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نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد ديوراسيل
• 2 وجه معجون التكس.

التغطية:
2-3 متر مربع/ كيلو/الوجه الواحد )هذا الرقم ناتج عن دراسات علي مقياس المعمل, لذلك فهو 

تقريبي فقط(.
وأدوات  السطح  حالة  بالتطبيق,  القائم  مثل  عوامل  عدة  على  يتوقف  الفعلي  التغطية  معدل 

التطبيق ومدى فاعليتها(.

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم وعدد الطبقات. البيانات الموضحة 

بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م, 50% رطوبة: 

الوصف
معجون التكس مصنع من بوليمر ذو أساس مائي مع إضافات خاصة.

تم تصنيعه ليالئم احتياجات المستخدمين.
لذلك يتميز بالخصائص اآلتية:

• بريق عالي.                                                                               
• قوام مناسب لالستعمال الفوري

• سهولة فائقة في التطبيق والتشغيل. 
• قابلية جيدة للصنفرة.

• يعطي طبقة ذو نعومة عالية.      
• قدرة عالية على مأل األسطح المسامية والثقوب الصغيرة.

االستخدامات: 
مناسب لالستخدام على األسقف واألسطح الخرسانية ,األسمنتية 

,الجبسية ..........الخ.

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجة التخفيـــــــــــــــــف:

سكينة المعجون - المسطرين

جفاف سطحي

إعادة الطالء

30 دقيقة )حد أدنى(

ساعتين )حد أدنى(

مطفي
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المواصفات الفنية:

نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

 • وجه واحد التكس سيلر1800.
التغطية:

8-10 متر مربع/ لتر/الوجه الواحد ) معدل التغطية الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة 
السطح وأدوات لتطبيق ومدى فاعليتها(.  

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم, األلوان المختارة وعدد الطبقات.

البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ،50 ٪ رطوبة:  

الوصف
التكس سيلر 1800 بادئ , مصنع من بوليمر ذو أساس مائي.

 تم تصميمه ليمنح المستهلك الخصائص اآلتية:
• قدرة جيدة على اختراق األسطح المدهونة ليكتسب قوة التصاق جيدة.

• سهولة جيدة في التطبيق.
• مقاومة مقبولة للماء والقلويات.

• إعداد جيد لألسطح للطبقات التالية.
االستخدامات: 

مناسب لالستخدام الداخلي على األسطح الخرسانية واألسمنتية 
والجبسية سواء الجديدة أو المطلية سابقا. 

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجة التخفيـــــــــــــــــف:

مطفي

جفاف سطحي  

إعادة الطالء 

30 دقيقة )حد أدنى(

ساعتين )حد أدنى(



يخفف باستخدام الماء حسب الحاجة
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نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

•  2 وجه كيوتون. • 2 وجه معجون التكس   • وجه واحد التكس سيلر 1800. 

التغطية:
حالة  مثل  عوامل  عدة  على  يتوقف  الفعلي  التغطية  معدل   ( الواحد  لتر/الوجه  مربع/  متــر   13-10

السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها(.  
زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم وعدد الطبقات. البيانات الموضحة 
بالجدول

تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ،50 ٪ رطوبة:  
الوصف

كيوتون دهان مطفي أملس, مصنع من بوليمر ذو أساس مائي. 

 يتميز كيوتون بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:
• قوة تغطية جيدة • انسيابية جيده.  

• مقاومة جيدة لالصفرار • سهولة جيدة في التطبيق. 
• مقاوم للتجير.                                              

االستخدامات:
مناسب لالستخدام الداخلي على الحوائط واألسقف الخرسانية 

واألسمنتية والجبسية سواء الجديدة أو المطلية سابقا.

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

جفاف سطحي

إعادة الطالء

30 دقيقة )حد أدنى(

ساعتين )حد أدنى(
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نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد ديوراسيل
• 1 - 2  معجون أكريلك.

التغطية:
2-3 متر مربع/ كيلو/الوجه الواحد )هذا الرقم ناتج عن دراسات علي مقياس المعمل, لذلك فهو 

تقريبي فقط(.
معدل التغطية الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل القائم بالتطبيق, حالة السطح وأدوات 

التطبيق ومدى فاعليتها(.
زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم وعدد الطبقات. البيانات الموضحة 
بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م، ٪50 رطوبة:  

الوصف
معجون أكريلك عالي الجودة, مصنع من بوليمر قوي ذو أساس مائي.

يتميز معجون أكريلك  بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:
• بريق عالي.

• قوام مناسب لالستعمال الفوري
• سهولة فائقة في التطبيق والتشغيل.

• قابلية جيدة للصنفرة.
• قدرة عالية على مأل األسطح المسامية والثقوب الكبيرة نسبيا.     

• مقاومة فائقة للماء والقلويات.

االستخدامات: 
مناسب لالستخدام على األسطح الخرسانية واألسمنتية والجبسية.....الخ. 

المواصفات الفنية:

جفاف سطحي

إعادة الطالء

30 دقيقة )حد أدنى(

ساعتين )حد أدنى(

مطفي

سكينة المعجون - المسطرين

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

التخفيـــــــــــــــــف:

مطفي
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نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• 2 وجه هايتون 2700 • 2 وجه معجون التكس.   • وجه واحد التكس سيلر 1800. 

التغطية:
9-12 متر مربع/ لتر/الوجه الواحد ) معدل التغطية الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة 

السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها(.  

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم, األلوان المختارة وعدد الطبقات.

البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ,50 ٪ رطوبة:  

الوصف
هايتون 2700 دهان مطفي جذاب, مصنع من بوليمر ذو أساس مائي. 

خاصة  دهان  أساسات  باستخدام  األلوان  وبجميع  األبيض  باللون  متوفر 
بماكينة التلوين, الخواص الفنية لأللوان تتفاوت تبعا لأللوان المختارة.

 يتميز هايتون 2700 بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:

• تغطية جيدة وبريق جيد.
• مقاومة جيدة للماء والقلويات.

• مقاومة جيدة لالصفرار. 
• سهولة جيدة في التطبيق.

• مقاومة جيدة  للتجيير. 
• متانة وقدرة عالية للتحمل على المدى الطويل

االستخدامات: 
مناسب لالستخدام الداخلي على الحوائط واألسقف الخرسانية واألسمنتية 

والجبسية  سواء الجديدة أو المطلية سابقا.

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

جفاف سطحي  )للون األبيض(

إعادة الطالء  )للون األبيض(

30 دقيقة )حد أدنى(

 ساعتين )حد أدنى(

مطفي

قابـــــــل
للتلوين
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نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطـح الجديـدة والقديمـة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• 2 وجه سايتون 700. • 2 وجه معجون التكس.       . • وجه واحد التكس سيلر 1800

التغطية:
حالة  مثل  عوامل  عدة  على  يتوقف  الفعلي  التغطية  معدل   ( الواحد  لتر/الوجه  مربع/  متر   12-9

السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها(. 

 زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامــة يعتمــد علــى الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم, األلوان المختارة وعدد الطبقــات.

البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ،50 ٪ رطوبة:  

الوصف
سايتون 700 دهان مطفي أملس عالي الجودة, مصنع من بوليمر ذو 

أساس مائي وإضافات متميزة جدا. 
متوفر باللون األبيض وبجميع األلوان باستخدام أساسات دهان خاصة 
بماكينة التلوين, الخواص الفنية لأللوان تتفاوت تبعا لأللوان المختارة. 

 يتميز سايتون 700 بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:
• بريق عالي. • قوة تغطية ممتازة.   

• مقاومة جيدة لالصفرار. • مقاومة فائقة للماء والقلويات.  
• مقاومة عالية للتجيير. • سهولة فائقة في التطبيق. 

• متانة وقدرة عالية للتحمل على المدى الطويل. 

االستخدامات: 
مناسب لالستخدام الداخلي والخارجي على األسقف والحوائط الخرسانية 

والجبسية  سواء الجديدة أو المطلية سابقا.              

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

إعادة الطالء  )للون األبيض(

30 دقيقة )حد أدنى(جفاف سطحي  )للون األبيض(

ساعتين )حد أدنى(

مطفي

قابـــــــل
للتلوين
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نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• 2 وجه معجون التكس    . • وجه واحد التكس سيلر 1800
• وجه واحد توب تون                           • 2 وجه بوند 2000.

التغطية:
10-14 متر مربع/ لتر/الوجه الواحد ) معدل التغطية الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة 

السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها(.  
زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم, األلوان المختارة وعدد الطبقات.
البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ،50 ٪ رطوبة:  

الوصف
بوند 2000 دهان أكريليك مائي نصف المع عالي الجودة, مصنع من بوليمر 

ذو أساس مائي قوي. 
متوفر باللون األبيض وبجميع األلوان باستخدام أساسات دهان خاصة 
بماكينة التلوين, الخواص الفنية لأللوان تتفاوت تبعا لأللوان المختارة. 
يتميز بوند 2000 بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:

قوة تغطية ممتازة وبريق عالي. • مظهر نصف المع. 
• متانة وقدرة جيدة على مقاومة الظروف الجوية.

• مقاومة فائقة للقلويات.
• مقاومة فائقة للماء.   

• قدرة جيدة على االحتفاظ باللمعة.                                                                              
• مقاومة جيدة للتجيير.                                                                 

االستخدامات: 
مناسب لالستخدام الداخلي والخارجي للحوائط واألسقف الخرسانية 

واألسمنتية والجبسية سواء الجديدة أو المطلية سابقا.

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجة التخفيـــــــــــــــــف:

نصف المع

جفاف سطحي  )للون األبيض(

إعادة الطالء  )للون األبيض(

30 دقيقة )حد أدنى(

8 ساعات )حد أدنى(

المواصفات الفنية:

قابـــــــل
للتلوين
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نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• 2 وجه معجون التكس.     . • وجه واحد التكس سيلر 1800
• 2 وجه سايتون سيلك. • وجه واحد هايتون 2700  او توب تون.  

التغطية:
حالة  مثل  عوامل  عدة  على  يتوقف  الفعلي  التغطية  معدل   ( الواحد  لتر/الوجه  مربع/  متر   13-10

السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها(.  

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم وعدد الطبقات. البيانات الموضحة 

بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م, 50% رطوبة: 

الوصف
سايتون سيلك دهان أملس عالي الجودة بلمعة الحرير, مصنع من بوليمر 

ذو أساس مائي وإضافات متميزة جدا. يتميز سايتون سيلك بتركيبته 
المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:

• بريق عالي.
• مقاومة فائقة للماء والقلويات

• مقاومة عالية للبقع.
• قوة تغطية جيدة.

• قدرة جيدة على االحتفاظ باللمعة
• سهولة فائقة في التطبيق.

• مقاومة عالية للتجيير.
• متانة وقدرة عالية للتحمل على المدى الطويل.

االستخدامات: 
مناسب لالستخدام الداخلي والخارجي على األسقف والحوائط الخرسانية 

والجبسية سواء الجديدة أو المطلية سابقا.

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجة التخفيـــــــــــــــــف:

جفاف سطحي )للون األبيض(

إعادة الطالء )للون األبيض(

30 دقيقة )حد أدنى(

 8 ساعات  )حد أدنى(

لمعة الحرير

قابـــــــل
للتلوين
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نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

ديوراكريل مطفي 7000
• 2 وجه ديوراكريل مطفي 7000. • 2 وجه معجون أكريلك.   • وجه واحد سيلر 1800. 

ديوراكريل نصف المع 6000
• وجه واحد توب تون. • 2 وجه معجون أكريلك.   • وجه واحد سيلر 1800. 

• 2 وجه ديوراكريل نصف المع 6000.
ديوراكريل المع 5000

• وجه واحد توب تون. • 2 وجه معجون أكريلك.     . • وجه واحد  سيلر 1800
• 2 وجه ديوراكريل المع 5000.

التغطية:
)ديوراكريل مطفي 7000( 9-13 متر مربع/ لتر/ - )ديوراكريل نصف المع 6000( 10-14 متر مربع/ لتر - )ديوراكريل 

المع 5000( 10-13 متر مربع/ لتر/الوجه الواحد ) معدل التغطية الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة 
السطح وأدوات لتطبيق ومدى فاعليتها(.  

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم وعدد الطبقات. البيانات الموضحة بالجدول 

تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م، ٪50 رطوبة:  

الوصف

ديوراكريل  دهان مائي فائق الجودة مصنع من أجود أنواع األكريليك النقي 
)100 ٪(.  متوفر باللون األبيض وبجميع األلوان باستخدام أساسات دهان خاصة 

بماكينة التلوين, الخواص الفنية لأللوان تتفاوت تبعا لأللوان المختارة.
يتميز ديوراكريل بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:

• قوة التصاق عالية. • قوة تغطية فائقة.  
• مقاومة فائقة للقلويات. • مقاومة فائقة للماء .  

• سهولة فائقة في التطبيق. • مقاومة عالية لالصفرار.              
• انسيابية ممتازة. • مقاومة عالية ضد التجير.  
• متانة ممتازة وقدرة عالية على مقاومة الظروف الجوية .

• قدرة فائقة علي االحتفاظ باللمعة

االستخدامات: 
مناسب لالستخدام الخارجي - الداخلي على األسطح الخرسانية 

واألسمنتية والجبسية وكوجه نهائي  على األسطح  ذات الملمس البارز. 

المواصفات الفنية:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجة 

مطفي المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

التخفيـــــــــــــــــف:

مطفي 7000 - نصف المع 6000 - المع 5000

ديوراكريل المع5000
جفاف سطحي  )للون األبيض(

إعادة الطالء  )للون األبيض(
30 دقيقة )حد أدنى( 
8 ساعات )حد أدنى(

ديوراكريل نصف المع6000
جفاف سطحي  )للون األبيض(

إعادة الطالء  )للون األبيض(
30 دقيقة )حد أدنى( 
8 ساعات )حد أدنى(

جفاف سطحي  )للون األبيض(
إعادة الطالء  )للون األبيض(

30 دقيقة )حد أدنى( 
4 ساعات )حد أدنى( ديوراكريل مطفي 7000

قابـــــــل
للتلوين
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نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• 2 وجة معجون اكريليك    . • وجه واحد التكس سيلر 1800
• وجه واحد كيوتون.                     • 2 وجه ساي شيلد مط.

التغطية:
 9 - 12  متر  مربع/ لتر/ الوجه الواحد حسب حالة السطح ونوع أداة التطبيق. 

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات

الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

الوصف
ساي شيلد مط دهان مائي مطفي مصنع من أجود أنواع األكريليك النقي 
)100٪( ليعطي أداء متميز لالسطح الخارجية والوجهات.متوفر بألوان عديدة 
باستخدام ماكينة األلوان,المواصفات الفنية لأللوان يمكن ان تختلف تبعا 

للون المختار.
الخصائص:

• مقاومة ممتازة لألتربة بفضل التكنولوجيا المتطورة المستخدمة فية.
• مرونة عالية حيث يعمل كجسر يمنع ظهور الشروخ الدقيقة.

• مقاومة رائعة لألشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة المتغيرة والتلوث.
• حاجز ممتاز ضد ايونات الكلوريد ويحمي ضد تمليح الخرسانة.

• قوة التصاق عالية.
• مقاومة فائقة للماء والقلويات والعوامل الخارجية األخرى.

• مع كل هذا له رائحة مقبولة.

االستخدامات:
مناسب لالستخدام الخارجي على األسطح الخرسانية واألسمنتية والجبسية 

وكوجه نهائي على األسطح الجديدة أو القديمة ذات الملمس البارز.

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

 يخفف باستخدام الماء حسب الحاجة التخفيـــــــــــــــــف:

مطفي

30 دقيقة )جفاف اللمس( /  4 ساعات  جفاف سطحي

المواصفات الفنية:

احتياطات :
يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة 

ال يستعمل بدرجة حرارة أقل من 10ْ و يحفظ من التجمد  
يحفظ بعيدا عن متناول األطفال و مصادر الحرارة . 

تجنب استنشاق الرذاذ و  تجنب مالمسته للعين كذلك الجلد لفترة طويلة و في حالة حدوث 
ذلك يتم الغسيل بماء وفير

قابـــــــل
للتلوين
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الوصف
ساى تكس دهان زخرفي بارز, مصنع من بوليمر ذو أساس مائي. 

متوفر باللون األبيض و يمكن تلوينه  للحصول على اللون المطلوب. 

 يتميز ساي تكس بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:             

• تنوع كبير في األشكال الجذابة تبعا لألدوات المستخدمة في التطبيق.
• قوة التصاق جيدة.

• مقاومة جيدة للماء والعوامل الجوية.
• خواص ملء جيدة.

• يغطي عيوب السطح.

االستخدامات: 
مناسب للحوائط الداخلية والخارجية واألسقف الخرسانية واألسمنتية 

والجبسية. 

نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد ساى تكس.   . • وجه واحد التكس سيلر 1800

لضمان الحماية لفترة طويلة :
• وجه واحد سايتون 700. • وجه واحد ساى تكس.     . • وجه واحد التكس سيلر 1800

التغطية:
3-4 معدل التغطية )متر مربع/ كجم / الوجه الواحد( 

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم وعدد الطبقات. البيانات الموضحة 

بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ،50 ٪ رطوبة:   

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

 يخفف باستخدام الماء حسب الحاجة التخفيـــــــــــــــــف:

جفاف سطحي

إعادة الطالء

30 دقيقة )حد أدنى(

ساعتين )حد أدنى(

مطفي

الرولة ) القطن – اإلسفنج – روالت التشكيل(

المواصفات الفنية:
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نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد أكري ستار على طبقة الدهان النهائية .

التغطية:
حالة  مثل  عوامل  عدة  على  يتوقف  الفعلي  التغطية  معدل   ( الواحد  لتر/الوجه  مربع/  متر   6-4

السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها(.  

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم وعدد الطبقات. البيانات الموضحة 

بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م, 50% رطوبة: 

الوصف
أكري- ستار دهان شفاف بلمعة الحرير, مصنع من أجود أنواع األكريليك 

كوبوليمر, يمكن طالءه على الدهانات ذو التأثيرات الخاصة مثل سايبستار 
والدهانات المائية المطفية ليمنحها لمعة ملساء وحماية إضافية ضد 

الماء والبقع وحتى األجواء المتربة.

االستخدامات: 
مناسب للحوائط الداخلية الجديدة والمدهونة من قبل.

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجة التخفيـــــــــــــــــف:

 ساعة )حد أدنى(جفاف سطحي

لمعة الحرير



الوصف

يوني مكس مركزات ألوان صنعت لتناسب أنظمة الدهانات الزيتية والمائية. 

مجموعة من 12 لون ) أزرق 101 , بنفسجي  102, أصفر 103 , أصفر أكسيد 104 , أخضر ليموني 105

 أخضر 106 , فوشيا  107 , أحمر 108 , برتقالي 109 , بني 110 , نبيتي 113  و أسود112 ( 

تلبي متطلبات العميل للحصول على مدى واسع من درجات األلوان. 

االختيار األمثل للحصول على األلوان المطلوبة.

تتميز يوني مكس - مركزات ألوان بتركيبتها المتطورة التي تمنحها الخصائص اآلتية:

قدرة ممتازة على تلوين الدهانات المائية والزيتية.

قوة تلوين عالية.

تساعد العميل في عملية التلوين بسهولة ويسر.
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الدهانات الزيتية )الكيهات(
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الوصف
ساى مط دهان زيتي مطفي عالي الجودة, مصنع من أجود أنواع األلكيد. 

متوفر في اللون األبيض ومجموعة ألوان أساسية

يتميز ساى مط بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:
• سهولة التطبيق.                                                              

• قوة تغطية جيدة.
• معدل فرد عالي.                                                   

• انسيابية جيدة.
• قابلية ممتازة للصنفرة

االستخدامات: 
مناسب لألعمال الداخلية بما في ذلك الخشبية ,الجبسية, األسمنتية 

والمعدنية.

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

التخفيـــــــــــــــــف:

جفاف سطحي 

إعادة الطالء 

ساعة )حد أدنى(

12 ساعة )حد أدنى(

سايبس سبريت حسب الحاجة

مطفي

نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• 2 وجه ساى مط 1000 .
التغطية:

12-16 متر مربع/لتر/الوجه الواحد .
معدل التغطية الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل القائم بالتطبيق, حالة السطح وأدوات 

التطبيق ومدى فاعليتها(.
زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم, األلوان المختارة وعدد الطبقات.
البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ،  50٪ رطوبة: 

المواصفات الفنية:

قابـــــــل
للتلوين

الوصف
ساى جلوس 905 )مجموعة الوان 900( دهان زيتي المع عالي الجودة, مصنع 

من أجود أنواع األلكيد , متوفر باللون األبيض ومجموعة الوان أساسية 
)مجموعة الوان 900( باالضافة الي جميع االلوان باستخدام أساسات دهان 

خاصة بماكينة التلوين. الخواص الفنية لأللوان تتفاوت تبعا لأللوان 
المختارة

يتميز ساى جلوس 905 بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:
• بياض ناصع.

• قوة تغطية ممتازة.
• مقاومة عالية لالصفرار.

• قدرة عالية على االحتفاظ باللمعة.
• متانة ممتازة وقدرة عالية على مقاومة الظروف الجوية.

االستخدامات: 
مناسب لألسطح الداخلية والخارجية بما في ذلك الخشبية, الجبسية, 

األسمنتية والمعدنية. 

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

التخفيـــــــــــــــــف:

جفاف سطحي  )للون األبيض(

إعادة الطالء  )للون األبيض(

5 ساعات )حد أدنى(

24 ساعة )حد أدنى(

سايبس سبريت حسب الحاجة

المع

نظام الطالء المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد ساي مط 1000.         •2 وجه ساي جلوس 905 
التغطية:

11-15 متر مربع/ الوجه الواحد )هذا الرقم ناتج عن دراسات علي مقياس المعمل, لذلك فهو تقريبي 
فقط(. معدل التغطية الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل القائم بالتطبيق, حالة السطح 

وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها(.
 زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم, األلوان المختارة وعدد الطبقات.
البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، ٪50 رطوبة:  

قابـــــــل
للتلوين
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نظام الطالء المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

.   •2 وجه جولد كراون نصف المع 300 • وجه واحد ساي مط 1000
التغطية:

12-16  متر مربع/لتر/الوجه الواحد.
معدل التغطية الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل القائم بالتطبيق, حالة السطح وأدوات 

التطبيق ومدى فاعليتها(.
زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم, األلوان المختارة وعدد الطبقات.
البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة:  

الوصف
جولد كراون نصف المع 300  دهان زيتي, مصنع من أجود أنواع األلكيد 

, متوفر باللون األبيض وبجميع األلوان باستخدام أساسات دهان خاصة 
بماكينة التلوين, الخواص الفنية لأللوان تتفاوت تبعا لأللوان المختارة. 
يتميزجولد كراون نصف المع300  بتركيبته المتطورة التي تمنحه 

الخصائص اآلتية:
• البياض الجيد.

• قوة تغطية ممتازة.
• مقاومة جيدة لالصفرار.

• قدرة جيدة على االحتفاظ باللمعة .
• متانة ممتازة وقدرة عالية على مقاومة الظروف الجوية.

االستخدامات: 
مناسب لألسطح الداخلية بما في ذلك الخشبية ,الجبسية, األسمنتية 

والمعدنية.

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

التخفيـــــــــــــــــف:

جفاف سطحي )للون األبيض(

إعادة الطالء )للون األبيض(

3 ساعات )حد أدنى(

18 ساعة )حد أدنى(

سايبس سبريت حسب الحاجة

نصف المع

قابـــــــل
للتلوين
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الوصف

ساي وود ورنيش شفاف, مصنع من أجود أنواع راتنجات البولي يوريثان . 

يتميز ساي وود ورنيش بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:
• قدرة عالية على مقاومة االحتكاك.

• قوة التصاق عالية.
• مقاومة جيدة لالصفرار.

• قدرة عالية على االحتفاظ باللمعة.
• خواص انسيابية ممتازة.

االستخدامات: 

مناسب لألسطح الداخلية والخارجية الخشبية مثل األرضيات,المطابخ,الموبيليا 

,الكبائن والمراكب.....إلخ.

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

التخفيـــــــــــــــــف:

جفاف سطحي ) ساي وود )المع 223(

إعادة الطالء ) ساي وود )المع 223(

جفاف سطحي ) ساي وود مطفي 225( 

إعادة الطالء ) ساي وود مطفي 225( 

3 ساعات )حد أدنى(

 ساعتين )حد أدنى(

12 ساعة )حد أدنى(

6 ساعات )حد أدنى(

سايبس سبريت حسب الحاجة

المع 223 -   مطفي 225

نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

لألسطح الخشبية الجديدة:
• 2 وجه ساي وود . • 1 - 2  وجه سيلر أخشاب مناسب.  

التغطية:
ساي وود )المع 223( 12-16 متر مربع/ لتر/الوجه الواحد  - ساي وود )مطفي 225( 10-13 متر مربع/ 

لتر/الوجه الواحد ) معدل التغطية الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات 
التطبيق ومدى فاعليتها(.  

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم وعدد الطبقات. البيانات الموضحة 

بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ،50 ٪ رطوبة:   

الوصف
ألترا كلير مصنع من  راتنجات البولي يوريثان . 

يتميز  ألترا كلير ورنيش بتركيبته المتطورة التي تمنحه
الخصائص اآلتية:

• مقاومة عالية للخدش ومتانة فائقة.
• قدرة عالية على مقاومة االحتكاك.

• قوة التصاق عالية.
• مقاومة جيدة لالصفرار.

• قدرة عالية على االحتفاظ باللمعة.
• خواص انسيابية ممتازة.        

االستخدامات: 
والمطابخ  األرضيات  مثل  الخشبية  والخارجية  الداخلية  لألسطح  مناسب 

والموبيليا والكبائن والمراكب.....إلخ. 

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

التخفيـــــــــــــــــف:

جفاف سطحي 

إعادة الطالء 

ساعتين )حد أدنى(

12 ساعة )حد أدنى(

سايبس سبريت حسب الحاجة

المع

نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

•  1 - 2  وجه ساي سيل سيلر أخشاب مخفف.     • 2 وجه ألترا كلير.

التغطية:
• 12-15 متر مربع/ لتر/الوجه الواحد حسب حالة الطالء ونوع الرش. 

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 

بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 
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نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

•  وجه واحد سيلر أخشاب مناسب.
•  2 وجه فارنو.

التغطية:
13-16 متر مربع/ لتر/الوجه الواحد ) معدل التغطية الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة 

السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها(.  
زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم وعدد الطبقات. البيانات الموضحة 
بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ،50 ٪ رطوبة:   

الوصف
فارنو ورنيش شفاف المع , مصنع من أنواع جيدة من راتنجات األلكيد. 

 يتميز فارنو بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:
• متانة ممتازة وقدرة عالية على مقاومة الظروف الجوية.              

• قدرة عالية على مقاومة االحتكاك.
• قوة التصاق جيدة.

• زمن جفاف سريع.
• قدرة عالية على االحتفاظ باللمعة.

• خواص انسيابية جيدة.      

االستخدامات: 
مناسب لألسطح الداخلية والخارجية الخشبية مثل األرضيات, الموبيليا 

واألبواب.  

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

التخفيـــــــــــــــــف:

جفاف سطحي

إعادة الطالء

3 ساعات )حد أدنى(

12 ساعة )حد أدنى(

سايبس سبريت حسب الحاجة

 المع



دهانات التأثيرات الخاصة
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نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.
• وجه واحد التكس سيلر 1800.      • 2 وجه معجون التكس.                  • وجه واحد سايتون 700.      

• وجه واحد سايبستار.

التغطية:
• 3-4 متر مربع/ كجم/ الوجه الواحد حسب حالة الطالء ونوع الرش. 

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 

بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

الوصف
سايبستار دهان زخرفي متعدد األلوان, مّصنع من بوليمر خاص.

يتميز سايبستار بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:
• سهولة في التطبيق.

• مقاومة للقلويات.
• سهولة في التنظيف.

• مقاومة ضد الخدش ممتازة.

االستخدامات: 
األعمال   , ,األسمنتية  الخرسانية  والخارجية  الداخلية  لألسطح  مناسب 
الخشبية والجبسية والموبيليا. يمكن دهانه كوجه نهائي على األسطح 

المدهونة بدهان مائي أو زيتي. 

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

بدون تخفيف - ال يرجالتخفيـــــــــــــــــف:

مطفي

جفاف سطحي

لمزيد من المعلومات عن طرق التطبيق واأللوان المتاحة يرجي االتصال بالشركة للحصول علي 
كتالوج المنتج.

2 -4 ساعات )حد أدنى(

نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• 2 وجه معجون التكس.     . • وجه واحد التكس سيلر 1800
• وجه واحد ساي جليز. • 2 وجه جولد كراون نصف المع 300  او ديوراكريل 6000. 

التغطية:
20-25 متر مربع/ لتر/ وجه واحد حسب حالة السطح ونوع أداة التطبيق. 

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات

الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 
الوصف

ساي جليز دهان زخرفي إنامل, مصنع من أجود أنواع األلكيد , متوفر 
باللون الشفاف وبجميع األلوان باستخدام ماكينة التلوين. 

يتميز ساي جليز بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:
• سهولة في التطبيق.
• خواص زخرفية عالية.

• شكل ساحر.
• انتشار جيد للون, ليعطي لون نهائي منتظم.                                             

االستخدامات:
مناسب لألسطح الداخلية بما في ذلك الخشبية ,الخرسانية ,األسمنتية 

,الجبسية والمعدنية .

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

سايبس سبريت حسب الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

مطفي

فرشاة، رولة،قطعة قماش،طبعات،كيس بالستيك وسفنجة

12 ساعةجفاف سطحي

المواصفات الفنية:

لمزيد من المعلومات عن طرق التطبيق واأللوان المتاحة يرجي االتصال بالشركة للحصول علي 
كتالوج المنتج.



كو
تو

س
ون

ار
 م

ري
اك

نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• 2 وجه معجون التكس.    . • وجه واحد التكس سيلر 1800
• 2 وجه ستوكو.     . • 1  وجه سايتون 700

التغطية:
2-3  متر مربع/ كجم/ الوجه الواحد ) معدل التغطية الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة 

السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها(.  
زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم وعدد الطبقات. البيانات الموضحة 
بالجدول تم قياسها 

عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

المع بعد الصقل

سكينة المعجون - مالك

جفاف سطحي

جفاف الصقل

30 دقيقة )حد أدنى(

6 ساعات )حد أدنى(

الوصف
ستوكو دهان زخرفي ,مّصنع من بوليمر ذو أساس مائي, 

متوفر باللون األبيض ويمكن الحصول على األلوان المطلوبة بسهولة.
يتميز ستوكو بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:

• سهولة في التطبيق.
• قوة التصاق جيدة .

• مثالي للحصول على ديكور ذو تأثير قديم يسمى بالشكل الرخامي.

االستخدامات: 
مناسب لألسطح الداخلية والخارجية الخرسانية ,األسمنتية , األعمال 

الخشبية والجبسية والموبيليا. يمكن دهانه كوجه نهائي على 
األسطح المدهونة بدهان مائي

يعتمد المظهر النهائي على مدى تهيئة السطح.
لمزيد من المعلومات عن طرق التطبيق واأللوان المتاحة يرجي االتصال بالشركة للحصول علي 

كتالوج المنتج.

الوصف
اكرى مارون هو دهان زخرفى مميز, مصنع من أجود أنواع المواد الخام 
منه  عمل  يمكن  وافر,  ببريق  مصحوبة  حماية   ليعطى  بدقة  المختارة 
تطبيق  أدوات  استخدام  بواسطة  اشكال متعددة كثيرة  او  تصميمات 

مختلفة،

نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد التكس سيلر 1800.      • 2 وجه معجون التكس.                  • وجه واحد توب تون       
• 2 وجه بوند 2000.            • وجه واحد أكري مارون      

التغطية : تختلف  باختالف طريقة التطبيق 

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 

بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

تعليمات تشغيل خاصة:
• التقليب الجيد قبل االستخدام

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

نصف المع 

الرولة، الفرشاة  ،مشط،مشمع بالستيك،طبعات

 ساعة )حد أدنى(جفاف سطحي

لمزيد من المعلومات عن طرق التطبيق واأللوان المتاحة يرجي االتصال بالشركة للحصول علي 
كتالوج المنتج.
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نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد التكس سيلر 1800.      • 2 وجه معجون التكس.                  • وجه واحد توب تون       
• 2 وجه بوند 2000.            • وجه واحد أكري  جولد     

التغطية : تختلف  باختالف طريقة التطبيق 

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 

بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

تعليمات تشغيل خاصة:
• التقليب الجيد قبل االستخدام 

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

نصف المع 

الرولة، الفرشاة  ،مشط،مشمع بالستيك،طبعات

 ساعة )حد أدنى(جفاف سطحي

الوصف
الخام  المواد  أنواع  اكرى جولد هو دهان زخرفى مميز, مصنع من أجود 
منه  عمل  يمكن  وافر,  ببريق  مصحوبة  حماية   ليعطى  بدقة  المختارة 
تطبيق  أدوات  استخدام  بواسطة  اشكال متعددة كثيرة  او  تصميمات 

مختلفة،

نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد التكس سيلر 1800.      • 2 وجه معجون التكس.                  • وجه واحد توب تون       
• 2 وجه بوند 2000.            • وجه واحد أكري سيلفر      

التغطية : تختلف  باختالف طريقة التطبيق 

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 

بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

تعليمات تشغيل خاصة:
• التقليب الجيد قبل االستخدام

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

نصف المع 

الرولة، الفرشاة  ،مشط،مشمع بالستيك،طبعات

 ساعة )حد أدنى(جفاف سطحي

الوصف
اكرى سيلفر هو دهان زخرفى مميز, مصنع من أجود أنواع المواد الخام 
منه  عمل  يمكن  وافر,  ببريق  مصحوبة  حماية   ليعطى  بدقة  المختارة 
تطبيق  أدوات  استخدام  بواسطة  اشكال متعددة كثيرة  او  تصميمات 

مختلفة،

لمزيد من المعلومات عن طرق التطبيق واأللوان المتاحة يرجي االتصال بالشركة للحصول علي 
كتالوج المنتج.

لمزيد من المعلومات عن طرق التطبيق واأللوان المتاحة يرجي االتصال بالشركة للحصول علي 
كتالوج المنتج.



نظام التطبيق المقترح:
كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد التكس سيلر 1800.      • 2 وجه معجون التكس.                  • وجه واحد توب تون       
• 2 وجه بوند 2000.            • وجه واحد أكري برونز      

التغطية : تختلف  باختالف طريقة التطبيق 

زمن الجفاف:
زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 

بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

تعليمات تشغيل خاصة:
• التقليب الجيد قبل االستخدام 

المواصفات الفنية:
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المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف باستخدام الماء حسب الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

نصف المع 

الرولة، الفرشاة  ،مشط،مشمع بالستيك،طبعات

 ساعة )حد أدنى(جفاف سطحي

الوصف
الخام  المواد  أنواع  أجود  زخرفى مميز, مصنع من  برونز هو دهان  اكرى 
منه  عمل  يمكن  وافر,  ببريق  مصحوبة  حماية   ليعطى  بدقة  المختارة 
تطبيق  أدوات  استخدام  بواسطة  اشكال متعددة كثيرة  او  تصميمات 

مختلفة،

لمزيد من المعلومات عن طرق التطبيق واأللوان المتاحة يرجي االتصال بالشركة للحصول علي 
كتالوج المنتج.






