمئة

الكثافة

نظام النشفان

مدة تشكیل السلیكون

نسبة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

نسبة الصالبة  

اآلسید

٢٥٠

٢٠

٢٥٠ ملم / دقیقةنسبة البثق

المواصفات التقنیة

مقاومة اإلقتطاع

 ٢٠ دقیقة

٣ ملم / یوم

٠٫٦٠ نیوتن/ ملم مربع

١٫٠٣ غرام / سنتیمتر مكعب

٠٫٣٥ نیوتن/ ملمتر

٤٫٢ نیوتن/ ملمتر

 -٤٠ درجة مئویة  إلى+١٨٠درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

   ٠ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

١٫٦ نیوتن/ ملمتر

٢٨٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش

٣١٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش



٢٧

S610
S611
S612
S613
S614
S615
S616

الشفاف

األبیض

األسود

البني

الرمادي

األلمنیوم

البیج

المواصفات التقنیة

سلیكون متعدد اإلستعمال

نظام النشفان

مدة تشكیل السلیكون

نسبة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

نسبة الصالبة

نسبة البثق

الكثافة

معامل المرونة إلى
قوة التمزق

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

المقاومة الحراریة   

اآلسید

 ١٥-١٨ دقیقة

٤ ملم / یوم

١٥٠-٢٠٠

٠٫٦٠ نیوتن/ ملم مربع

١٨

٨٠٠ ملم / دقیقة

٠٫٩٨ غرام / سنتیمتر مكعب

٠٫٣٦ نیوتن/ ملمتر

٤٫٠ نیوتن/ ملمتر

 -٤٠ درجة مئویة  إلى +١٨٠درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

   ٠ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٦٠٠ مل
٢٠ قطعة / كرتون

السجق

الممیزات : سـلیكون متعدد االســتعمال مركب واحد ، مطاطي ، مرن خالیة من 

المواد الزائبة   %١٠٠ صافي سلیكون . ینشــف بســـرعة أكثر مع رطوبة الجو 

یستخدم للصق األغطیة الخشـبیة األرضیة وأیضـا لقوالب الزینة سھل التطبیق ً
الصق ذو درجة عالیة جدا ، مضـــاد للبكتریا ، مضـــاد لألصفرار ، سطح غیر ً

مبتذل ، سھل األستخدام مع المســـــــدس ، اإلنكماش أقل من ١٥ بالمئة ، مظھر 

رائع وشفافیة عالیة . 
التطبیق: أداء رائع للصق األغطیة الخشبیة األرضیة وأیضـا لتثبیت األبواب ، ً

القولب الخشـــــــبیة ، النوافذ ، اإلطارات واأللواح باإلضافة إلى استخدامھ في 

األثاث الخشــبي ، الخزانات ، عالقة األلبســة ، درج الخزان وللصـــق وتثبیت 

األخشاب . 
ً طریقة االســتخدام : تأكد بأن یكون ســـطح التطبیق ناشـــفا و نظیفا ، خالیة من ً

الغبار والزیت . إقطع رأس األنبوب وقم بفرز السلیكون بشكل منفصـل ومن ثم 

قم بتنظیف بقایا السلیكون با لصابون . 
األمان: أبقھ بعیدا عن متناول أیدي األطفال . تجنب اقترابھ من العینین. تعرض ً

السلیكون لفترة طویلة إلى البخار یمكن أن یؤدي إلى تلف جھاز التنفس . أحتفظ 

بھ في مكان جاف و دافئ .
تاریخ الصـــالحیة:  ١٨ شھرا من تاریخ اإلنتاج .  تاریخ اإلنتاج والصـــالحیة ً

على العبوة .   
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S200 الشفاف

S201 األبیض

S202 األسود
٢٨٠ مل

٢٤ قطعة / كرتون
الخرطوش

S203 البني

S204 الرمادي

S205 األلمنیوم

S206 البیج

S300
S301
S302
S303
S304
S305
S306

الشفاف

األبیض

األسود

البني

الرمادي

األلمنیوم

البیج

سلیكون متعدد اإلستعمال

المواصفات التقنیة

الممیزات : سـلیكون متعدد االســتعمال مركب واحد ، مطاطي ، مرن خالیة من 

المواد الزائبة   %١٠٠ صافي سلیكون . ینشــف بســـرعة أكثر مع رطوبة الجو 

یستخدم للصق األغطیة الخشـبیة األرضیة وأیضـا لقوالب الزینة سھل التطبیق ً
الصق ذو درجة عالیة جدا ، مضـــاد للبكتریا ، مضـــاد لألصفرار ، سطح غیر ً

مبتذل ، سھل األستخدام مع المســـــــدس ، اإلنكماش أقل من ١٥ بالمئة ، مظھر 

رائع وشفافیة عالیة . 
التطبیق: أداء رائع للصق األغطیة الخشبیة األرضیة وأیضـا لتثبیت األبواب ، ً

القولب الخشـــــــبیة ، النوافذ ، اإلطارات واأللواح باإلضافة إلى استخدامھ في 

األثاث الخشــبي ، الخزانات ، عالقة األلبســة ، درج الخزان وللصـــق وتثبیت 

األخشاب . 
ً طریقة االســتخدام : تأكد بأن یكون ســـطح التطبیق ناشـــفا و نظیفا ، خالیة من ً

الغبار والزیت . إقطع رأس األنبوب وقم بفرز السلیكون بشكل منفصـل ومن ثم 

قم بتنظیف بقایا السلیكون با لصابون . 
األمان: أبقھ بعیدا عن متناول أیدي األطفال . تجنب اقترابھ من العینین. تعرض ً

السلیكون لفترة طویلة إلى البخار یمكن أن یؤدي إلى تلف جھاز التنفس . أحتفظ 

بھ في مكان جاف و دافئ .
تاریخ الصـــالحیة:  ١٨ شھرا من تاریخ اإلنتاج .  تاریخ اإلنتاج والصـــالحیة ً

على العبوة .   

نظام النشفان

مدة تشكیل السلیكون

نسبة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

نسبة الصالبة

 

نسبة البثق

الكثافة

معامل المرونة إلى
قوة التمزق

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

المقاومة الحراریة   

اآلسید

 ١٥-١٨ دقیقة

٤ ملم / یوم

١٥٠-٢٠٠

٠٫٦٠ نیوتن/ ملم مربع

١٨

٨٠٠ ملم / دقیقة

٠٫٩٨ غرام / سنتیمتر مكعب

٠٫٣٦ نیوتن/ ملمتر

٤٫٠ نیوتن/ ملمتر

 -٤٠ درجة مئویة  إلى +١٨٠درجة مئویة

+٥ درجة مئویة +٤٠ درجة مئویة

   ٠ درجة مئویة +٣٥ درجة مئویة

٣١٠ مل
٢٤ قطعة / كرتون

الخرطوش



السیلیکون
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المواصفات التقنیة

S860
S865
S871

٣٠٠ مل

٥٠٠ مل

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

  المقاومة الحراریة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٦٠-٧٠

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

  

-٤٠ درجة مئویة / إلى+١٠٠ درجة مئویة 

١٨-٣٠-٥٠  لترإنتاجیة الرغوة

 -١٥ درجة مئویة+٣٠ درجة مئویة

 -٥ درجة مئویة+٣٠درجة مئویة

 نظام النشفان      

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة 

قوة الشد

الكثافة

    الرطوبة

١٩

١٨-٢٠ كغ / المتر المكعب  

٨ -١٠ دقیقة 

٦٠-٨٠ دقیقة 

٣نیوتن/ المتر المربع

متعدد االستعمال بولیوریثان فوم  

الممیزات: بولیوریثان فوم مركب متعدد االستعمال مصنعة من مواد خام مستوردة . تنشـف مدة ١ الى ٣ ساعات 

بعد ترطیب الفوم .
التطبیق: لتثبیت األبواب,النوافذ وأطر مشـابھة , لمأل الفجوات , یسـتخدم في عزل الحرارة والبرودة من أنابیب 

المیاه وكذلك المعدات الكھربائیة ، یستخدم في سد الثقوب والتشققات . 
ً طریقة االستعمال: ضخ العبوة جیدا لمدة ٣٠ ثانیة .قم بتركیب األنبوب على صـمام العبوة ، قم بقلب العبوة رأسـا ً

على عقب ثم أضغط على الزناد. رش الماء على سطح الفوم یأتي بنتائج لصـــق عالیة و نشـــفان أسرع ، ینصـــح 
بتنظیف الفوم الناشف بالمنظف سومافیكس الخاص للفوم . الفوم الناشف یمكن أن ینظف أوتوماتیكیا  ً

تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة ً



٢٣

S891

 نظام النشفان      

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة 

قوة الشد

الكثافة

  المقاومة الحراریة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٦٠-٧٠

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

    الرطوبة

١٩

  ١٨-٢٠ كغ / المتر المكعب  

المواصفات التقنیة
-٤٠ درجة مئویة / إلى+١٠٠ درجة مئویة 

٨ -١٠ دقیقة 

٦٠-٨٠ دقیقة 

 ٦٥ لترإنتاجیة الرغوة

 -١٥ درجة مئویة+٣٠ درجة مئویة٣نیوتن/ المتر المربع

 -٥ درجة مئویة+٣٠درجة مئویة

٨٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

فوم میجا بولیثران 

الممیزات : میجا الفوم یتیمز بصیغة نادرة ینشف بسـرعة أكبر مع رطوبة الھواء و ھو فوم متعدد اإلستعمال . التطبیق : یسـتخدم لتثبیت األبواب ، 
النوافذ وأشكال مشابھة  لھا ، یسد الثقوب ، یستخدم في عزل أنابیب المیاه الباردة والساخنة وأیضـا في عزل األدوات الكھربائیة ، ولمأل الفجوات ً

والتشققات. یمكن أن یجرف ، ینظف بورق الحف ویدھن بعد أن یجف في  ١ الى ٣  ساعات  یسـتخدم لجمیع أنواع مواد البناء ما عدا السـیلیكون ، 

التفلون ، بولیثیلن وبولیبروبلین. إنھ مقاوم لجمیع التغیرات المناخیة  ولجمیع أنواع المیاه و الرطوبة . وھومضاد لألشتعال . 
إرشادات األستخدام : ضخ العبوة جیدا لمدة   ٣٠ ثا . نظف مكان التطبیق من الغبار وما شـابھ وقم بترطیبھ بالماء ( ترطیب مكان التطبیق  والفوم ً

ھام للحصــول على نتائج جیدة وسریعة ) قم بقلب العبوة رأسا على عقب  ثم أضغط على الزناد. الستخدام العبوة في تطبیقات أخرى یجب تنظیف ً

رأس العبوة والصــمام من الفوم المتبقي على الرأس وینصـــح تنظیفھ بالمنظف  سومافیكس . یجب استخدام كمیات دقیقة  ألن الفوم قابل للتمدد . 
تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .ً
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٧٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

المواصفات التقنیة

الممیزات: بولیوریثان فوم مركب متعدد االستعمال مصــنعة من مواد خام مســـتوردة . تنشـــف مدة ١ الى ٣ ساعات بعد ترطیب الفوم .التطبیق: 

لتثبیت األبواب,النوافذ وأطر مشابھة , لمأل الفجوات , یستخدم في عزل الحرارة والبرودة من أنابیب المیاه وكذلك المعدات الكھربائیة ، یسـتخدم 

في سد الثقوب والتشققات . 
ً طریقة االستعمال: ضخ العبوة جیدا لمدة ٣٠ ثانیة .قم بتركیب األنبوب على صمام العبوة ، قم بقلب العبوة رأسـا على عقب ثم أضـغط على الزناد. ً

رش الماء على سطح الفوم یأتي بنتائج لصـــق عالیة و نشـــفان أسرع ، ینصــــح بتنظیف الفوم الناشف بالمنظف سومافیكس الخاص للفوم . الفوم 
الناشف یمكن أن ینظف أوتوماتیكیا . ً

تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة ً

متعدد االستعمال بولیوریثان فوم المسدس

 نظام النشفان      

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة 

قوة الشد

الكثافة

  المقاومة الحراریة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٧٠-٨٠

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

    الرطوبة

١٩

  ١٧-٢٠ كغ / المتر المكعب  

-٤٠ درجة مئویة / إلى+١٠٠ درجة مئویة 

٨ -١٠ دقیقة 

 ٤٥-٦٠ دقیقة 

 ٥٠ لترإنتاجیة الرغوة

 -١٥ درجة مئویة+٣٠ درجة مئویة٣نیوتن/ المتر المربع

 -٥ درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



S985

٢١

٨٠٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

فوم بولیثران بروفیت مسدس

الممیزات : بروفیت فوم یتیمز بصیغتھ النادرة ، إنھ فوم متعدد األغراض ، ینشف بسرعة أكبر في جو الرطب . 
التطبیق: یستخدم لتثبیت و لمأل إطارات األبواب ، النوافذ وأشكال مشابھة لھا ، یسـد الثقوب ، یسـتخدم  في عزل أنابیب المیاه الباردة والسـاخنة 

وأیضا في عزل األدوات الكھربائیة  ولمأل الفجوات والتشـققات.یمكن أن یجرف ، ینظف بورق الحف ویدھن بعد أن یجف في ١ الى ٣  ساعات . ً

یسـتخدم لجمیع أنواع مواد البناء ما عدا السـیلیكون ، التفلون ، بولیثیلن و بولیبروبلین . إنھ مقاوم لجمیع التغیرات المناخیة و لجمیع أنواع المیاه 

و الرطوبة وھومضاد لألشتعال . 
إرشـــادات األســـتخدام : ضـــخ العبوة جیدا لمدة   ٣٠ ثا . نظف مكان التطبیق من الغبار وما شـــابھ وقم بترطیبھ بالماء ( ترطیب مكان التطبیق  ً

والفوم ھام للحصـول على نتائج جیدة و سریعة ) قم بقلب العبوة رأسا على عقب  ثم أضغط على الزناد. الستخدام العبوة في تطبیقات أخرى یجب ً

تنظیف رأس العبوة والمسـدس من الفوم المتبقي على الرأس وینصــح تنظیفھ بالمنظف  سومافیكس . یجب استخدام كمیات دقیقة  ألن الفوم قابل 

للتمدد .
تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .ً

 نظام النشفان      

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة 

قوة الشد

الكثافة

  المقاومة الحراریة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٧٠-٨٠

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

    الرطوبة

١٩

  ١٧-٢٠ كغ / المتر المكعب  

المواصفات التقنیة
-٤٠ درجة مئویة / إلى+١٠٠ درجة مئویة 

٨ -١٠ دقیقة 

 ٤٥-٦٠ دقیقة 

لتر٦٥إنتاجیة الرغوة

 -١٥ درجة مئویة+٣٠ درجة مئویة٣نیوتن/ المتر المربع

 -٥ درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



S991

٢٠www.somaf �x . com.t r

٨٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

فوم میجا بولیثران مسدس

الممیزات : میجا یتیمز بصیغتھ النادرة ، إنھ فوم متعدد األغراض ، ینشف بسرعة أكبر في جو الرطب . 
التطبیق : یستخدم لتثبیت و لمأل إطارات األبواب ، النوافذ وأشكال مشابھة لھا ، یسـد الثقوب ، یسـتخدم  في عزل أنابیب المیاه الباردة والسـاخنة 

وأیضا في عزل األدوات الكھربائیة  ولمأل الفجوات والتشـققات.یمكن أن یجرف ، ینظف بورق الحف ویدھن بعد أن یجف في ١ الى ٣  ساعات . ً

یسـتخدم لجمیع أنواع مواد البناء ما عدا السـیلیكون ، التفلون ، بولیثیلن و بولیبروبلین . إنھ مقاوم لجمیع التغیرات المناخیة و لجمیع أنواع المیاه 

و الرطوبة وھومضاد لألشتعال . 
إرشـــادات األســـتخدام : ضـــخ العبوة جیدا لمدة   ٣٠ ثا . نظف مكان التطبیق من الغبار وما شـــابھ وقم بترطیبھ بالماء ( ترطیب مكان التطبیق  ً

والفوم ھام للحصـول على نتائج جیدة و سریعة ) قم بقلب العبوة رأسا على عقب  ثم أضغط على الزناد. الستخدام العبوة في تطبیقات أخرى یجب ً

تنظیف رأس العبوة والمسـدس من الفوم المتبقي على الرأس وینصــح تنظیفھ بالمنظف  سومافیكس . یجب استخدام كمیات دقیقة  ألن الفوم قابل 

للتمدد . 
تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .ً

 نظام النشفان      

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة 

قوة الشد

الكثافة

  المقاومة الحراریة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٧٠-٨٠

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

    الرطوبة

١٩

  ١٧-٢٠ كغ / المتر المكعب  

المواصفات التقنیة
-٤٠ درجة مئویة / إلى+١٠٠ درجة مئویة 

٨ -١٠ دقیقة 

 ٤٥-٦٠ دقیقة 

لتر٧٥إنتاجیة الرغوة

 -١٥ درجة مئویة+٣٠ درجة مئویة٣نیوتن/ المتر المربع

 -٥ درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



19

S997

١٩

٨٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

میغا بلس بولیثران فوم مسدس

الممیزات : میغا بلس بولیثران فوم  مركب واحد یتمیز بصیغة ممتازة و یستخدم لتغطیة مساحة واسعة و كبیرة . إنھ فوم متعدد األغراض ، ینشـف 

بسرعة أكبر في جو الرطب . 
التطبیق : یسـتخدم لتثبیت و لمأل إطارات األبواب ، النوافذ وأشكال مشـابھة لھا ، یسـد الثقوب ، یسـتخدم  في عزل أنابیب المیاه الباردة والسـاخنة 

وأیضـا في عزل األدوات الكھربائیة  ولمأل الفجوات والتشــققات.یمكن أن یجرف ، ینظف بورق الحف ویدھن بعد أن یجف في ١ الى ٣  ساعات . ً

یسـتخدم لجمیع أنواع مواد البناء ما عدا السـیلیكون ، التفلون ، بولیثیلن و بولیبروبلین  . إنھ مقاوم لجمیع التغیرات المناخیة ،ولجمیع أنواع المیاه 

و الرطوبة وھومضاد لألشتعال . 
إرشــادات األســـتخدام: ضـــخ العبوة جیدا لمدة   ٣٠  ثا . نظف مكان التطبیق من الغبار وما شـــابھ وقم بترطیبھ بالقلیل من الماء ( ترطیب مكان ً

التطبیق والفوم ھام للحصول على نتائج جیدة وسریعة ) قم بقلب العبوة رأسا على عقب ثم أضغط على الزناد. إلستخدام العبوة في تطبیقات أخرى ً

یجب تنظیف رأس العبوة والمســــــــدس من الفوم المتبقي على الرأس وینبغي تنظیفھ بالمنظف سومافیكس .ألن الفوم قابل للتمدد ، یجب استخدام 
كمیات دقیقة تاریخ الصالحیة: ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .ً

 نظام النشفان      

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة 

قوة الشد

الكثافة

  المقاومة الحراریة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٧٠-٨٠

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

    الرطوبة

١٩

  ١٥-١٨ كغ / المتر المكعب  

المواصفات التقنیة
-٤٠ درجة مئویة / إلى+١٠٠ درجة مئویة 

٨ -١٠ دقیقة 

 ٤٥-٦٠ دقیقة 

لتر٦٥إنتاجیة الرغوة

-٢٠درجة مئویة+٣٠ درجة مئویة٣نیوتن/ المتر المربع

-٥درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



متعدد االستعمال بولیوریثان فوم  

الممیزات: بولیوریثان فوم مركب متعدد االستعمال مصنعة من مواد خام مستوردة . تنشـف مدة ١ الى ٣ ساعات 

بعد ترطیب الفوم .
التطبیق: لتثبیت األبواب,النوافذ وأطر مشـابھة , لمأل الفجوات , یسـتخدم في عزل الحرارة والبرودة من أنابیب 

المیاه وكذلك المعدات الكھربائیة ، یستخدم في سد الثقوب والتشققات .
ً  طریقة االستعمال: ضخ العبوة جیدا لمدة ٣٠ ثانیة .قم بتركیب األنبوب على صـمام العبوة ، قم بقلب العبوة رأسـا ً

على عقب ثم أضغط على الزناد. رش الماء على سطح الفوم یأتي بنتائج لصـــق عالیة و نشـــفان أسرع ، ینصـــح 
بتنظیف الفوم الناشف بالمنظف سومافیكس الخاص للفوم . الفوم الناشف یمكن أن ینظف أوتوماتیكیا . ً

تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة ً

المواصفات التقنیة

١٨www.somaf �x . com.t r

S800
S805
S81 1

٣٠٠ مل

٥٠٠ مل

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

-٤٠ درجة مئویة إلى+١٠٠درجة مئویة  

 ١٨-٣٠-٥٠ لتر

٦٠-٧٠

المقاومة الحراریة   

إنتاجیة الرغوة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

الرطوبة

٨ -١٠ دقیقة 

٤٥-٦٠ دقیقة

١٩

٣نیوتن/ المتر المربع

١٥-١٨ كغ / المتر المكعب  

نظام النشفان

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

الكثافة

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



S817

S817

١٧

٧٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

المواصفات التقنیة

 ٥٠ لتر

٧٠-٨٠

المقاومة الحراریة   

إنتاجیة الرغوة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

الرطوبة

٨ -١٠ دقیقة 

٣٠-٤٥ دقیقة

١٩

٣نیوتن/ المتر المربع

١٧-٢٠ كغ / المتر المكعب  

نظام النشفان

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

الكثافة

الفوم المضاد لإلشتعال 

الممیزات : متعدد اإلستعمال مع صیغتھ الممتازة ، ینشف مع الرطوبة ، یستخدم الفوم لغرض المأل و التعبئة و الذي یحتوي على معاییر د 
ي ن /١٤ ٢٠  / وأیضا تحتوي على محبط اإلشتعال (ب٢) مع ممیزات اإلطفاء الذاتیةً

التطبیقات: باإلضافة إلى إستعمالھ كمضاد للحرق و كإطفاء أیضا تستعمل في تثبیت األبواب والنوافذ وألواح مشابھة ، لمأل الفجوات ، و ً

لمأل الفراغات في التطبیقات الكھربائیة  ، و كعازل للمیاه الباردة و الساخنة ، و لتغطیة الفجوات ، الحفر و  التشققات . یمكن أن یجرف 

األجزاء الزائدة من الفوم ودھنھا بعد النشف من ١ الى ٣  ساعات ، یمكن أن یلصق لجمیع مواد البناء ما عدا السلیكون ،التفلون ،بولیثیلین 

و البروبیلین .مقاوم للظروف المناخیة ،المیاه و الرطوبة . 
إرشادات لإلستعمال : ضخ العبوة جیدا مدة ٣٠ ثا .قم بوضع مسدس الفوم على العبوة ، أزل الغبار ،األوساخ والزیوت من مكان التطبیق و ً

قم بترطیبھ بالماء ، ) ترطیب مكان التطبیق  والفوم ھام للحصول على نتائج جیدة وسریعة ( قم بقلب العبوة رأسا على عقب ومن ثم أضغط ً

الزناد لتطبیقات أخرى ، یجب أن ینظف  الفوم المجفف من المسدس و الصمام ، بقایا الفوم یمكن أن تنظف عن طریق المنظف األسیتون  . 

یجب إستخدام كمیات دقیقة إلن الفوم قابل للتمدد . 
تاریخ الصالحیة : ١٥  شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .   ً

-٤٠ درجة مئویة إلى+١٠٠درجة مئویة  

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



S815

١٦www.somaf i x . com. t r

٧٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

المواصفات التقنیة

٢ سم اتساع - ١٤متر مربع / ٣ سم اتساع -١٠ متر مربع

٧٠-٨٠

المقاومة الحراریة   

إنتاجیة الرغوة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

الرطوبة

٨ -١٠ دقیقة 

 ٥ دقیقة

 ١٥-٢٠ دقیقة

١٩

٣نیوتن/ المتر المربع

١٧-٢٠ كغ / المتر المكعب  

نظام النشفان

مدة تشكیل الرغوة

مدة اللمس

مدة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

الكثافة

بولیثران الفوم الالصق  

الممیزات : الفوم الالصق ذات األنبوب مركب واحد فوم الصق ، للصـــق األلواح العازلة التي تفید في عزل الحرارة و البرودة في داخل و خارج 

 ، PVC ، األبنیة. الممیزات: لھ میزة اللصـــق العالیة للصـــق األلواح إلى معظم مواد البناء ،الخرسانة ، الجص ،القرمید ، الخشـــب   األسمنت

األرضیة المزفتة التي تستعمل كعازل  والفوم الصلب . 
التطبیق : ضــخ العبوة جیدا لمدة ٣٠ ثانیة ، ركب األنبوب على العبوة قم بإزالة الغبار و األوســاخ و الزیوت من ســـطح التطبیق ، قم بقلب العبوة ً

ً رأسا على عقب ومن ثم أضغط الزناد ، ضع الالصق على اللوح على خط اتسـاع  ٣سم مع اإلحتفاظ ٢ سم بعیدا عن الحواف ، وخط فردي في وسط ً

اللوح . قم بلصق اللوح على الحائط و أضغط بقلة ومن ثم ركب اللوح . تثبت وتلصق األلواح بشكل فعال في غضون ساعتین . 
تاریخ الصالحیة :  ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج ، تاریخ اإلنتاج على العبوة .   ً

-٤٠ درجة مئویة إلى+١٠٠درجة مئویة  

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



2 IN1

S819

١٥

٧٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

بولیوریثان فوم كومبي ذات ثنائي الصمام

نظام النشفان

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة

قوة الشد

الكثافة

المقاومة الحراریة   

إنتاجیة الرغوة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

 لألنبوبللمسدس

الرطوبة

٨ -١٠ دقیقة 

 ٣٥-٤٥ دقیقة

١٩

٣نیوتن/ المتر المربع

 ٤٥-٦٠ دقیقة

١٥-١٨ كغ / المتر المكعب  

٤٥-٥٠ لتر

٦٠-٧٠٧٠-٨٠

الممیزات : فوم كومبي ذات ثنائي الصــــــــــــــــمام مركب واحد ثنائي 

اإلستعمال ، عن طریق المســـدس و األنبوب ، یســــمح نظام الصــــمام 

بإستعمالھ في أي وقت ، یتكاثف بكثرة في كال الطریقتین ، یســـتفاد منھا 

كتطبیق أسھل و إمكانیة إعادة إستعمالھ . 
التطبیق : لتثبیت األبواب ، النوافذ وإطارات مشــابھة ، لمأل الفجوات ، 

یســــتخدم في عزل الحرارة والبرودة من أنابیب المیاه وكذلك المعدات 

الكھربائیة ، یستخدم في سد الثقوب والتشققات . 
المواصــفات التقنیة : یمكن أن یجرف ، ینظف بورق الحف ویدھن بعد 

أن ینشـف خالل ١  الى ٣ ساعات ، یســتخدم للصــق كافة مواد البناء ما 

عدا الســـــــــــلیكون ، التفلون ، بولیثیلین و بولیبروبولین مقاوم لجمیع 

الظروف المناخیة ، المیاه والرطوبة . محبط عملیة االشــــــــــــــتعال . 
إرشـــادات اإلســـتعمال : ضـــخ العبوة جیدا لمدة ٣٠ ثانیة ، قم بتركیب ً

المســـــدس أو األنبوب على رأس العبوة ، قم بتنظیف مكان التطبیق من 

األوسـاخ ، الغبار و الدھون وقم بترطیبھ بالماء (ترطیب مكان التطبیق 

والفوم الصـادر طریقة سریعة للحصــول على نتائج سریعة و فعالة) قم 
بقلب العبوة رأســـا على عقب ثم أضـــغط على الزناد . لتطبیقات أخرى ً

ینصح بتنظیف الفوم الباقي على فوھة العبوة و الصمام یمكن أن ینظیف 

الفوم الناشـــف بالمنظف ســـومافیكس الخاص للفوم ، یجب اســــتخدام 

كمیات دقیقة  ، ألن الفوم معرض لالمتداد . 
تاریخ الصــالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصـــنیع على ً

العبوة . 

المواصفات التقنیة

-٤٠ درجة مئویة إلى+١٠٠درجة مئویة  

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

٥٠-٥٥ لتر

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



S813

١٤www.somaf i x . com. t r

٧٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

المواصفات التقنیة

 ٥٠ لتر

٦٠-٧٠

المقاومة الحراریة   

إنتاجیة الرغوة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

الرطوبة

٨ -١٠ دقیقة 

 ٤٥-٦٠ دقیقة

١٩

٣نیوتن/ المتر المربع

١٥-١٨ كغ / المتر المكعب  

نظام النشفان

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

الكثافة

 الممیزات : فوم  بولیوریثان المكرر االستخدام الذي ال یتكتل بعد إستخدامھ للمرة األولى  ویعود الفضل في ذلك الى نظام الصمام المضاد للتكتل  
ً التطبیق : نظام الصمام الذي یضـمن مضـاد التكتل حتى ولو قمت بتخزینھ عمودیا أو أفقیا . نظام محول الصـمام المضـاد للتسـرب یسـمح بأعادة ً

استعمال الفوم لفترات أطول.یستخدم للصق االبواب و النوافذ وأشكال مشابھة  ، لمأل الفجوات  ، یسـتخدم في عزل الحرارة والبرودة من أنابیب 

المیاه و المعدات الكھربائیة . یسـتخدم في مأل الحفر والتشـققات .یمكن أن یجرف  ، ینظف بورق الحف ویدھن بعد أن یجف في  ١ الى ٣ ساعات . 

یصلح للصق جمیع أنواع مواد البناء ماعدا السلیكون ، تفلون ، بولیثیلین و بولیبروبلین . انھ مقاوم لجمیع التغییرات المناخیة وجمیع أنواع المیاه 

والرطوبة . 
ً طریقة االستخدام : قم بضــخ العبوة جیدا قبل االستخدام االول ، قم بوضع المحول في الصــمام بشــكل جید ثم قم بقلب العبوة رأساعلى عقب ، بعد ً

ذلك أضغط على زناد المحول ألفراز الفوم . ینصـح كثیرا بترطیب االسطح و الفوم المفرز یقوم ذلك الترطیب بتقصـیر عملیة التجفیف و یحســن ً
من عملیة اللصق .یمكن أن ینظف الفوم الجدید االستخدام بالمنظف سومافیكس بولیوریثان.الفوم الموضع یمكن أن ینظف آلیا .ً

 تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .ً

فوم بولیوریثان مكرر االستخدام

-٤٠ درجة مئویة إلى+١٠٠درجة مئویة  

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



S845

١٣

٨٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

المواصفات التقنیة

٦٥ لتر

٦٠-٧٠

المقاومة الحراریة   

إنتاجیة الرغوة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

الرطوبة

٨ -١٠ دقیقة 

 ٤٥-٦٠ دقیقة

١٩

٣نیوتن/ المتر المربع

١٥-١٨ كغ / المتر المكعب  

نظام النشفان

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

الكثافة

فوم میجا بولیثران 

الممیزات : میجا الفوم یتیمز بصیغة نادرة ینشف بسرعة أكبر مع رطوبة الھواء و ھو فوم متعدد اإلستعمال . 
التطبیق : یستخدم لتثبیت األبواب ، النوافذ وأشكال مشابھة  لھا ، یسد الثقوب ، یسـتخدم في عزل أنابیب المیاه الباردة والسـاخنة وأیضـا في عزل ً

األدوات الكھربائیة ، ولمأل الفجوات والتشـققات. یمكن أن یجرف ، ینظف بورق الحف ویدھن بعد أن یجف في  ١ الى ٣  ساعات  یسـتخدم لجمیع 

أنواع مواد البناء ما عدا الســــــــیلیكون ، التفلون ، بولیثیلن وبولیبروبلین. إنھ مقاوم لجمیع التغیرات المناخیة  ولجمیع أنواع المیاه و الرطوبة . 

وھومضاد لألشتعال . 
إرشادات األستخدام : ضخ العبوة جیدا لمدة   ٣٠ ثا . نظف مكان التطبیق من الغبار وما شـابھ وقم بترطیبھ بالماء ( ترطیب مكان التطبیق  والفوم ً

ھام للحصــول على نتائج جیدة وسریعة ) قم بقلب العبوة رأسا على عقب  ثم أضغط على الزناد. الستخدام العبوة في تطبیقات أخرى یجب تنظیف ً

رأس العبوة والصــمام من الفوم المتبقي على الرأس وینصـــح تنظیفھ بالمنظف  سومافیكس . یجب استخدام كمیات دقیقة  ألن الفوم قابل للتمدد . 
تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .ً

-٤٠ درجة مئویة إلى+١٠٠درجة مئویة  

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



S841

١٢www.somaf i x . com. t r

٨٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

المواصفات التقنیة

٧٠ لتر

٦٠-٧٠

المقاومة الحراریة   

إنتاجیة الرغوة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

الرطوبة

٨ -١٠ دقیقة 

 ٤٥-٦٠ دقیقة

١٩

٣نیوتن/ المتر المربع

١٥-١٨ كغ / المتر المكعب  

نظام النشفان

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

الكثافة

اكسترا بولیوریثان فوم 

الممیزات : بولیوریثان فوم مركب متعدد االستعمال مملوء . تنشـــف مدة ١ الى ٣ ساعات بعد ترطیب الفوم . یتمیز بـصــــمام الذي یقوم في زیادة 

حجم الفوم و في نفس الوقت في سرعة نشفان الفوم .
التطبیق: یســتخدم للصــق االبواب و النوافذ وأشكال مشـــابھة ,لمأل الفجوات ,یســـتخدم في عزل الحرارة والبرودة من أنابیب المیاه و المعدات 

الكھربائیة . یستخدم في مأل الحفر والتشققات .یمكن أن یجرف ، ینظف بورق الحف ویدھن بعد أن یجف في ١ الى ٣  ساعات . یصلح للصق جمیع 

أنواع مواد البناء ماعدا السلیكون ، تفلون، بولیثیلین و بولیبروبلین . انھ مقاوم لجمیع التغییرات المناخیة وجمیع أنواع المیاه والرطوبة . 
طریقة االستخدام : قم بضـخ العبوة جیدا لمدة ٣٠ ثا ، قم بوضع المسـدس الخاص معھا على العبوة، قم بإزالة األوساخ و الغبار والزیوت من مكان ً

التطبیق وقم بترطیبھ بالماء (ترطیب األرضیة و الفوم المفرز یساعد في تسریع عملیة التجفیف و الحصول على نتائج إیجابیة ) أقلب العبوة رأساً 

على عقب ثم أضغط الزناد  . یمكن أن ینظف  بقایا الفوم الجدید عن طریق استخدام المنظف سـومافیكس بولیوریثان . یجب إسـتخدام كمیات دقیقة 

من الفوم إلن الفوم قابل للتمدد . 
تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .ً

-٤٠ درجة مئویة إلى+١٠٠درجة مئویة  

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



S899

١١

٥٠٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

المواصفات التقنیة
سوائل مختلطة التركیز

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

منظف الفوم بولیوریثان 

الممیزات : منظف الفوم الذي یسـتخدم لجمیع مواد البولیوریثان الكیمیائیة ،لھ تأثیر قوي إذا إستعمل قبل نشـفان الفوم ، سیدوم إستخدام المسـدس 

إذا استخدم بشكل صحیح وإذا نظف من الفوم المتبقي في التوقیت المناسب .
التطبیق : یستخدم في تنظیف مسدس الفوم و لتنظیف األماكن التي تلطخت بالفوم من دون قصد .  

طریقة االستعمال: ضخ العبوة جیدا قبل االستخدام . قم بوضع المســـــدس على رأس العبوة بأحكام . أضغط على الزناد حتى یخرج المنظف منھ . ً
الفوم المتبقي أیضــا یمكن أن ینظف قبل أن ینشــف . قم بإستعمال القفازات و نظارات الحمایة خالل اإلستعمال ، یمكن أن یســـتعمل في العدید من ً

األماكن ، صنع خصیصا  لتنظیف مسدس الفوم .ً
 تاریخ الصالحیة : ٢٤ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .ً

-١٠ درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة

-١٠ درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة



S911

١٠www.somaf i x . com. t r

٧٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

المواصفات التقنیة

 ٥٠ لتر

٧٠-٨٠

المقاومة الحراریة   

إنتاجیة الرغوة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

الرطوبة

٨ -١٠ دقیقة 

 ٣٠-٤٥ دقیقة

١٩

٣نیوتن/ المتر المربع

١٧-٢٠ كغ / المتر المكعب  

نظام النشفان

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

الكثافة

الممیزات: بولیوریثان فوم مركب متعدد االستعمال مصنعة من مواد خام مستوردة . تنشف مدة ١ الى ٣ ساعات بعد ترطیب الفوم .
التطبیق: لتثبیت األبواب,النوافذ وأطر مشابھة , لمأل الفجوات , یسـتخدم في عزل الحرارة والبرودة من أنابیب المیاه وكذلك المعدات الكھربائیة  

یستخدم في سد الثقوب والتشققات . 
ً طریقة االستعمال: ضخ العبوة جیدا لمدة ٣٠ ثانیة .قم بتركیب األنبوب على صمام العبوة ، قم بقلب العبوة رأسـا على عقب ثم أضـغط على الزناد. ً

رش الماء على سطح الفوم یأتي بنتائج لصـــق عالیة و نشـــفان أسرع ، ینصــــح بتنظیف الفوم الناشف بالمنظف سومافیكس الخاص للفوم . الفوم 
الناشف یمكن أن ینظف أوتوماتیكیا . ً

تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة ً

متعدد االستعمال بولیوریثان فوم المسدس

-٤٠ درجة مئویة إلى+١٠٠درجة مئویة  

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



S923

٩

٧٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

الممیزات : متعدد اإلستعمال مع صیغتھ الممتازة ، ینشف مع الرطوبة ، یسـتخدم الفوم لغرض المأل و التعبئة و الذي یحتوي على معاییر د ي ن /١٤ 
٢٠  / وأیضا تحتوي على محبط اإلشتعال (ب١) مع ممیزات اإلطفاء الذاتیة .ً

التطبیقات : باإلضافة إلى إستعمالھ كمضــاد للحرق و كإطفاء أیضــا تســتعمل في تثبیت األبواب والنوافذ وألواح مشــابھة ، لمأل الفجوات ، و لمأل ً

الفراغات في التطبیقات الكھربائیة  ، و كعازل للمیاه الباردة و الساخنة ، و لتغطیة الفجوات ، الحفر و  التشـققات . یمكن أن یجرف األجزاء الزائدة 

من الفوم ودھنھا بعد النشـــف من ١ الى ٣ ساعات ، یمكن أن یلصـــق لجمیع مواد البناء ما عدا الســــلیكون ،التفلون ،بولیثیلین و البروبیلین .مقاوم 

للظروف المناخیة ،المیاه و الرطوبة . 
إرشادات لإلستعمال : ضخ العبوة جیدا مدة ٣٠ ثا. قم بوضع مســــــــــدس الفوم على العبوة ، أزل الغبار ،األوساخ والزیوت من مكان التطبیق و قم ً

بترطیبھ بالماء ،) ترطیب مكان التطبیق  والفوم ھام للحصــــــــول على نتائج جیدة وسریعة ( قم بقلب العبوة رأسا على عقب ومن ثم أضغط الزناد ً

لتطبیقات أخرى ، یجب أن ینظف  الفوم المجفف من المسـدس و الصــمام ، بقایا الفوم یمكن أن تنظف عن طریق المنظف األسیتون  . یجب إستخدام 

كمیات دقیقة إلن الفوم قابل للتمدد . 
تاریخ الصالحیة : ١٢ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .   ً

الفوم المضاد لإلشتعال 

٤٥-٥٠ لتر

٧٠-٨٠

المقاومة الحراریة   

إنتاجیة الرغوة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

الرطوبة

٨ -١٠ دقیقة 

 ٣٠-٤٥ دقیقة

١٩

٣نیوتن/ المتر المربع

٢٥-٣٠ كغ / المتر المكعب  

نظام النشفان

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

  الكثافة

المواصفات التقنیة
-٤٠ درجة مئویة إلى+١٠٠درجة مئویة  

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



S917

٨www.somaf i x . com. t r

٧٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

الفوم المضاد لإلشتعال المسدس

الممیزات : متعدد اإلستعمال مع صیغتھ الممتازة ، ینشــف مع الرطوبة ، یســتخدم الفوم لغرض المأل و التعبئة و الذي یحتوي على معاییر د ي ن 
/١٤ ٢٠  / وأیضا تحتوي على محبط اإلشتعال (ب٢) مع ممیزات اإلطفاء الذاتیة.ً

التطبیقات: باإلضافة إلى إستعمالھ كمضـاد للحرق و كإطفاء أیضـا تسـتعمل في تثبیت األبواب والنوافذ وألواح مشـابھة ، لمأل الفجوات ، و لمأل ً

الفراغات في التطبیقات الكھربائیة  ، و كعازل للمیاه الباردة و الســــاخنة ، و لتغطیة الفجوات ، الحفر و  التشــــققات . یمكن أن یجرف األجزاء 

الزائدة من الفوم ودھنھا بعد النشـف من ١ الى ٣  ساعات ، یمكن أن یلصـق لجمیع مواد البناء ما عدا الســلیكون ،التفلون ،بولیثیلین و البروبیلین 

مقاوم للظروف المناخیة ،المیاه و الرطوبة . 
إرشادات لإلستعمال : ضخ العبوة جیدا مدة ٣٠ ثا .قم بوضع مســــــدس الفوم على العبوة ، أزل الغبار ،األوساخ والزیوت من مكان التطبیق و قم ً

بترطیبھ بالماء ، ) ترطیب مكان التطبیق  والفوم ھام للحصـــول على نتائج جیدة وسریعة ( قم بقلب العبوة رأسا على عقب ومن ثم أضغط الزناد ً

لتطبیقات أخرى ، یجب أن ینظف  الفوم المجفف من المســــــدس و الصــــــمام ، بقایا الفوم یمكن أن تنظف عن طریق المنظف األسیتون  . یجب 

إستخدام كمیات دقیقة إلن الفوم قابل للتمدد . 
تاریخ الصالحیة : ١٢ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .   ً

٤٥-٥٠ لتر

٧٠-٨٠

المقاومة الحراریة   

إنتاجیة الرغوة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

الرطوبة

٨ -١٠ دقیقة 

٣٠-٤٥ دقیقة 

١٩

٣نیوتن/ المتر المربع

٢٠-٢٥ كغ / المتر المكعب  

نظام النشفان

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

الكثافة

المواصفات التقنیة
-٤٠ درجة مئویة إلى+١٠٠درجة مئویة  

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة
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٧

٧٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

المواصفات التقنیة

٧٠-٨٠

المقاومة الحراریة   

إنتاجیة الرغوة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

الرطوبة

٨ -١٠ دقیقة 

 ٥ دقیقة 

 ١٥-٢٠ دقیقة

١٩

٣نیوتن/ المتر المربع

١٧-٢٠ كغ / المتر المكعب  

نظام النشفان

مدة تشكیل الرغوة

مدة اللمس

مدة النشفان

نسبة اإلستطالة بالمئة

 قوة الشد

الكثافة

الفوم الالصق البولیثران المسدس

الممیزات : الفوم الالصق مركب واحد فوم الصق ، للصق ألواح العازلة التي تفید في عزل الحرارة و البرودة في داخل و خارج األبنیة . 
التطبیق : لھ میزة اللصـــق العالیة للصـــق األلواح إلى معظم مواد البناء ،الخرسانة ، الجص ،القرمید ، الخشـــب ،اإلسمنت ، PVC ، األرضیة 

المزفتة التي تستعمل كعازل  والفوم الصلب . ضخ العبوة جیدا لمدة ٣٠ ثانیة ، ركب المسدس على العبوة . ً
كیفیة اإلستعمال : قم بإزالة الغبار و األوساخ و الزیوت من سطح التطبیق ،قم بقلب العبوة رأسـا على عقب ومن ثم أضـغط الزناد ، ضـع الالصـق ً

على اللوح  على خط اتســـاع  ٣سم مع اإلحتفاظ ٢ سم بعیدا عن الحواف ،وخط فردي في وسط اللوح . قم بلصـــق اللوح على الحائط و أضغط بقلة ً

ومن ثم ركب اللوح . تثبت وتلصق األلواح بشكل فعال في غضون ساعتین . 
تاریخ الصالحیة : ١٢ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .   ً

-٤٠ درجة مئویة إلى+١٠٠درجة مئویة  

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

٢ سم اتساع - ١٤متر مربع / ٣ سم اتساع -١٠ متر مربع

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة
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الفوم ذات الكثافة المنخفضة                                                                                    

٧٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

الممیزات : بولیوریثان الفوم ذات الكثافة المنخفضــة ، فوم مركب یتمیز بالكثافة المخفضـــة لیمنع من ضغط الفوم للباب أو من إنكماشھ ، و یمنع 

من تقلص إطارات النوافذ إلى الداخل أو الخارج . 
التطبیق : یستخدم لتثبیت األبواب ، النوافذ وأشكال مشابھة  لھا ، یسد الثقوب،یسـتخدم في عزل أنابیب المیاه الباردة والسـاخنة وأیضـا في عزل ً

األدوات الكھربائیة ، ولمأل الفجوات والتشققات. 
ممیزات تقنیة : یمكن أن یجرف ، ینظف بورق الحف ویدھن بعد أن یجف  خالل ١ إلى ٣ ساعات  یســــــــــــتخدم لجمیع أنواع مواد البناء ما عدا 

الســـــیلیكون ، التفلون ، بولیثیلن وبولیبروبلین. إنھ مقاوم لجمیع التغیرات المناخیة  ولجمیع أنواع المیاه و الرطوبة . وھومضـــــاد لألشتعال . 
إرشادات األستخدام : ضخ العبوة جیدا لمدة   ٣٠ ثا . نظف مكان التطبیق من الغبار وما شابھ وقم بترطیبھ بالماء ( ترطیب مكان التطبیق  والفوم ً

ھام للحصــول على نتائج جیدةوسریعة ) قم بقلب العبوة رأسا على عقب  ثم أضغط على الزناد. الستخدام العبوة في تطبیقات أخرى یجب تنظیف ً

رأس العبوة الستخدام العبوة في تطبیقات أخرى یجب تنظیف رأس العبوة والمســــدس من الفوم المتبقي على الرأس. یجب استخدام كمیات دقیقة  

ألن الفوم قابل للتمدد . 
تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة . ً

 نظام النشفان      

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة 

قوة الشد

الكثافة

  المقاومة الحراریة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٧٠-٨٠

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

    الرطوبة

١٩

  ١٧-٢٠ كغ / المتر المكعب  

المواصفات التقنیة
-٤٠ درجة مئویة / إلى+١٠٠ درجة مئویة 

٨ -١٠ دقیقة 

١٥–٢٠ دقیقة 

٤٥-٥٥ لترإنتاجیة الرغوة

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة٣نیوتن/ المتر المربع

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة
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٥

٨٠٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

فوم بولیثران بروفیت مسدس

الممیزات : بروفیت فوم یتیمز بصیغتھ النادرة ، إنھ فوم متعدد األغراض ، ینشف بسرعة أكبر في جو الرطب . 
التطبیق: یستخدم لتثبیت و لمأل إطارات األبواب ، النوافذ وأشكال مشابھة لھا ، یسـد الثقوب ، یسـتخدم  في عزل أنابیب المیاه الباردة والسـاخنة 

وأیضا في عزل األدوات الكھربائیة  ولمأل الفجوات والتشـققات.یمكن أن یجرف ، ینظف بورق الحف ویدھن بعد أن یجف في ١ الى ٣  ساعات . ً

یسـتخدم لجمیع أنواع مواد البناء ما عدا السـیلیكون ، التفلون ، بولیثیلن و بولیبروبلین . إنھ مقاوم لجمیع التغیرات المناخیة و لجمیع أنواع المیاه 

و الرطوبة وھومضاد لألشتعال . 
إرشـــادات األســـتخدام : ضـــخ العبوة جیدا لمدة   ٣٠ ثا . نظف مكان التطبیق من الغبار وما شـــابھ وقم بترطیبھ بالماء ( ترطیب مكان التطبیق  ً

والفوم ھام للحصـول على نتائج جیدة و سریعة ) قم بقلب العبوة رأسا على عقب  ثم أضغط على الزناد. الستخدام العبوة في تطبیقات أخرى یجب ً

تنظیف رأس العبوة والمسـدس من الفوم المتبقي على الرأس وینصــح تنظیفھ بالمنظف  سومافیكس . یجب استخدام كمیات دقیقة  ألن الفوم قابل 

للتمدد . 
تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .ً

 نظام النشفان      

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة 

قوة الشد

الكثافة

  المقاومة الحراریة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٧٠-٨٠

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

    الرطوبة

١٩

  ١٧-٢٠ كغ / المتر المكعب  

المواصفات التقنیة
-٤٠ درجة مئویة / إلى+ ١٠٠ درجة مئویة 

٨ -١٠ دقیقة 

٣٥ –٤٥دقیقة 

لتر٦٥إنتاجیة الرغوة

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة٣نیوتن/ المتر المربع

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



S951

٤www.somaf i x . com. t r

٨٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

فوم میجا بولیثران مسدس

الممیزات : میجا یتیمز بصیغتھ النادرة ، إنھ فوم متعدد األغراض ، ینشف بسرعة أكبر في جو الرطب . 
التطبیق : یستخدم لتثبیت و لمأل إطارات األبواب ، النوافذ وأشكال مشابھة لھا ، یسـد الثقوب ، یسـتخدم  في عزل أنابیب المیاه الباردة والسـاخنة 

وأیضا في عزل األدوات الكھربائیة  ولمأل الفجوات والتشـققات.یمكن أن یجرف ، ینظف بورق الحف ویدھن بعد أن یجف في ١ الى ٣  ساعات . ً

یسـتخدم لجمیع أنواع مواد البناء ما عدا السـیلیكون ، التفلون ، بولیثیلن و بولیبروبلین . إنھ مقاوم لجمیع التغیرات المناخیة و لجمیع أنواع المیاه 

و الرطوبة وھومضاد لألشتعال . 
إرشـــادات األســـتخدام : ضـــخ العبوة جیدا لمدة   ٣٠ ثا . نظف مكان التطبیق من الغبار وما شـــابھ وقم بترطیبھ بالماء ( ترطیب مكان التطبیق  ً

والفوم ھام للحصـول على نتائج جیدة و سریعة ) قم بقلب العبوة رأسا على عقب  ثم أضغط على الزناد. الستخدام العبوة في تطبیقات أخرى یجب ً

تنظیف رأس العبوة والمسـدس من الفوم المتبقي على الرأس وینصــح تنظیفھ بالمنظف  سومافیكس . یجب استخدام كمیات دقیقة  ألن الفوم قابل 

للتمدد . 
تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .ً

 نظام النشفان      

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة 

قوة الشد

الكثافة

  المقاومة الحراریة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٧٠-٨٠

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

    الرطوبة

١٩

  ١٧-٢٠ كغ / المتر المكعب  

المواصفات التقنیة
-٤٠ درجة مئویة / إلى+ ١٠٠ درجة مئویة 

٨ -١٠ دقیقة 

٣٥ –٤٥دقیقة 

لتر٧٥إنتاجیة الرغوة

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة٣نیوتن/ المتر المربع

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



S957

٣

٨٥٠ مل١٢ قطعة / الكرتون

میغا بلس بولیثران فوم مسدس

الممیزات : میغا بلس بولیثران فوم  مركب واحد یتمیز بصیغة ممتازة و یستخدم لتغطیة مساحة واسعة و كبیرة . إنھ فوم متعدد األغراض ، ینشـف 

بسرعة أكبر في جو الرطب . 
التطبیق : یسـتخدم لتثبیت و لمأل إطارات األبواب ، النوافذ وأشكال مشـابھة لھا ، یسـد الثقوب ، یسـتخدم  في عزل أنابیب المیاه الباردة والسـاخنة 

وأیضـا في عزل األدوات الكھربائیة  ولمأل الفجوات والتشــققات.یمكن أن یجرف ، ینظف بورق الحف ویدھن بعد أن یجف في ١ الى ٣  ساعات . ً

یستخدم لجمیع أنواع مواد البناء ما عدا السیلیكون ، التفلون ، بولیثیلن و بولیبروبلین . إنھ مقاوم لجمیع التغیرات المناخیة ،ولجمیع أنواع المیاه و 

الرطوبة وھومضاد لألشتعال . 
إرشـــادات األســـتخدام: ضـــخ العبوة جیدا لمدة  ٣٠  ثا . نظف مكان التطبیق من الغبار وما شـــابھ وقم بترطیبھ بالقلیل من الماء ( ترطیب مكان ً

التطبیق والفوم ھام للحصول على نتائج جیدة وسریعة ) قم بقلب العبوة رأسا على عقب ثم أضغط على الزناد. إلستخدام العبوة في تطبیقات أخرى ً

یجب تنظیف رأس العبوة والمســــــــدس من الفوم المتبقي على الرأس وینبغي تنظیفھ بالمنظف سومافیكس .ألن الفوم قابل للتمدد ، یجب استخدام 

كمیات دقیقة تاریخ 
الصالحیة: ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .ً

 نظام النشفان      

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة 

قوة الشد

الكثافة

  المقاومة الحراریة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٧٠-٨٠

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

    الرطوبة

١٩

  ١٧-٢٠ كغ / المتر المكعب  

المواصفات التقنیة
-٤٠ درجة مئویة / إلى +١٠٠ درجة مئویة 

٨ -١٠ دقیقة 

٣٠ –٤٥دقیقة 

لتر٦٥إنتاجیة الرغوة

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة٣نیوتن/ المتر المربع

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة
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١٢ قطعة / الكرتون

الممیزات : ألترا میغا بولیثران مركب واحد یتمیز بصـیغة ممتازة و یسـتخدم لتغطیة مســاحة واسعة و كبیرة . إنھ فوم متعدد األغراض ، ینشــف 

بسرعة أكبر في جو الرطب . 
التطبیق : یستخدم لتثبیت و لمأل إطارات األبواب ، النوافذ وأشكال مشـابھة لھا ، یسـد الثقوب ، یسـتخدم  في عزل أنابیب المیاه الباردة والسـاخنة 

وأیضـا في عزل األدوات الكھربائیة  ولمأل الفجوات والتشـققات.یمكن أن یجرف ، ینظف بورق الحف ویدھن بعد أن یجف في ١ الى ٣  ساعات . ً

یسـتخدم لجمیع أنواع مواد البناء ما عدا السـیلیكون ، التفلون ، بولیثیلن و بولیبروبلین . إنھ مقاوم لجمیع التغیرات المناخیة ،ولجمیع أنواع المیاه 

و الرطوبة وھومضاد لألشتعال. 
إرشـــادات األســـتخدام : ضـــخ العبوة جیدا لمدة  ٣٠ ثا . نظف مكان التطبیق من الغبار وما شـــابھ وقم بترطیب مكان التطبیق بالقلیل من الماء ( ً

ترطیب مكان التطبیق  والفوم ھام للحصــول على نتائج جیدة وسریعة ) قم بقلب العبوة رأسا على عقب ثم أضغط على الزناد. الستخدام العبوة في ً

تطبیقات أخرى یجب تنظیف رأس العبوة والمســــدس من الفوم المتبقي على الرأس وینبغي تنظیفھ بالمنظف سومافیكس .ألن الفوم قابل للتمدد ، 

یجب استخدام كمیات دقیقة . 
تاریخ الصالحیة : ١٥ شھرا بعد تاریخ اإلنتاج . تاریخ التصنیع على العبوة .ً

 نظام النشفان      

مدة تشكیل الرغوة

مدة قطع الفوم

نسبة اإلستطالة بالمئة 

قوة الشد

الكثافة

  المقاومة الحراریة

نسبة الفراغ المغلق

التوصیلة الحراریة

درجة حرارة التطبیق

درجة حرارة التخزین

٧٠-٨٠

٢٥ –٣٠ متر واط / م.سعرة حراریة  

    الرطوبة

١٩

  ١٧-٢٠ كغ / المتر المكعب  

المواصفات التقنیة

٨٧٠ مل 

ألترا میغا بولیثران فوم مسدس

-٤٠ درجة مئویة / إلى +١٠٠ درجة مئویة 

٨ -١٠ دقیقة 

٣٠ –٤٥دقیقة 

لتر٧٥إنتاجیة الرغوة

٠درجة مئویة+٣٥ درجة مئویة٣نیوتن/ المتر المربع

٠درجة مئویة+٣٠درجة مئویة



المحتوى

٠٢-٢٤

٢٥-٣٦

٣٧-٤٧

٤٨-٥٤

٦١-٦٩

٥٥-٥٩

٧٠-٧٢

البولي یوریثان الفوم

السلیكون

العوازل

اللواصق

الھیبرید

المنتجات الصناعیة

المسدسات 


