


سايتون 700 معجون التكس

كيوتون

بــونـد 2000معجون أكريلك

التكس سيلر 1800

سوبر سيلر مائي
له قدرة جيدة على إختراق ا�سطح المدهونة 

ليكتسب قوة التصاق جيدة، سهولة جيدة في 
التطبيق، مقاومة مقبولة للماء والقلويات، 

إعداد جيد ل�سطح لما يليها من طبقات .
ا�ستخدامات :

مناسب ل�ستخدام  الداخلى على ا�سطح 
الخرسانية وا�سمنتية والجبسية سواء الجديدة 

أو المطلية سابقا .
التغطية :

8 - 10  م2/ لتر/ الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : جالون - باستلة

معجون اكريلك خارجى
• بياض متميز ، قوام مناسب لالستعمال الفوري

• سهولة فائقة في التطبيق والتشغيل
• قدرة عالية على م� ا�سطح المسامية والثقوب

    الكبيرة نسبيا، قابلية جيدة للصنفرة .
• مقاومة فائقة للماء والقلويات

ا�ستخدامات :
مناسب لالستخدام الخارجي على ا�سطح 

الخرسانية وا�سمنتية والجبسية 
التغطية :

2 م2/كجم /الوجه الواحد
متوافر عبوات : باستلة - باستلة جامبو - شيكارة 

بريميم التكس نصف المع 
بوند 2000 دهان أكريليك مائي نصف المع عالي 

الجودة،  متوفر باللون ا�بيض وبجميع ا�لوان 
بإستخدام ماكينة التلوين ،

• مظهر  نصف المع جذاب ، قوة تغطية وبريق عالي
    ممتاز 

• مقاومة فائقة للماء، مقاومة ممتازة للقلويات.
• قدرة ممتازة على التحمل واالحتفاظ باللمعة. 

االستخدامات المقترحة :
مناسب لالستخدام الداخلي والخارجي للحوائط 
وا�سقف الخرسانية وا�سمنتية والجبسية سواء 

الجديدة أو المطلية سابقا 
التغطية :

10 - 14 م2/ لتر/ الوجه الواحد
متوافر عبوات : لتر - جالون - باستلة 

معجون فائق الجودة 
• بياض متميز ، قوام مناسب لالستعمال الفوري

سهولة فائقة في التطبيق والتشغيل ، قدرة عالية
على م� ا�سطح المسامية والثقوب الصغيرة .

• قابلية جيدة للصنفرة. يعطي طبقة ذو نعومة    
عالية.

االستخدامات :
مناسب لالستخدام على ا�سقف وا�سطح 

الخرسانية ,ا�سمنتية ,الجبسية وكذلك ا�عمال 
الخشبية . 

التغطية :
2 م2/ كجم /الوجه الواحد

متوفر عبوات : كيلو - جالون - باستلة - باستلة 
جامبو - شيكارة

سوبر ايملشن مطفى 
كيوتون دهان مائى  مطفي أملس 

• قوة تغطية وبياض جيدة، قوة التصاق ممتازة.
• يقبل الماء بمعدل أكثر، مقاومة عالية للماء 

والقلويات.
االستخدامات :

مناسب ل�ستخدام الداخلي على ا�سقف والحوائط 
الخرسانية والجبسية سواء الجديدة أو المطلية سابقا 

التغطية :
9  - 1٣ م2/ لتر/ الوجه الواحد

متوفر عبوات :  جالون - باستلة - ايزى باج (شنطة )

ديـوراسـيل

 بادئ عالي الجودة 
ديوراسيل مصنع باسخدام  100 % أكريلك ذو 

خواص عالية االداء .يتميز بالخصائص اºتية:
� تغطية جيدة.

� مقاومة فائقة للماء والقلويات.
� قوة إختراق عالية ل�سطح المدهونة مما 

يعطي لها قوة التصاق ممتازة.
� قدرة ممتازة على التشغيل .

االستخدامات :
مناسب لالستخدام الداخلي والخارجي على 

ا�سطح الخرسانية وا�سمنتية والجبسية. 
التغطية :

9  - 1٢ م2/ لتر/ الوجه الواحد
متوفر عبوات :   باستلة

فليكسى

معجون داخلى
• بياض متميز ،سهولة فائقة في التطبيق 
والتشغيل ،قدرة عالية على ملئ ا�سطح 

المسامية والثقوب الصغيرة .
• قابلية جيدة للصنفرة ،يعطي طبقة ذو نعومة 

عالية.
االستخدامات :

مناسب لالستخدام على ا�سقف وا�سطح 
الخرسانية ،ا�سمنتية ،الجبسية وكذلك ا�عمال 

الخشبية . 
التغطية :

2 : ٣ م2/ كجم /الوجه الواحد
متوفر عبوات : جالون- باستلة-شيكارة

بريميم ايملشن مطفى
سايتون 700 دهان مطفي أملس عالي الجودة 

,متوفر باللون ا�بيض وبجميع ا�لوان ماكينة التلوين.
• قوة تغطية ممتازة، بريق عالي.

• مقاومة فائقة للماء والقلويات ، مقاومة جيدة
    لالصفرار.

• سهولة فائقة في التطبيق ، مقاومة عالية للتجيير.
• متانة وقدرة عالية للتحمل على المدى الطويل.

االستخدامات :
مناسب لالستخدام الداخلى - الخارجي على 

ا�سطح الخرسانية وا�سمنتية والجبسية 
التغطية :

9-12 م2 /كجم /الوجه الواحد
متوفر عبوات : لتر - جالون - باستلة



هايتون 2700

اكري ستار

ديوراكريل

ساي ستون

سايتون سلك

ساي شيلد

بريميم اكريليك  ايملشن 
ديوراكريل دهان مائي فائق الجودة مصنع من

أجود أنواع ا�كريليك النقي (100 ٪ ). متوفر  باللون
االبيض و جميع ا�لوان باستخدام ماكينة التلوين,

• قوة تغطية جيدة،مقاومةعالية للماءوالقلويات.
• فعالية قوية تجاة العوامل الخارجية، متانة ممتازة.

االستخدامات :
مناسب لالستخدام الخارجي على ا�سطح 

الخرسانية و ا�سمنتية والجبسية و كوجه نهائي 
على ا�سطح الجديدة أو القديمة ذات الملمس البارز.

التغطية :
ديوراكريل7000 مطفى : 9 - 13 م2/ لتر/ الوجه الواحد

ديوراكريل  6000 نصف المع : 10 -14 م2/ لتر/ الوجه الواحد   
ديوراكريل 5000 المع : 10 -  13  م2/ لتر/ الوجه الواحد 

• متوفر عبوات :  جالون - باستلة 

معجون شقوق
هاى كراكس مالئ شقوق عالي الجودة, مصنع 

من بوليمر قوي ذو أساس مائي.
• قدرة عالية على م� الثقوب الكبيرة من مرة 

واحدة .
• سهولة جيدة في التطبيق ، قوة التصاق عالية.

االستخدامات:
مناسب ل�سطح الداخلية والخارجية بما في ذلك 

الخرسانية وا�سمنتية.
متوفر عبوات :  كيلو 

دهان للواجهات 
ساي شيلد مط دهان مائي مطفي مصنع من أجود أنواع ا�كريليك 

النقي (100  ٪ ) ليعطي أداء متميز لالسطح الخارجية والوجهات. متوفر 
بألوان عديدة باستخدام ماكينة ا�لوان.

الخصائص :
• مقاومة ممتازة ل�تربة بفضل التكنولوجيا المتطورة المستخدمة،  

    مرونة عالية حيث يعمل كجسر يمنع ظهور الشروخ الدقيقة.
• مقاومة رائعة ل�شعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة 

المتغيرة والتلوث، حاجز ممتاز ضد ايونات الكلوريد ويحمي 
ضد تمليح الخرسانة.

• قوة التصاق عالية، مقاومة فائقة للماء والقلويات والعوامل 
الخارجية ا�خرى.

االستخدامات :
مناسب لالستخدام الخارجي على ا�سطح الخرسانية 

وا�سمنتية والجبسية وكوجه نهائي على ا�سطح 
الجديدة أو القديمة ذات الملمس البارز.

التغطية :
 9 - 12  م2/ لتر/ الوجه الواحد

متوفر عبوات :  باستلة 

ساند تكتشر إيملشن
ساى ستون دهان زخرفي فريد ,مّصنع من مواد ذات 

أساس مائي مطعمة بجزيئات رملية Ìعطاءه قوة 
صالبة فريدة. 

المميزات : 
• مظهر جذاب من القوام ويمكن الحصول عليها 

باستخدام  ادوات   تطبيق مختلفة.  
• بياض جيد. 

• قدرة عالية على م� وتغطية العيوب.
• قوة تحمل العوامل الخارجية .

 ا�ستخدامات:
مناسب ل�سطح الداخلية والخارجية .

التغطية:
1-2  م2/ كجم/ الوجه الواحد.

متوفر عبوات :  باستلة - شيكارة

إيملشن فارنيش 
أكرى ستار دهان شفاف بلمعة الحرير مصنع من 

أجود أنواع ا�كريليك ، يعطي  لمعة ملساء وحماية 
إضافية ضد الماء والبقع وحتى ا�جواء المتربة.

• يمكن طالؤه على الدهانات ذات التأثيرات الخاصة
   مثل سايبستار والدهانات المائية المطفية.

• يمكن خلطة مع الملونات ذات اللمعة المعدنية.
ا�ستخدامات :

مناسب للحوائط الداخلية الجديدة والمدهونة من 
قبل .

التغطية :
7-8  م2/ لتر/ الوجه الواحد. 

متوفر عبوات : جالون - باستلة

بريميم سلك ايملشن
سايتون سلك دهان أملس عالي الجودة بلمعة 

الحرير. متوفر باللون ا�بيض وبجميع ا�لوان 
باستخدام ماكينة التلوين. 

المميزات :
• مظهر ناعم بلمعة الحرير، مقاومة عالية للبقع.

• مقاومة فائقة للماء والقلويات، قدرة جيدة على 
االحتفاظ باللمعة.

• متانة وقدرة عالية للتحمل على المدى الطويل.
االستخدامات :

مناسب لالستخدام الداخلي والخارجي على ا�سقف 
والحوائط الخرسانية والجبسية سواء الجديدة أو 

المطلية سابقا.
التغطية :

10 - 13 م2/ لتر/ الوجه الواحد
متوفر عبوات :  جالون - باستلة 

فليكسى كوت

سوبر ايملشن مطفى 
هايتون 2700 دهان  مائى مطفي. متوفر باللون 

ا�بيض و مجموعة كبيرة من االلوان  يتميز هايتون 
2700 بتركيبته التي تمنحه الخصائص اºتية:

• قوة تغطية 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 
وا�سقف الخرسانية وا�سمنتية والجبسية سواء 

الجديدة أو المطلية 
التغطية :

9  - 12 م2/ لتر/ الوجه الواحد
متوفر عبوات :  جالون - باستلة 

هاى كراكس

فلكسى كوت  
دهان مـائى أولى مطفى ل�ستخدام الداخلى .

االستخدامات :
مناسب لالستخدام الداخلي للحوائط وا�سقف 

الخرسانية وا�سمنتية والجبسية . 
التغطية :

10 - 14 م2/ لتر/ الوجه الواحد
متوفر عبوات :  باستلة



فارنـــو

ألترا كلير

ساي وود

ورنيش اخشاب اوريجينال 
فارنو ورنيش شفاف المع

االستخدامات :
مناسب ل�سطح الداخلية والخارجية الخشبية مثل 

ا�رضيات ،الموبيليا ،ا�بواب 
التغطية :

11 - 14 م2 / لتر/ الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : كيلو - جالون 

ورنيش اخشاب كريستال 
الترا كلير  ورنيش المع  شفاف مصنع من اجود 

خامات البولى يوريثان  يتمتع بخواص متميزة :
• قدرة تحمل عالية ، مقاومة مرتفعة للخدش

• قدرة عالية على مقاومة االحتكاك ، مقاومة عالية للكشط
• قوة التصاق عالية ، مقاومة جيدة لالصفرار.

• قدرة عالية على االحتفاظ باللمعة، خواص انسيابية ممتازة. 
االستخدامات :

مناسب ل�سطح الخشبية مثل االثاث، المطابخ، المراكب.
التغطية:

12-15 م2 / لتر/ الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : كيلو - جالون

ورنيش بولى يوريثان 
مجموعة ورنيش بولى يوريثان شفاف مصنع 

متوفر فى نوعين المع 223 ، مطفى 225
• متانة ممتازة وقدرة عالية على مقاومة الظروف  الجوية. 
• قدرة عالية على مقاومة االحتكاك ، قوة التصاق عالية.
• مقاومة جيدة لالصفرار ،قدرة عالية على االحتفاظ   

    باللمعة ( المع 223)،  خواص انسيابية ممتازة. 
االستخدامات :

مناسب ل�سطح الخشبية الداخلية والخارجية مثل 
ا�رضيات ،الموبيليا ،ا�بواب ، المطابخ ، المراكب 

الخشبية. 
التغطية :

223 : 12 - 16 م2 / لتر/ الوجه الواحد
225 : 10 - 13 م2 / لتر/ الوجه الواحد

متوفر فى عبوات : كيلو - جالون

ساي جلوس 905

ساي مط 1000

جولد كراون
نصف المع 300

بريميم سينثيتك مط
ساى مط 1000 دهان زيتى مطفي عالي الجودة، يتميز 

ماستر بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اºتية:
• سهولة التطبيق ، قوة تغطية جيدة.

• معدل فرد عالي ، انسيابية جيدة.
• قابلية ممتازة للصنفرة.

االستخدامات :
مناسب ل�سطح الداخلية بما في ذلك الخشبية 

،الخرسانية ،ا�سمنتية ،الجبسية والمعدنية
التغطية :

11 ، 15  م2 / لتر/ الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : ك ، جالون - جالون دوبل

بريميم جلوس إنامل 
ساي جلوس 905 دهان زيتى المع عالي الجودة، 

متوفر باللون ا�بيض وألوان براقة
المميزات : 

• بياض ناصع (للون ا�بيض)،  قوة تغطية ممتازة.
• أداء عالي في مقاومة االصفرار ، متانة وقدرة

    فائقة على مقاومة الظروف الجوية.
االستخدامات :

مناسب ل�سطح الداخلية والخارجية بما في ذلك 
الخشبية ،الجبسية، ا�سمنتية والمعدنية 

التغطية :
11 - 15 م2 / لتر/ الوجه الواحد

متوفر فى عبوات : ك، جالون - جالون دوبل

بريميم انامل نصف المع 
جولد كراون نصف المع300  دهان زيتى ، متوفر باللون 

ا�بيض وبجميع ا�لوان بماكينة التلوين.
 يتميزجولد كراون نصف المع300  بتركيبته المتطورة 

التي تمنحه الخصائص اºتية:
• البياض الجيد، قوة تغطية ممتازة.

• مقاومة جيدة لالصفرار ،متانة ممتازة وقدرة عالية
    على مقاومة الظروف الجوية ، قدرة جيدة على 

    االحتفاظ باللمعة .
ا�ستخدامات المقترحة :

مناسب ل�سطح الداخلية بما في ذلك الخشبية 
،الجبسية، ا�سمنتية والمعدنية

التغطية :
11-14 م2 / لتر/ الوجه الواحد

متوفر فى عبوات :  جالون 

يوني مكس

ملونات يونيفرسال (بالستيك - الكيه )
مركزات ألوان يوني مكس صنعت لتناسب أنظمة 

الدهانات الزيتية والمائية. تلبي متطلبات العميل 
للحصول على مدى واسع من درجات ا�لوان.

• قدرة ممتازة على تلوين الدهانات المائية
   والزيتية.

• قوة تلوين عالية، تساعد العميل في عملية التلوين 
بسهولة ويسر. 

االلوان :
مجموعة مكونة 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 ,  أسود 112 ، نبيتى 113 )



إيفكتو ستوكو

سايبستار

ساي جليز

أكري فاميلي

أكري جولد

إيفكتو سبازيو

أكري سيلڤر

ايفكتو أمرانتى

أكري برونز

ايفكتو أورجنتو

أكري مارون

مالتى كلر  افكت
سايبستار  دهان ديكورى متعدد االلوان من خالل الوجه 

الواحد يعطى السطح احساس الجرانيت والرخام ، متوافر 
فى  مجموعة الوان متميزة .

االستخدامات :
مناسب ل�سطح الداخلية والخارجية  االسمنتية و 
الخرسانية و الجبسية و االسطح الخشبية و االثاث.

التغطية :
3-4 م2 / لتر/ الوجه الواحد

متوفر فى عبوات : كيلو ، جالون - باستلة

إيفكتو سبازيو
طالء ديكورى ذو أساس مائى ،له تأثير خاص عالى الجودة 

بفضل إضافة الجليتر الالمع ،يعطى تأثير× متميز× عند 
التعرض ل�ضواء المباشرة.

االستخدامات :
مناسب ل�ستخدام الداخلى على ا�سطح لخرسانية 

وا�سمنتية بعد تجهيز السطح التجهيز المناسب ،وا�لواح 
الجبسية والردهات الفخمة والقصور العتيقة والفيالت 
والفنادق وقاعات اÌحتفاالت وحوائط أخرى فى أماكن 

الزيارة والمعيشة. 
التغطية :

٨ - ١٠ م٢ / لتر/ الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : كيلو ، جالون

ساي جليز 
دهان زخرفي، ، متوفر بجميع ا�لوان باستخدام ماكينة 

التلوين. 
• سهولة في التطبيق. 

• خواص زخرفية عالية، قدرة عالية على التشكيل باختالف
    نوع التطبيق ، يعطى السطح شكل جذاب  

االستخدامات :
مناسب ل�سطح الداخلية بما في ذلك الخشبية 

،الخرسانية، ا�سمنتية، الجبسية.
التغطية :

20  - 25 م2 / لتر/ الوجه الواحد.
متوفر فى عبوات :  1/2 لتر - كيلو

إيفكتو ستوكو (معجون رخامى)
دهان زخرفي ، مثالي للحصول على ديكور ذو تأثير رقيق 

يعطى ملمس وايحاء الرخام. 
االستخدامات :

مناسب ل�سطح الداخلية الخرسانية ،ا�سمنتية ، ا�عمال 
الخشبية والجبسية. 

التغطية :
2-3   م2 / لتر/ الوجه الواحد

متوفر فى عبوات : كيلو - جالون

أكري جولد دهان ذهبى نصف المع ،يمكن 
إستخدامه فى عمل  تصميمات وأشكال متعددة 

كثيرة من خالل إستعمال أدوات طالء مختلفة.

أكري سيلڤر  دهان فضي نصف المع، يمكن 
إستخدامه فى عمل  تصميمات وأشكال متعددة 

كثيرة من خالل إستعمال أدوات طالء مختلفة.

أكري برونز دهان برونزي نصف المع، يمكن 
إستخدامه فى عمل  تصميمات وأشكال متعددة 

كثيرة من خالل إستعمال أدوات طالء مختلفة 
،ويمكن أضافة الوان يونى ـ مكس سايبس على 

حسب الرغبة.

ساي تكس

تكتشر ايملشن 
ساى تكس دهان زخرفي بارز, مصنع متوفر باللون 

ا�بيض و يمكن تلوينه بسهولة للحصول على اللون 
المطلوب. كما يمكن الحصول على  اشكال مختلفة  

بتطبيق ساى تكس بادوات تطبيق مختلفة ثم 
تغطيته بساى جليز بتطبيقاته المختلفة.  

• تنوع كبير في ا�شكال الجذابة تبعا ل�دوات
    المستخدمة في التطبيق قوة التصاق جيدة.

• مقاومة جيدة للماء والعوامل الجوية، خواص م�
    جيدة.

• يغطي عيوب السطح.
االستخدامات :

مناسب للحوائط الداخلية والخارجية وا�سقف 
التغطية :

3-4 م2/كجم/ الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : جالون - باستلة 

 أكري مارون دهان احمرداكن  نصف المع، يمكن 
عمل منه تصميمات او اشكال متعددة كثيرة 

بواسطة استخدام أدوات طالء مختلفة.

@ متوفر فى عبوات :   ١/٨ لتر - 1/4 لتر - 1/2 لتر - ١ كيلو

ايفكتو أورجنتو
دهان زخرفي مصنع من ١٠٠ ٪ اكريليك ذو أساس مائي وبه 

صبغات ذات تأثير خاص وجذاب وإضافات عالية ا�داء لتعطي 
شكل المباني العتيقة،  لذلك فهو يناسب ذوي الذوق الحديث 

والكالسيكي، متوفر بتشكيلة من ا�لوان الجذابة من خالل 
تلوينه على ماكينة ا�لوان  بالكمبيوتر.

االإستخدامات :
مناسب ل�ستخدام الداخلى على ا�سطح لخرسانية 

وا�سمنتية بعد تجهيز السطح التجههيز المناسب ،وا�لواح 
الجبسية والردهات الفخمة والقصور العتيقة والفيالت 
والفنادق وقاعات اÌحتفاالت وحوائط أخرى فى أماكن 

الزيارة والمعيشة. 
التغطية :

٦-٨ م٢ / لتر/ الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : كيلو ، جالون

إيفكتو أمرانتى ( تأثير قطيفة)
دهان زخرفى فني و إستثنائى مصنع من استيرين اكريليك ،ذو 
أساس مائى وبه صبغات ذات تأثير خاص و اضافات عالية ا�داء 

لتعطى تأثير ناعم و وميض مثير، متوفر بتشكيلة من ا�لوان 
الجذابة من خالل تلوينة على ماكينة ا�لوان بالكمبيوتر.

االإستخدامات :
مناسب ل�ستخدام الداخلى على ا�سطح الخرسانية 

وا�سمنتية بعد تجهيز السطح التجههيز المناسب ،وا�لواح 
الجبسية والردهات الفخمة والقصور العتيقة والفيالت 
والفنادق وقاعات اÌحتفاالت وحوائط أخرى فى أماكن 

الزيارة والمعيشة. 
التغطية :

٦-٨ م٢ / لتر/ الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : كيلو ، جالون




