منتجات
·بالط البورسلني الصناعي املضاد لألحماض
·بالط غير قابل للصدأ
·الصق االيبوكسي  ،حشو املفاصل ومانعات التسرب
·حماة لوحة ازار احلائط الصحية
·حماة لوحة كوربستون الصحية
·مخروط صحية
·بروفيل غير القابل للصدأ
·لوحات ارشاديه لألمن الوظيفي
·أنظمة الصرف غير القابل للصدأ

خدمات
·تطبيقات الطابق األرضي بتصميم البالط
املضادة للحمض وطريقة االهتزاز
·مشروع وتطبيق حماة لوحة صحية
·تطبيق املشروع ألنظمة النفايات غير القابل
للصدأ

القطاعات

يجعل فيبروسر ( )Vibroserتطبيقات األرضيات املضادة لألحماض والصحية مقاومة لألحمال الثقيلة واملواد الكيميائية في
العديد من القطاعات مثل السيارات واملنسوجات والكيمياء ومستحضرات التجميل ومراكز التسوق وبناء األسواق وخاصة في إنتاج
األغذية واملشروبات والتخزين ومناطق املبيعات.
توفر ألواحنا احلدودية والطيدة الصحية التي ننتجها بيئات مضادة للميكروبات تقلل من منو البكتيريا في اجلزء السفلي من اجلدران
واأللواح وحتمي من الصدمات والتآكل وتسهل التنظيف وتوفر احللول.
هدفنا كعائلة فيبروسر ( )Vibroser؛ أن نكون شريك احللول للمؤسسات من خالل إنشاء أرضيات صلبة وطويلة األمد مقاومة للنظافة واألحمال
الثقيلة  ،ومن خالل حتسني منتجاتنا باستمرار.

الصناعات الغذائية
·احلليب ومنتجات األلبان
·اللحوم ومنتجاتها
·منتجي األسماك
·محالت مخابز ومعجنات
		
·منتجي الطعام
·مواقع إنتاج الزيوت النباتية واحليوانية
صناعة املشروبات
مراكز التسوق و محالت السوبر ماركت
قطاع الصحة
·املستشفيات
·مختبرات
·مصانع األدوية
·مخازن األدوية
قطاع النسيج واجللود
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قطاع الكيماويات
قطاع مستحضرات التجميل
قطاع النقل
· املطارات
· محطات احلافالت
· محطات املترو
السيارات
· مرافق تصنيع السيارات
· خدمات السيارات
· معرض السيارات
· مرافق إنتاج قطع الغيار
قطاع السياحة
محطات توليد الطاقة
صناعة بتروكيماوية

بالط  FAVOسداسي مضاد للحمض
بالط صناعي سداسي مضاد للحمض
يتم إنتاجه في شكل سداسي وبأحجام  116x100ملم

وبسماكة  15.0 - 13.2.0و  18.0ملم
و بقناة التصاق  W6لزيادة قوة االلتصاق على الظهر
وبحواف مخروطية وشوكات مزود املفاصل الطبيعية
R11
.
و مقاومة االنزالق السطحي في فئات  R9و  R10و
إنها منتجات غير مسامية
وسهلة التنظيف ذات قيم منخفضة المتصاص املاء
ومقاومة لألحماض واملواد الكيميائية
وال تنتج البكتيريا.
البالط السداسي أكثر مقاومة للتأثيرات
			
واألحمال الثقيلة بسبب حجمه وشكله.
 W6األخاديد مع قناة التزام على اجلزء اخللفي من البالط

116.ملم

.

13,2ملم

.

100ملم

.

15,0.ملم

.

18,0.ملم

.

األبعاد13.2*116*100 :ملم 15.0 - .مم .و

 FAVO W6رمادي 100X116
كود املنتج FVW6G10011613-2

 FAVO W6بيج 100x116
كود املنتج FVW6S10011613-2

18.0

ملم.

 FAVO W6أصفر 100x116
كود املنتج FVW6B10011613-2

ملم 18.0 .و 100x115x15األبعاد:
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Grau porphyr 100X115
كود املنتج GRAUPK-10011515

كود

Red uni 100X115
املنتج REDUNI-10011515

Cream yellow mix 100X115
كود املنتج CREAMY-10011515

كود

Sahara 100X115
املنتج SAHARA-10011518
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FAVO W6 ANTI-ACID PORCELAIN TILES
( Hexagonal - 10x20 )

 مضاد للحموضة20x10 FAVO بالط

EN 14411 (ISO 13006) Annex G (normative) Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E ≤ 0,5 % Group BIa GL
Thickness: 13.2 mm. - 15.0 mm. - 18.0 mm.

.ملم

.~ ملم

100

~200

FAVO 100x116 HEXAGONAL and 100x200 ANTI-ACID PORCELAIN TILES
FAVO DECLARED
VALUES
SYMBOLLS

NORMS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

. ملم18,0

REQUIRED VALUES

. ملم15,0

. ملم13,2.

Avarage values of
production

ISO 10545-2

Length and Width

7≤N<15

± 0,9 mm.

± 0,4 mm.

Thickness

7≤N<15

± 0,5 mm.

± 0,3 mm.

Dimensions and
surface quality
Surface Quality

ISO 10545-3

Water absorption

ISO 10545-4

Breaking Strength
(Newton)

A minimum of 95 % surface of the
tile shall be free from visible defect
that would impair the appearence of
a major area of tiles.

No any visible defect
of 95% on surface of
the tile

E≤ 0.5% , max
(individual max.) %0,6

max % 0,20

Thickness ≥ 7.5mm.

S ≥ 1300 N

Modulus of rupture (N/mm2)
ISO 10545-5

Impact resistance by measurement of coefficient of restitution

R ≥35 N / mm2

3500
45

Manufacturer to state classification

0.87

ISO 10545-7

Resistance to Surface abrasion_İntended for use on floors

Reported abrasion class and cycles

Class:3,
Cycle: 750

ISO 10545-8

Determination of linear thermal expansion

Manufacturer to state classification

5,95 x 10-6 / ºC

ISO 10545-9

Resistance to thermal shock

Required

Resistant

ISO 10545-10

Moisture expansion, in mm. / m.

Manufacturer to state classification

0.1

ISO 10545-11

Crack resistant

Required

Resistant

ISO 10545-12

Frost resistant

Required

Resistant

. ملم18,0  و. ملم15,0 - . ملم100x200x13,2 :األبعاد

. ملم100x200.  رماديFAVO
FVBEJK-10020015 كود املنتج
.ملم

. ملم100x200  أصفرFAVO
كود املنتج

FVSAK-10020013-2

. ملم100x200 بيجFAVO
كود املنتج

FVGRIK-10020015

18.0  و-15.0x200x100.:األبعاد

. ملم100x200 Sahara
كود املنتج

SAHARA-10020015

. ملم100x200 Cream yellow mix
CREAMYM10020018 كود املنتج

. ملم100x200 Red uni
كود املنتج

REDUNI-10020018

. ملم100x200 Grau porphyr
كود املنتج

GRAUPK-10020015

10x20 بالط صناعي مضاد للحموضة
 ويتم إنتاجه كقناة مخروطية. منتجات البالط الصناعي املضادة لألحماض،  ملم18.0  و15.0- 13.2 .  ملم وبسماكة200X100 يتم إنتاجه بأحجام
.R11 وR10  وR9 وقنوات االلتصاق على الظهر لزيادة قوة االلتصاق وفي فئات
.إنها منتجات غير مسامية وسهلة التنظيف ذات قيم منخفضة المتصاص املاء ومقاومة لألحماض واملواد الكيميائية وال تنتج البكتيريا

ISO 10545-13

Resistance to low concentrations of acids and alkalis

Manufacturer to state classification

LA

Resistance to high concentrations of acids and alkalis

Test method available

HA

Min. Sınıf B

A

Min. 3

5

Manufacturer to state classification
(mg/dm2)

Pb <0,1 Cd<0,01

Resistance to household chemicals and swimming pool salts
ISO 10545-14

Resistance to stains

ISO 10545-15

Lead and cadmium given off by tiles

ISO 10545-16

Small color differences

Glazed ΔE ‹ 0,75

ΔE ‹ 0,75

EN 101

Surface hardness Mohs

Test method available

9

Skid resistant

Test method available

R=10

No color change

Resistant

CEN/TS 16165
DIN 51130
DIN 51094

Color resistance to light

NOTES
FAVO RECOMMENDS A JOINT OF MIN. 3 mm. FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS.
THE TEST RESULTS REFER ONLY TO FIRST CHOICE ITEMS AND THEY DO NOT REGARD THE TRIMTILES. THE VALUES ARE BASED ON AVERAGE PRODUCTION VALUES.
FAVO SERIES ARE PRODUCED MAINLY FOR VIBROSER. VIBROSER SERAMIK RESERVE THE RIGHT TO MODIFY TECHNICAL AND FORMAL DETAILS OF PRODUCTS.
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FAVO W4 ANTI-ACID PORCELAIN TILES
(20x20)

 مضاد للحموضة20x20 FAVO بالط

FAVO DECLARED
VALUES

EN 14411 (ISO 13006) Annex G (normative) Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E ≤ 0,5 % Group BIa GL
Porcelain Tile

. ملم14,0x200x200 :األبعاد
SYMBOLLS

NORMS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

REQUIRED VALUES

Length and Width

N≥15

Thickness

N≥15

Rectangularity

ISO 10545-2

 ملم200x200  مزج اللون الرماديFAVO W4

 ملم200x200  أحمرFAVO W4

كود املنتج

FVW4MB200200-14

كود املنتج

 ملم200x200  مزج اللون البيجFAVO W4
FVW4MG200200-14

كود املنتج

Dimensions and
surface quality

 ملم200x200  بيج فاحتFAVO W4

FVW4RE200200-14

Surface flatness

± 0,5 %

± 0,5%

±4%

± 0,5%

± 0,5%

± 0.5%

Surface Quality

. ملم14,0

ISO 10545-3

ISO 10545-4

± 2 mm.

± 0,4 %

± 1,5 mm.

± 0,3 %

± 2mm.

Centre curvature: 0,3%
edge curvature: 0,3 %
Warpage: 0,3 %

A minimum of 95%of the tiles shall be free
from visible defects that would impair the
appearence of a major area of tiles.

A minimum of 95%of
the tiles shall be free
from visible defects
that would impair the
appearence of a major
area of tiles.

≤ 0,5%

0,30%

S ≥ 1300 N

2200

R ≥35 N / mm2

45

Test method available

0.87

Reported abrasion class and cycles

3

Water absorption
Breaking Strength
(Newton)

Matt

± 2 mm.

كود املنتج

.~ملم200

00

.~ملم2

± 0,6%

± 0,5%

Straightness of sides

FVW4RE200200-14

Avarage values of
production

20x20 ANTI-ACID TILE

Thickness ≥ 7.5mm.

Modulus of rupture (N/ mm2)

أرقام أمان ضد االنزالق

ISO 10545-5

Impact resistance by measurement of coefficient of restitution

عبارات مضادة لالنزالق

ISO 10545-7

Resistance to Surface abrasion_İntended for use on floors

ISO 10545-8

Determination of linear thermal expansion

Test method available

6 x 10-6 / ºC

ISO 10545-9

Resistance to thermal shock

Test method available

Resistant

ISO 10545-10

Moisture expansion, in mm. / m.

Test method available

0.1

ISO 10545-11

Crack resistant

Required

Resistant

ISO 10545-12

Frost resistant

Required

Resistant

Resistance to low concentrations of acids and alkalis

Manufacturer to state classification

LA

Resistance to high concentrations of acids and alkalis

Test method available

HA

Max. GB

A

زاوية امليل
R9

R 10

W4  قنوات االلتزام، اجلزء اخللفي من البالط
R 11

ISO 10545-13

R 12

Resistance to household chemicals and swimming pool salts

R 13

20x20 بالط صناعي مضاد للحموضة
،  ملم14.0  ملم وبسماكة200*200 يتم إنتاجه بأحجام
 ويتم إنتاجه بقناة.منتجات البالط الصناعي املضادة لألحماض
 مما يزيد من قوة االلتصاق،  ومخروطي على الظهرW4 التصاق
.R12  وR11  وR10  وR9 وفي فئات
إنها منتجات غير مسامية وسهلة التنظيف ذات قيم منخفضة
المتصاص املاء ومقاومة لألحماض واملواد الكيميائية وال تنتج
.البكتيريا
6

ISO 10545-14

Resistance to stains

Test method a vailable

5

ISO 10545-15

Lead and cadmium given off by tiles

Test method available

Pb <0,1 Cd<0,01

EN 101

Surface hardness Mohs

DIN 51130
A+B+C

Skid resistant

DIN 51094

Color resistance to light

6
R11

No color change

Resistant

NOTES
FAVO RECOMMENDS A JOINT OF MIN. 3 mm. FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS.
THE TEST RESULTS REFER ONLY TO FIRST CHOICE ITEMS AND THEY DO NOT REGARD THE TRIMTILES. THE VALUES ARE BASED ON AVERAGE PRODUCTION VALUES.
FAVO SERIES ARE PRODUCED MAINLY FOR VIBROSER. VIBROSER SERAMIK RESERVE THE RIGHT TO MODIFY TECHNICAL AND FORMAL DETAILS OF PRODUCTS.
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بالط احلائط FAVO

بالط االنتقال األرضيات غير القابل للصدأ

 FAVO 20 * 20سم في حجم وسميكته  8-7مم  .إنه بالط حائط بخطوط غير المعة .ميكن تطبيقه على اجلدران الداخلية
جلميع املرافق وحيثما دعت احلاجة مثل املطابخ وغرف املالبس واملرحاض واحلمامات .إنها منتجات سهلة التنظيف.

يتم استخدام البالط املقاوم للصدأ  AISI 304أو نوع  AISI 316في ممرات أبواب الغرف
الباردة أو الساخنة حيث يوجد فرق درجات حرارة مرتفع وحركة مرور كثيفة على األرض وللجمع
بني أنواع مختلفة من املواد وحماية مالمح التوسع الرئيسية للمباني وأمام التحميل وفي أبواب
املصعد حيث توجد حركة مرور ثقيلة .إنها منتجات غير قابلة للصدأ يتم إنتاجها في خيار سطح
مستو وغير قابل لالنزالق.

األبعاد 20x20:سم.

كود املنتج:

KPK300-03003003

كود املنتج:

KPK150-03001503

كود املنتج:

DPK300-03003003

كود املنتج:

DPK150-03001503

بالط  ، L AISI 304سطح غير قابل لالنزالق وغير القابل للصدأ
 4 -300*300*3ملم.

ميكن إنتاجه باأللوان املرغوبة
.حسب الكمية

 FAVO Spectraأخضر جليد غير المع
 200x200ملم
كود املنتج FVSMBE2002007-5

. FAVO Spectraرمادي فاحت غير المع . FAVO Spectraبيج غير المع
 200x200ملم
 200x200ملم
كود املنتج FVSMAG2002007-5
كود املنتج FVSMBY2002007-5

بروفيل تقني غير قابل للصدأ

بالط  ، L AISI 304سطح غير قابل لالنزالق وغير القابل للصدأ
 4 -300*150*3ملم.

بروفيل غير قابل للصدأ حلماية الزاوية اخلارجية املستديرة للجدار
كود املنتجPRFSS500-DDPTP0 :

بروفيل غير قابل للصدأ حلماية الزاوية اخلارجية للجدار
كود املنتجPRFSS300-DDPTP0 :

بالط  ، L AISI 304سطح مستو وغير القابل للصدأ
 300*300*3ملم.

بروفيل غير قابل للصدأ الزاوية الداخلية للجدار
كود املنتج:
كود املنتج PRFSS800-IDPTP0

PRFSS820-IDPTP0

بالط  ، L AISI 304سطح مستو وغير القابل للصدأ
 300*150*3ملم.
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مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر (.)Vibroser
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 VSFEبنظام اهتزاز هو نظام الربط املرن و  W13نظام تطبيق مانع التسرب اإليبوكسي احلشو ؛

أنظمة تطبيق األرضيات االهتزازية
 VSEEبنظام اهتزاز؛ هو  XW1000النظام الالصق اإليبوكسي و  W13نظام تطبيق مانع التسرب اإليبوكسي السائل؛

ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أرﺿﻴﺔ

ﻧﻈﺎم VSFE

 VIBROSER S67ﺣﺸﻮ اﳌﻔﺎﺻﻞ اﶈﺎﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن
ﺣﻤﺎة ﻟﻮﺣﺔ ﻛﻮرﺑﺴﺘﻮن اﻟﺼﺤﻴﺔ أو ﺣﺎﻣﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ ازار اﳊﺎﺋﻂ
ﺣﺸﻮ اﻟﻮﺻﻼت اﻹﻳﺒﻮﻛﺴﻲ اﻟﺴﺎﺋﻞ W13
ﺟﺪار أو ﻟﻮﺣﺔ

ﻻﺻﻖ ﻣﺮن ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﲔ ﻓﺌﺔ C2 TE S1

) (-400 - +700

ﺑﻼط ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺤﻤﺾ

ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻤﺪد اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﺠﺪار
ﻻﺻﻖ ﺑﻮﻟﻴﻤﺮ VIBROSER H70 MS

 VSFFبنظام اهتزاز هو نظام الربط املرن وتطبيق ملء املفصل املرن ؛

ﺣﻤﺎة ﻟﻮﺣﺔ ﻛﻮرﺑﺴﺘﻮن اﻟﺼﺤﻴﺔ أو ﺣﺎﻣﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ ازار اﳊﺎﺋﻂ
ﺣﺸﻮ اﻟﻮﺻﻼت اﻹﻳﺒﻮﻛﺴﻲ اﻟﺴﺎﺋﻞ W13
ﺑﻼط ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺤﻤﺾ
ﻣﻮﻧﺔ إﻳﺒﻮﻛﺴﻲ ﻻﺻﻘﺔ XW1000
ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ
 400ﺟﺮﻋﺔ ﻫﺎون ﺳﺮﻳﺮ ﺳﻤﻴﻚ
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﺳﻼك
ﻓﺎﺻﻞ اﻷرﺿﻴﺎت اﻟﻨﺎﻳﻠﻮن PE
اﳋﺮﺳﺎﻧﺔ اﻷرﺿﻴﺔ

ﺟﺪار أو ﻟﻮﺣﺔ

 400ﺟﺮﻋﺔ ﻫﺎون ﺳﺮﻳﺮ ﺳﻤﻴﻚ
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﺳﻼك
ﻓﺎﺻﻞ اﻷرﺿﻴﺎت اﻟﻨﺎﻳﻠﻮن PE
اﳋﺮﺳﺎﻧﺔ اﻷرﺿﻴﺔ

 VIBROSER S67ﺣﺸﻮ اﳌﻔﺎﺻﻞ اﶈﺎﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن

ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻤﺪد اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﺠﺪار
ﻻﺻﻖ

ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أرﺿﻴﺔ

ﺑﻮﻟﻴﻤﺮVIBROSER H70 MS

ﻧﻈﺎم VSFF

 VIBROSER S67ﺣﺸﻮ اﳌﻔﺎﺻﻞ اﶈﺎﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن
ﺣﻤﺎة ﻟﻮﺣﺔ ﻛﻮرﺑﺴﺘﻮن اﻟﺼﺤﻴﺔ أو ﺣﺎﻣﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ ازار اﳊﺎﺋﻂ
ﻻﺻﻖ ﻣﺮن ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﲔ ﻓﺌﺔ C2 TE S1

ﺑﻼط ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺤﻤﺾ

 400ﺟﺮﻋﺔ ﻫﺎون ﺳﺮﻳﺮ ﺳﻤﻴﻚ
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﺳﻼك
ﻓﺎﺻﻞ اﻷرﺿﻴﺎت اﻟﻨﺎﻳﻠﻮن PE
اﳋﺮﺳﺎﻧﺔ اﻷرﺿﻴﺔ

ﺟﺪار أو ﻟﻮﺣﺔ

ﺣﺸﻮ اﻟﻮﺻﻼت اﳌﺮن ﻓﺌﺔ  CG2اﻷﺳﻤﻨﺘﻲ

ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻤﺪد اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﺠﺪار

ﻻﺻﻖ ﺑﻮﻟﻴﻤﺮ VIBROSER H70 MS

11

10

التصاق اإليبوكسي وحشوات املفاصل

الصق و احلشوات املفاصل

CLEANROOM C67

XW1000

VIBROSER-DDC67 املنتج

XW1000-0000EYTH

كود

كود املنتج

VIBROSER H70

W065

VIBROSER-YDDH70

W065-000000EYDD

W13 A+B

كود املنتج

كود املنتج

VIBROSER S67

EPOXY C
W13-0000LEDD00C

كود املنتج
VIBROSER-YDDS67 املنتج

W13-0000LEDDABC

VIBROSER S300

كود املنتج

VIBROSER-DDS300 املنتج

12

كود

كود
13

حماة لوحة ازار احلائط الصحية
يحمي األلواح واجلدران واألعمدة من التأثيرات اخلفيفة واملتوسطة في جميع املرافق التي يسهل تنظيفها وتتطلب النظافة .وهي منتجات ذات أسطح ملساء
ومقاومة لألحماض واملواد الكيميائية املنتجة من مادة األكريليك .بفضل شكله املشع  ،يسهل تنظيفه ويقلل من منو البكتيريا .في حني أنه يوفر احلماية
ضد التآكل في األماكن التي يتم استخدامه فيها  ،فإنه يعمل ً
أيضا كـ «شريط حتذير» بفضل لونه املرئي .يتم إنتاج املنتجات في نوعني مثل الطالء
.العلوي والطالء األمامي حسب احلاجة
بفضل سهولة صيانتها  ،تعد ً
حلول أكثر كفاءة ودائمة مقارنة ببدائلها.
KU100-ID0001023

: KU100-ID0001023كود املنتج

املنتجات ال حتتوي
على األلياف
الزجاجية لسالمة
الغذاء.

10ملم.

KU100-ID0001023

KU100-DD0001023

جدار أو لوحة

 100ملم.

5

R3

أرضية
 25ملم.

: KU150-000001023كود املنتج
12ملم.

KU150-ID0001023

KU150-000001023

KU150-DD0001023

جدار أو لوحة

 150ملم.

5

R3

أرضية
 28ملم.

: KO165-000001023كود املنتج

 12ملم.

KO165-ID0001023

KO165-000001023

KO165-DD0001023

جدار أو لوحة

 165ملم.

5 mm.

5

R3

حماة لوحة ازار احلائط الصحية

أرضية
 50ملم.

15

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر

).(Vibroser
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حماة لوحة ازار احلائط الصحية
KU300-000001023

 15ملم.

:كود املنتج

KU300-ID0001023

KU300-000001023

KU300-DD0001023

جدار أو لوحة

 300ملم.

5

R3

أرضية
 30ملم.

املنتجات ال حتتوي
على األلياف
الزجاجية لسالمة
الغذاء.

ميكن إنتاجه باأللوان املرغوبة حسب الكمية.

 15ملم.

KU1000-000001023

:كود املنتج

KU1000-ID0001023

KU1000-000001023

KU1000-ID0001023

جدار أو لوحة
 1000ملم.

5

R3

أرضية
 30ملم.

16

املنتجات ال حتتوي
على األلياف
الزجاجية لسالمة
الغذاء.

واقيات الزوايا واجلدران واللوحات املرنة

حماية الزاوية الصحية
يحمي بشكل مثالي األلواح وزوايا اجلدران من تأثيرات مركبات النقل متعددة الطوابق واملرتفعة بفضل ارتفاعه البالغ  150سم.
مظهرا جمال ًيا بفضل شكله ولونه املرئي.
بينما يتم استخدامه في املنشآت التي تتطلب التنظيف والنظافة  ،فإنه يوفر
ً
كود

يتم تركيب اللوح بارتفاع قابل للتعديل من أجل أغراض حماية اجلدران واألركان.
بفضل هيكله املرن  ،فإنه يحمي اجلدران والزوايا عن طريق تقليل شدة التأثير  ،ومينع تعرض معداتك القيمة للتلف بسبب الصدمات واالحتكاك.
مظهرا جمال ًيا بفضل شكله ولونه املرئي بينما يتم استخدامه في املنشآت التي تتطلب التنظيف والنظافة.
فإنه يوفر
ً

املنتج KUDK1500-001023

كود املنتج

EDK50-000001023

جدار أو لوحة

 75ملم.

 500ملم.
 1500ملم.

جدار أو لوحة

 50ملم.

كود املنتج
R35

00
 1ملم

75

75

جدار أو لوحة

.

EKK50-DD0001023

 80ملم.

لم.

 50م
 10ملم.

إزار احلائط خطوة الصحية
جدار أو لوحة

 100ملم.

øR15
ملم.

0
10ملم.

جدار أو لوحة

5

R3

)إنها طيدة خطوة جمالية ميكن تركيبها في جزأين  ،مت تطويرها خلطوات سلم مسطحة ومغطاة (مع قطارة(.

كود املنتج

 80ملم.

كود

أرضية

املنتج BSL100-SOL01023

EKK50R-DD001023

50

ملم.

 25ملم.

BSL100-SAG01023

كود املنتج

كود املنتج

BS100-DD01023
كود املنتج EDK100-00001023

جدار أو لوحة

.

40

 100ملم.

كود املنتج

كود

BS100-ID01023

املنتج BS100-ID01023

1ملم.

105ملم.

لم.

7م

0

ميكن إنتاجه باأللوان املرغوبة حسب الكمية.
19

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر
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.ملم12

Hygienic Panel Protectors Mechanical, Chemical, Anti-Microbial and Migration Test Results

واقيات احلائط الصحية

Test

. ملم200

جدار أو لوحة

إنها منتجات صحية حتمي اجلدران أو األلواح من التأثيرات احملتملة وميكن تثبيتها بااللتصاق بأي ارتفاع مطلوب
.يوفر احلماية ضد التأثيرات اخلفيفة واملتوسطة

كود املنتج

DK200ID0001023

Unit / Chemical

Test Method

Impact Resist

Kj/m²

TS EN ISO 179-1eu

≥ 10,00

13,77

Impact Energy

j/m

TS EN ISO 179-1eu

≥ 100,00

136,45

Immersion Method
(48 Hours - +24° C)

≤ % 0,8

≤ % 0,6

Water Absorbtion

DK200-000001023
DK200-000001023
DK200DD0001023

Referance Limit Value *

Measured Value

Frost Resist

°C / h

In The Deep Freezer
( - 40° C / 72 Hours)

There should be neither damage
nor change

There is neither damage nor
change

Thermal Resist

°C / h

+ 70 °C / 12 hours
+ 80 °C / 12 hours
+ 90 °C / 12 hours

There should be neither damage
nor change

There is neither damage nor
change

E

E

There should be neither damage
nor change

There is neither damage
nor change

Yangın Tepki Sınıfı /Reaction
to Fire Classification

TS EN 13501-1 + A1:2013

Chemical Resistance
Sodium Hydroxide (NaOH)%10 Sulphuric
Acid (H2SO4) %10 Hydrochloric Acid (HCL)
%10 Propanol (C3H8O)
Ethanol (C2H6O)
Glycerin (C3H8O3)
+90°C Su/Water

DK200R-00001023

Migration Tests

Radius 35

Analysis Name

Test Method

Test Condition: 3% Acetic Acid, 40°C, 30 Min.
Specific Migration of Primary Aromatic Amines. Sum of:
CAS: 00108-45-2 (mPDA), CAS: 823-40-5 (2,6-TDA),
CAS: 95-80-7 (2,4-TDA), CAS: 2243-62-1 (1,5-DAN),
CAS: 142-04-1 (ANL), CAS: 101-80-4 (4,4-DPE),
CAS: 101-77-9 (4,4-MDA), CAS: 00119-93-7(3,3-DMB)

إنها منتجات طيدة صحية حتمي حامالت العائم
 وتوفر سهولة التنظيف، واخلط األحادي من التآكل
على القاع ومتنع منو البكتيريا

مخروط و إزار احلائط الصحية مونوراي

Ø 170 mm.

Ø 140 mm.

Ø 220 mm.

MNA300220-01023

MNA300170-01023

مخروط ثابتة
170 Ø

140 Ø

Result

LOQ

Requirement

Interpretation

EUR 24815 EN 2011

Not Detected
mg/kg

0,008 mg/kg

<= 0,01 mg/kg a

Pass

Filling 40°C, 30 m.
Determination of Overall
Migration (Acidic Food, Food Simulant B, Acetic Acid (3 %))*

TS EN 1186-9

3,2 mg/dm²

1 mg/dm²

<= 10 mg/dm² a

Pass

Filling 40°C, 30 m.
Determination of Overall
Migration (Aqueous Food,Food Simulant A,Ethanol (10%))*

TS EN 1186-9

2,7 mg/dm²

1 mg/dm²

<= 10 mg/dm² a

Pass

Immersion 40°C, 30 m.
(Determination of Overall Migration (Fatty Food, Simulant for Simulant
D2, Vegetable Oil) *

TS EN 1186-1,
TS EN 1186-2

4,3 mg/dm²

1 mg/dm²

<= 10 mg/dm² a

Pass

Migration of Copper (Cu)*

TS EN 13130-1
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg

0.01 mg/kg

<= 5 mg/kg a

Pass

Migration of Barium (Ba)*

TS EN 13130-1
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg

0.01 mg/kg

<= 1 mg/kg a

Pass

Migration of Zinc (Zn)*

TS EN 13130-1
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg

0.01 mg/kg

<= 25 mg/kg a

Pass

Migration of İron (Fe)*

TS EN 13130-1
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg

0.02 mg/kg

<= 48 mg/kg a

Pass

Migration of Cobalt (Co)*

TS EN 13130-1
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg

0.005 mg/kg

<= 0,05 mg/kg a

Pass

Migration of Lithium (Li)*

TS EN 13130-1
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg

0.01 mg/kg

<= 0,6 mg/kg a

Pass

Migration of Manganese (Mn)*

TS EN 13130-1
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg

0.01 mg/kg

<= 0,6 mg/kg a

Pass

كود املنتج

كود املنتج

مخروط ثابتة

1 ml. solution was applied for 20 minutes
and then the sample was wiped clean with
a damp cloth

. ملم300

مخروط ثابتة

.ملم

300

220 Ø

كود املنتج

MNA150140-01023

. ملم150

املنتجات ال حتتوي
على األلياف
الزجاجية لسالمة
.الغذاء

Limit of Quantification Limit of Detection
*Marked analysis is in scope of Turkak accreditation
The reported uncertainty is an expanded uncertainty calculated using a coverage factor of 2 which gives a level of confidence of approximately 95%.
Due to customer demand analyses results were interpreted according to Turkish Food Codex Food Contact Matter and Material Communique 2013/34 and Commision Regulation EU No: 10/2011.

Anti Mikrobiyal / Anti Microbial Test
Name of
Microorganisms

Inoculation of
Microorganisms cfu/mL

Uo (cfu/mL)

Ut (cfu/mL)

At(cfu/mL)

R

Staphylococcus aureus
ATCC 6538

1.3x105: 5.11

1.5x103: 3.17

4.0x102: 2.60

3.0x100: 0.47

2.13

E. coli ATCC 25922

1.1x105:5.04

2.0x103:3.30

3.0x102: 2.47

2.0x100: 0.30

2.17

Method

JIS
2801,
2012

Requirement

Interpretation

≥2

P (Pass)

≥2

P (Pass)

R: (Ut-Uo)-(At-Uo)=Ut-At
Logaritmic mean value of uncured test samples immediately after inoculation (Uo) (0 hour)
Logaritmic mean value of uncured test samples at the end of 24 hours after inoculation.
Logaritmic mean value of cured test samples at the end of 24 hours.
Antibacterial Activity Pass (P), Fail (F) Some analyses are performed and resulted for R&D purposes in scope of private demand.
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حماة لوحة كوربستون الصحية
يحمي األلواح واجلدران واألعمدة من التأثيرات اخلفيفة واملتوسطة والثقيلة في جميع املرافق التي يسهل تنظيفها وتتطلب النظافة .إنها منتجات ذات سطح
أملس ومقاومة لألحماض واملواد الكيميائية .يسهل تنظيفه ويقلل من منو البكتيريا بفضل شكله املشع .في حني أنه يوفر احلماية ضد التآكل في األماكن
التي يتم استخدامه فيها  ،فإنه يعمل ً
أيضا كـ «شريط حتذير» بفضل لونه املرئي .يتم إنتاج املنتجات في نوعني مثل الطالء العلوي والطالء األمامي حسب
احلاجة
تعد ً
حلول أكثر كفاءة ودائمة مقارنة ببدائلها بفضل سهولة صيانتها
يتم إنتاج املنتجات مع حديد التسليح حسب احلاجة.
املنتجات ال حتتوي
على األلياف
الزجاجية لسالمة
الغذاء.

HBKU300D-ID1023

كود املنتج

HBKU300-0001023
HBKU300D-001023

 50ملم.

HBKU300D-DD1023

جدار أو لوحة

 300ملم.

0

7,5

R4

أرضية
 84,5ملم.

HBKO305D-DD1023

 2ملم.

جدار أو لوحة

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر

 50ملم.

HBKO305D-001023

Reinforcement

0

 305ملم.

).(Vibroser
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كود

املنتج HBKO305D-001023

HBKO305D-ID1023

7,5

R4

 5ملم.

أرضية
 84,5ملم.

ميكن إنتاجه باأللوان املرغوبة حسب الكمية.

حماة لوحة
كوربستون الصحية

				
					

حماة لوحة كوربستون الصحية

 50ملم.

كود

املنتج HBKU400D-0001023

HBKU400D-ID1023

HBKU400D-0001023

 2ملم.
Reinforcement

HBKU400D-DD1023

جدار أو لوحة

 400ملم.

0

7,5

املنتجات ال حتتوي
على األلياف
الزجاجية لسالمة
الغذاء.

R4

أرضية
 84,5ملم.

50 mm.

كود

املنتج HBKO405-0001023

HBKO405-ID01023

HBKO405-0001023

HBKO405-DD01023

جدار أو لوحة

405 mm.

0

7,5

R4

5 mm.

أرضية
84,5 mm.

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر

).(Vibroser
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حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ

HBKOSS26525-ID0

كود املنتج

HBKUSS25025-ID0

HBKOSS26525-000

 25ملم.

HBKUSS25025-000

 25ملم.

HBKUSS25025-000

HBKOSS26525-000

جدار أو لوحة

 265ملم.

 15ملم.

أرضية

جدار أو لوحة

0

7,5

R4

طبقة أديرانس
فيسكو حشو اخلرسانة
0

7,5

R4

 250ملم.

طبقة أديرانس
فيسكو حشو اخلرسانة

أرضية

HBKOSS26525-DD0

 70ملم.

HBKUSS25025-DD0

 55ملم.

HBKOSS31550-ID0

HBKUSS30050-ID0

كود املنتج

HBKOSS31550-000

جدار أو لوحة

 315ملم.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.
50
47,

HBKUSS30050-DD0

R

أرضية

أرضية
 95ملم.

 80ملم.

HBKOSS315100-ID

كود املنتج

HBKUSS300100-ID

HBKOSS315100-00
HBKOSS315100-00

 100ملم.

100ملم.

جدار أو لوحة

).(Vibroser

0
 15ملم7,5 .

 315ملم.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

HBKOSS315100-DD

جدار أو لوحة

طبقة أديرانس
فيسكو حشو اخلرسانة

طبقة أديرانس
فيسكو حشو اخلرسانة
داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.
,50

7

R4

أرضية

كود املنتج

HBKUSS300100-00

HBKUSS300100-00

R4

أرضية
130ملم.

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .

 300ملم.

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر

,50
 15ملمR47 .

فيسكو حشو اخلرسانة
HBKOSS31550-DD0

145ملم.

27

طبقة أديرانس

جدار أو لوحة

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

 50ملم.

HBKUSS30050-000

 300ملم.

فيسكو حشو اخلرسانة

كود املنتج

HBKUSS30050-000

HBKOSS31550-000

 50ملم.

طبقة أديرانس

كود املنتج

HBKUSS300100-DD

حماة لوحة كوربستون الصحية
غير قابلة للصدأ

حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ
كود املنتج

HBKOSS515100-ID

HBKOSS515100-00

كود املنتج

HBKUSS500100-ID

حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ
كود املنتج

HBKOSS315150-ID

HBKUSS500100-DD

100ملم.

 515ملم.

جدار أو لوحة

جدار أو لوحة

 500ملم.

145ملم.

130ملم.

HBKOSS515150-ID

HBKUSS500150-ID

HBKUSS500150-00

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر

جدار أو لوحة

 515ملم.

جدار أو لوحة

طبقة أديرانس
فيسكو حشو اخلرسانة
داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

).(Vibroser

15

R4

أرضية
 180ملم.

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .

HBKUSS50050-DD0

 50ملم.

 50ملم.

 500ملم.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

HBKUSS50050-000

HBKOSS51550-DD0

جدار أو لوحة

فيسكو حشو اخلرسانة

HBKUSS50050-000

HBKOSS51550-000

 515ملم.

29

 195ملم.

HBKOSS51550-000

HBKUSS50050-ID0

جدار أو لوحة

أرضية

كود املنتج

كود املنتج

طبقة أديرانس
فيسكو حشو اخلرسانة
داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

 500ملم.

15ملم.

طبقة أديرانس

0

7,5

195ملم.

 180ملم.

HBKOSS51550-ID0

 150ملم.

7,5

R4

أرضية

HBKUSS500150-DD

 150ملم.

R

أرضية

HBKUSS500150-00

HBKOSS515150-DD

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

47

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .
كود املنتج

HBKOSS515150-00

فيسكو حشو اخلرسانة

,50

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .
كود املنتج

طبقة أديرانس

جدار أو لوحة

أرضية

أرضية

 315ملم.

R4

جدار أو لوحة

0

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

R

R4

HBKOSS515150-00

0

15ملم.

طبقة أديرانس
فيسكو حشو اخلرسانة

,5
47

7,5

7,5

15ملم.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

0

فيسكو حشو اخلرسانة
0

 150ملم.

 300ملم.

فيسكو حشو اخلرسانة

فيسكو حشو اخلرسانة

HBKUSS300150-DD

150ملم.

طبقة أديرانس

طبقة أديرانس

HBKUSS300150-00

HBKOSS315150-DD

100ملم.

طبقة أديرانس

HBKUSS300150-00

HBKOSS315150-00

HBKUSS500100-00

HBKOSS515100-DD

HBKUSS300150-ID

HBKOSS315150-00

HBKUSS500100-00

HBKOSS515100-00

كود املنتج

0
7,5

0
7,5

R4

R4

أرضية

أرضية

95ملم.

 80ملم.
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حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ

حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ
كود املنتج

كود املنتج

HBKOSS51550Z115

HBKO51550Z115ID

HBKUSS50050Z100

HBKU50050Z100ID

HBKUSS50050Z100

HBKOSS51550Z115

 50ملم.

 50ملم.

HBKO51550Z115DD

جدار أو لوحة

 515ملم.

 115ملم.

 100ملم.

 15ملم.

0

فيسكو حشو اخلرسانة
داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

100ملم.

7,5

R4

أرضية

كود املنتج

HBKOSS51550Z315

HBKO51550Z315ID

كود املنتج

7,5

R4

 130ملم.

 145ملم.

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .
كود املنتج

HBKO51550Z215ID

HBKOSS51550Z215

HBKU50050Z200ID

 50ملم.

 50ملم.

طبقة أديرانس
فيسكو حشو اخلرسانة

طبقة أديرانس
فيسكو حشو اخلرسانة

 315ملم.

جدار أو لوحة

 515ملم.

300 mm.

).(Vibroser

 145ملم.

130 mm.

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .

500 mm.
 215ملم.

أرضية

جدار أو لوحة

100 mm.

 100ملم.
 15ملم.

0

7,5

R4

 515ملم.

أرضية

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

 200ملم.

0
15ملم7,5 .

R4

طبقة أديرانس
فيسكو حشو اخلرسانة

طبقة أديرانس
فيسكو حشو اخلرسانة

0

,5
47

R

جدار أو لوحة

0
7,5

R4

جدار أو لوحة

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

HBKO51550Z215DD

HBKU50050Z200DD

 100ملم.

أرضية

أرضية

145ملم.

 130ملم.

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .

 500ملم.

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر

HBKUSS50050Z200

50 mm.

 50ملم.

 100ملم.

HBKUSS50050Z200

HBKOSS51550Z215

HBKU50050Z300DD

HBKO51550Z315DD

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

كود املنتج

HBKUSS50050Z300

HBKOSS51550Z315

31

 100ملم.

أرضية

HBKUSS50050Z300

HBKU50050Z300ID

0

 500ملم.

فيسكو حشو اخلرسانة
داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

طبقة أديرانس

جدار أو لوحة

طبقة أديرانس

HBKU50050Z100DD

30

حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ

حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ
كود املنتج

HBKOSS76550-000

HBKOSS76550-ID0

كود املنتج

HBKUSS75050-000

HBKUSS75050-ID0

HBKUSS75050-000

HBKOSS76550-000

HBKUSS75050-DD0

HBKOSS76550-DD0

 50ملم.

 50ملم.

كود املنتج

HBKOSS765100-00

HBKOSS765100-ID

كود املنتج

HBKUSS750100-00

HBKUSS750100-ID

HBKOSS765100-DD

جدار أو لوحة

HBKUSS750100-DD

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

0
15ملم.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

0

7,5

7,5

R4

أرضية

جدار أو لوحة

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

 765ملم.

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر

 80ملم.

 100ملم.

جدار أو لوحة

فيسكو حشو اخلرسانة

).(Vibroser

 15ملم.

أرضية

طبقة أديرانس

طبقة أديرانس

0

R4

فيسكو حشو اخلرسانة

 750ملم.

33

 95ملم.

 100ملم.

 765ملم.

HBKOSS765100-00

فيسكو حشو اخلرسانة

 750ملم.

HBKUSS750100-00

فيسكو حشو اخلرسانة

جدار أو لوحة

طبقة أديرانس

طبقة أديرانس

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

0

7,5

7,5

R4

R4

أرضية

أرضية

 145ملم.

 130ملم.

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .

32

حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ
كود املنتج

HBKOSS76550Z115

HBKO76550Z115ID

كود املنتج

حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ
HBKOSS765150-ID

كود املنتج

HBKUSS75050Z100

HBKU75050Z100ID

HBKOSS765150-00

كود املنتج

HBKUSS750150-ID

HBKUSS750150-00

HBKOSS765150-00

HBKUSS750150-00

HBKUSS75050Z100

HBKOSS76550Z115

HBKOSS765150-DD
HBKUSS750150-DD

 50ملم.

 50ملم.

150ملم.

HBKO76550Z115DD

 765ملم.

جدار أو لوحة

جدار أو لوحة

 750ملم.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

0

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر

 115ملم.

أرضية
 145ملم.

 100ملم.

 15ملم.

0

7,5

R4

 100ملم.

0

7,5

R4

جدار أو لوحة

فيسكو حشو اخلرسانة

فيسكو حشو اخلرسانة

 100ملم.

أرضية

 15ملم.

 765ملم.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

طبقة أديرانس

طبقة أديرانس

طبقة أديرانس
فيسكو حشو اخلرسانة

 750ملم.

فيسكو حشو اخلرسانة

HBKU75050Z100DD

جدار أو لوحة

طبقة أديرانس

 150ملم.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

0

7,5

7,5

R4

R4

أرضية

أرضية

 180ملم.

 195ملم.

 130ملم.

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .

).(Vibroser
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حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ
كود املنتج

كود املنتج

HBKOSS76550Z315

HBKO76550Z315ID

حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ
كود املنتج

HBKUSS75050Z300

HBKU75050Z300ID

HBKOSS76550Z215

HBKO76550Z215ID

HBKUSS75050Z300

HBKOSS76550Z315

كود املنتج

HBKUSS75050Z200

HBKU75050Z200ID

HBKUSS75050Z200

HBKOSS76550Z215

HBKU75050Z200DD
HBKU75050Z300DD

HBKO76550Z315DD

 50ملم.

طبقة أديرانس
فيسكو حشو اخلرسانة

فيسكو حشو اخلرسانة

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

 50ملم.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

جدار أو لوحة

 765ملم.

جدار أو لوحة

 750ملم.

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر

 315ملم.

 300ملم.

 215ملم.

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .

جدار أو لوحة

 145ملم.

 130ملم.

 15ملم.

0
7,5

 100ملم.

R4

أرضية
 145ملم.

 765ملم.

أرضية

أرضية

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

فيسكو حشو اخلرسانة
داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

 200ملم.

7,5

R4

فيسكو حشو اخلرسانة

جدار أو لوحة

 100ملم.

,50

7
R4

 100ملم.

طبقة أديرانس

طبقة أديرانس

 750ملم.

15ملم.

 50ملم.

 50ملم.

طبقة أديرانس

0

HBKO76550Z215DD

0

7,5

R4

 100ملم.

أرضية
 130ملم.

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .

).(Vibroser
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36

حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ
كود املنتج

HBKOSS1015100-00

HBKOSS1015100-ID

كود املنتج

HBKUSS1000100-0

HBKUSS1000100ID

حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ
كود املنتج

HBKOSS101550-00

HBKOSS101550-ID

HBKOSS1015100-00

كود املنتج

HBKUSS100050-00

HBKUSS100050-ID

HBKUSS100050-00

HBKOSS101550-00
HBKUSS1000100-0

HBKOSS1015100-DD

HBKUSS100050-DD

HBKOSS101550-DD
HBKUSS1000100DD

 100ملم.

طبقة أديرانس

جدار أو لوحة

 1015ملم.

جدار أو لوحة

 15ملم.

 1000ملم.

0

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

0

7,5

7,5

R4

R4

 15ملم.

).(Vibroser

أرضية

أرضية

 145ملم.

 130ملم.

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .

جدار أو لوحة

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

 1015ملم.

فيسكو حشو اخلرسانة

فيسكو حشو اخلرسانة

فيسكو حشو اخلرسانة

جدار أو لوحة

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر

طبقة أديرانس
طبقة أديرانس

طبقة أديرانس

فيسكو حشو اخلرسانة

 1000ملم.

39

 50ملم.

 100ملم.

 50ملم.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

0

7,5

0
7,5

R4

أرضية
 95ملم.

R4

أرضية
 80ملم.
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حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ
كود املنتج

كود املنتج

HBKO-101550Z115

HBKO101550Z115I

حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ

كود املنتج

HBKOSS1015150-ID

HBKOSS1015150-00

HBKU-100050Z100

HBKU100050Z100I

كود املنتج

HBKUSS1000150ID

HBKUSS1000150-0

HBKUSS1000150-0

HBKOSS1015150-00
HBKO-101550Z115

HBKU-100050Z100

HBKUSS1000150DD

HBKOSS1015150-DD
HBKO101550Z115D

HBKU100050Z100D

 150ملم.

 150ملم.

 50ملم.

طبقة أديرانس

 1015ملم.

جدار أو لوحة

جدار أو لوحة

فيسكو حشو اخلرسانة
داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

).(Vibroser

 115ملم.

 100ملم.

 100ملم.

 15ملم.

0

7,5

R4

 1000ملم.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

فيسكو حشو اخلرسانة

 1015ملم.

فيسكو حشو اخلرسانة

فيسكو حشو اخلرسانة

جدار أو لوحة

طبقة أديرانس

طبقة أديرانس

جدار أو لوحة

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر

طبقة أديرانس
 1000ملم.

41

 50ملم.

0

7,5

R4

 100ملم.

أرضية

أرضية

 145ملم.

 130ملم.

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .

0

0

15

7,5

7,5

R4

R4

أرضية

أرضية

 195ملم.

 180ملم.

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .
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حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ
كود املنتج

حماة لوحة كوربستون الصحية غير قابلة للصدأ

كود املنتج

HBKO-101550Z315

HBKU-100050Z300

كود املنتج

HBKO-101550Z215

HBKO101550Z215I

كود املنتج

HBKU-100050Z200

HBKU100050Z200I

HBKU100050Z300I

HBKO101550Z315I

HBKO-101550Z215

HBKU-100050Z200

HBKU-100050Z300

HBKO-101550Z315

HBKO101550Z215D
HBKO101550Z315D

HBKU100050Z300D

 50ملم.

 315ملم.

 300ملم.

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر

 1015ملم.

جدار أو لوحة

جدار أو لوحة
 1000ملم.

).(Vibroser

 145ملم.

 130ملم.

 215ملم

أرضية

أرضية

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .

جدار أو لوحة

 15ملم.

7,5

R4

R4

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

15ملم

,50

100ملم
47

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

 200ملم

 100ملم.

0

7,5

100ملم.

فيسكو حشو اخلرسانة

فيسكو حشو اخلرسانة

 1015ملم.

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

طبقة أديرانس

طبقة أديرانس

جدار أو لوحة

داخل لوحة كوربستون تقوية
) 20ملم(.

فيسكو حشو اخلرسانة

 50ملم.

 1000ملم

43

طبقة أديرانس

فيسكو حشو اخلرسانة

0

50

 50.ملم.

طبقة أديرانس

HBKU100050Z200D

,50

R

أرضية

7
R4

100ملم

أرضية

145

130ملم

ميكن ً
أيضا تطبيق هذه النماذج مع النظام املثبت على األرض .
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مخروط حامي صحي غير القابل للصدأ

مخروط حامي أكريليك صحي
Ø125 mm.

كود املنتج
R55

DB90-0000001023

 900ملم
35

ملم

100
Ø193 mm.

املنتجات ال حتتوي
على األلياف
الزجاجية لسالمة
الغذاء.

ملم

115

Ø114 mm.
R55

كود املنتج

DBSS1000-0HIPKD

كود املنتج

 500-750-1000ملم

DBSS750-00HIPKD

كود املنتج

DBSS500-00HIPKD

,5

43

Ø

ملم

60

Ø181 mm.

ملم

60

45

مت تسجيل منتجاتنا .جميع احلقوق القانونية تنتمي إلى شركة فيبروسر

).(Vibroser
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بروفيل لالنتقال غير القابل للصدأ
PRFSS450-CFTPGP

PRFSS450-PGP000

PRFSS450-CCV3OP

PRFSS450-CCVALG
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أنظمة الصرف غير القابل للصدأ
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