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تعتبر مامكو رائدة في مجال صناعة غراء كسر الرخام باإلضافة الى اعمال تنفيذ تكسية واجهات
المباني بكسر الرخام ,إذ أنها أول من نفذ مشاريع تكسية واجهات المباني في المنطقة الشرقية.
ما زلنا في بداية الطريق وان هدفنا ما زال بعيدا وان شاء اهلل سنستمر في التطوير والتحديث لكسب
ثقة الجميع بما نتميز به من االلتزام والمصداقية و االعتمادية.
كما يسعدنا أن نقدم لكم وبكل فخر إحدى منتجاتنا التي أثبتت جدارتها بتكسية واجهات المباني
بكسر الرخام إنها الصق كسر الرخام ( مار فكس ) التي ينتجها مصنعنا بتقنية اسبانية ومطابقة
للمواصفات السعودية والحاصل على شهادة االيسو  , 9001للمزيد من المعلومات عن هذا المنتج
يمكنكم االطالع على المواصفات الفنية المرفقة  ,هذا باإلضافة الى منتجاتنا األخرى مثل الصق
بالط السيراميك و اللياسة الملونة وتكسية العزل الحراري باستخدام الواح البوليسترين .
ان ثقة عمالئنا بنا ومصداقيتنا اصبحت مامكو مثل يحتذى به  ,واننا نعدكم باالستمرار بالعمل الجاد
والمخلص لخدمة عمالئنا ومجتمعنا من اجل تطوير الطراز المعماري الخاص بمنطقة الخليج العربي.
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نظام عزل واجهات المباني

BUILDINGS INSULATION SYSTEM
Thermal insulation of buildings walls to Save Energy

 عزل حراري لجدران المباني لتوفير الطاقة مقاوم للحريق-

Fire resistant
Conform to international standards and

 مطابق للمواصفات العالمية و متطلبات-

requirements of international environmental

المنظمات الدولية لحماية البيئة
 تقنية اوربية عالية الجودة-

protection organizations

 ألوان و تصاميم معمارية مميزة-

High quality European technology
Multy colors and architectural designs

marfix plus-109-205 S

marfix plus-105 A-205

marfix plus-107-205 S

marfix plus-107-205 L

marfix plus-117-206

marfix plus-106-203

marfix plus-102 B-204

marfix plus-121-205 S
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المواصفات الفنية :
الوصف :
طبقة إسمنتية ملونة مقاومة للماء ذات التصاق عالي لتكسية واجهات المباني.
االستخدامات:
الخارجية وحمايتها من العوامل الجوية.
لديكورات الواجهات
ّ
الميزات :
• مقاوم للماء والرطوبة واألبخرة واألمطار.
الخرسانية الجاهزة واللياسة التقليدية.
التقليدية ،مثل الطوب ،القوالب
جيد على الجدران
ّ
ّ
• التصاق ّ
اقتصادي جدا عند مقارنته بالدهان الذي يحتاج إلى صيانة مستمرة أما عند مقارنته بالحجر أو الرخام فانه
•
ّ
يتفوق عليهم بالسعر والمرونة في التعديل وسهولة التنفيذ والخيارات المتعددة باأللوان.
• حيث انه منتج بعناية فائقة وخاصة عملية خلط األلوان فانه يتمتع بلون متجانس لجميع أجزاء العمل
وبذلك يتفوق على الخرسانة المسبقة الصب (بري كاست) والتي غالبا ما تكون ألوان واجهات المبنى
الواحد متدرجة وغبر متناسقة.
لحرفي بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة المبنى.
• مرونة التشكيل والتغيير والنحت بالشكل الذي يريده ا
ّ
• عازل طبيعي للحرارة.
تعليمات التطبيق
أوال :تجهيز السطح :
• يجب أن يكون السطح صلب،مستقر ،جاف ،لضمان التصاق واستقرار مارفكس.
• يجب إزالة األوساخ ،الزيوت ،الشحم ،الدهان،األلوان ،إلخ قبل تطبيق خلطة مارفكس.
السمك
• يفضل أن يكون السطح مستوي لذا تزال الزوائد وتمأل الفراغات وتعالج التشققات ،لكي نتجنب ّ
الزّائد المكلف اقتصاديا ولضمان تجانس اللون.
يحسن
معينة بتكسيره أو كشطه لكي
جدا،منالمستحسن أن تعطيه خشونة
السطح أملس ًّ
ّ
• عندما يكون ّ
ّ
التصاق مارفكس.
السطح بالماء جيدا وتركه يمتصه قبل تطبيق
• إذا كان السطح جافا جدا ودرجة الحرارة مرتفعة يجب رش ّ
خلطة مارفكس.
ثانيا :تشكيل واجهة المبنى:
يتم تخطيط المبنى ومن ثم تجهز الفواصل البالستيكية باألطوال المطلوبة بحيث يتم لصقها بوضع كمية
من خلطة مارفكس عليها بسمك  3– 2ملم وتركها لمدة ال تقل عن  10دقائق لتجف وتلتصق بالجدار
وعندها تصبح الدليل لعمل مستوى للمادة وعندما تزال تمنح الواجهة شكال جماليا.
ثالثا :التطبيق في المناطق الحرجة:
يجب وضع شبك الفايبر أو الحديد المجلفن على الوصالت التي تكون بين الطوب والخرسانة وفي األماكن
التي بها تشققات قبيل تطبيق خلطة مارفكس.
رابعا :الخلط والتطبيق:

صديق للبيئة
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ميكانيكيا لكي نحصل على تجانس أفضل .أبق نسبة ماء متواصلةً لكلّ
يدويا أو
إما
الخلط يمكن أن ُي ْع َمل ّ
ًّ
ًّ
المغطى.
يسبب االختالفات في ال ّلون على السطح
كيس .إن عدم إتباع هذه القاعدة قد
ّ
ّ
بكم ّيات الماء النّ ظيف لكلّ  25كغم .كما يلي :
اختلط
ّ
ميكانيكيا
يدويا
ًّ
ًّ
 7.5 –6.5لتر
 8 – 7لتر
لمدة  10دقائق ثم ابدأ بتطبيق
لمدة  5دقائق حتّ ى يصبح الخليط متجانسا .اترك الخلطة لالستقرار
اختلط
ّ
ّ
الخلطة على الجدار يدوي ًا بالمسطرين أو ّ
رش بماكينة مناسبة.

الوقت المتاح للتطبيق والتّ سوية تقريب ًا ساعة.
انشر الخليط فوق الجدار بسماكة من  6إلى  8ملم .ثم اسحب الخليط بقدة األلمنيوم لعمل مستوى الخلطة
بمستوى الفواصل ,اترك الخليط لمدة من  10الى  30دقيقة ثم ّ
رش كسر ال ّرخام على الخليطوعندما يبدأ
السطح بالمسطرين لتثبيت كسر الرخام داخلها بشكل مستوي ومتجانس.
الخليط بالجفاف قم بطرق ّ
التّ حذيرات
• ال تطبق المادة عندما يكون هناك خطر مطر أو صقيع.
• ال تطبق المادة على الجبس أو على األسطح ذات االلتصاق الضعيف.
• ال تطبق المادة في الحرارة المحيطة تحت  5مئوية أو فوق  45مئوية.
• عند التطبيق فوق درجة حرارة  45مئوية االحتياطيات التّ الية يجب أن تُ ْؤ َخذ:
بلل السطح قبيل التطبيق وفي نهاية يوم العمل رش رذاذ الماء على المنطقة التي طبقت عليها المادة
قبل أن يمر عليها  24ساعة.
الصقيع ,المطر أو ّ
عمليات وضع
الظروف ال ّرطبة يمكن أن تنتج
• تطبيق المادة في درجة حرارة منخفضةّ ,
ّ
السطح على شكل طبقة أمالح خفيفة ,بين اليوم
ثاني أكسيد الكربون على مارفكسالتي تظهر على ّ

ّ
الحمضي ( ,جزء واحد من االسيدمع
الثاني و العاشر بعد التطبيق إلزالة هذه الطبقة تغسل المنطقة بالماء
ّ
عشرة أجزاء من الماء ) و يشطف بوفرة بالماء النّ ظيف.
أي منتج إسمنتي آخر ,لذا تنطبق عليه نفس التوصيات
• مارفكس منتج غير
ّ
سام في تكوينه,مثل ّ
المعتمدة في التطبيق للمنتجات اإلسمنتية.
التعبئة :
20كغم معبئة في عبوات بولي بربيلين.
األلوان:
متوفر بعشرة ألوان أساسية (أبيض  /بيج فاتح  /بيج غامق /أصفر فاتح  /رمادي فاتح /رمادي غامق /
وردي  /برتقالي  /بني  /زيتي) ويمكن عمل أي لون حسب رغبة العميل ضمن توفر األلوان.
التّ خزين:
ّ
وجاف.
مغطى
األصلي ،في مكان
 12شه ًرا في وعائها المغلق
ّ
ّ
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قنية:
البيانات التّ ّ
حد أقصى ) ( ملم)
الذّ ّرات ( ّ
خلط الماء (  %وزن لكلّ منتج )
ذايكسوتروبي
حياة اإلبريق ( دقائق 20 ,درجة مئوية )
يوما
مقاومة االنثناء ( كيلوجرام28 ) / cm2
ً
يوما
مقاومة االنضغاط ( كيلوجرام28 ) / cm2
ً
يوما
التّ كذيب ( 28 ) 00 / 0
ً
كثافة المسحوق (غرام  /سم)3
كثافة الهاون الجديد(غرام  /سم)3
كثافة األسمنت الواقع (غرام  /سم)3
التّ غطية ( كيلوجرام  /م / 2السماكة )
الجاذبية ّ
عرية
القوة
سي معامل
ّ
الش ّ
ّ
قابلية النّ فاذ إلى بخار الماء ( غرام  /م 2م ّليمتر  /هج )
ّ
التصاق ( كجم  /سم) 2

1,0
2 ± 28
جيد
ّ
60
29
98
1,1
0,050 ± 1,150
0,050 ± 1,600
0,050 ± 1,450
 11 – 9كلغم  /متر مربع  8–6 /ملم
1,1
0,05 ± 0,50
6,0

ّ
الضـمان :
•  10سنوات من تاريخ التطبيق على الجدران من تغير اللون والتشقق والتساقط
قنية ،حصلت
• المعلومات المحتواة في هذه النّ شرة على أساس خبرتنا والمعرفة التّ ّ
الببليوغرافية.
المادة
من خالل المعمل الفحص و من
ّ
ّ
• تحتفظ مامكو بإجراء التّ غييرات بدون اإلخطار المسبق.
مسئولين
المحددة في هذه النّ شرة لن نكون
أي استعمال لهذه البيانات عدا األغراض
ّ
ّ
• ّ
فوض من قبلنا.
عنها إال إذا ّ
المسئولية التي تتجاوز قيمة الناتج المشترى.
• لن نقبل
ّ
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