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 األرضيات الصناعية من الرزن

األرضيات الخاصة من الرزن

 الطالءات الواقية

 مع التطور المستمر للبحوث الكيميائية، أصبح االيبوكسي رزن يوما بعد يوم

  أكثر الخيارات السائدة في المجال الصناعي، وذلك بفضل التحسين المستمر

في األداء والمرونة في التطبيق والقدرة التنافسية االقتصادية القوية.

 يتوفر االيبوكسي رزن في مجموعة متنوعة من معادالت وتوليفات متعددة

لدورات التطبيق المختلفة، وااليبوكسي رزن قادر على التكيف واالستجابة

على النحو األمثل لمعظم االحتياجات المختلفة للصناعات المعاصرة.

يعتبر االيبوكسي رزن مثاليا لمعالجة األسطح من أي نوع وحجم، سواء

الجديدة منها أو المتضرر بشكل كبير.

 وتبعاً لالحتياجات المطلوبة تحّضر مادة الرزن لتوفر مقاومة فّعالة لتأثيرات

  عوامل التآكل واإلحتكاك والمواد الكيمائية الشديدة التأثير وخصائص

  مضادة لإلنزالق ومنع تسّرب المياه ومنع الغبار، كما تعمل على تبديد

(الشحنات الكهربائية الساكنة( الستاتيك.

 تعّدد االستعماالت التخصصية والمستدامة وامكانيات عالية للتخصيص

 وساعات عمل قليلة وتغيرات طفيفة عند التركيب جعل من ارضيات

 االيبوكسي رزن المادة المتكاملة إلعطاء طالء أرضيات عالية األداء سهلة

اإلستعمال والصيانة، بدون فواصل إضافة إلى تمّيزها بكونها غير سامة

وصحية لبيئة عمل نظيفة وآمنة ومريحة.

شركة سيفيت معتمدة وفقاً للمعايير الدولية

UNI EN ISO 9001 • نظام إدارة الجودة 

UNI EN ISO 14001 • نظام إدارة البيئة 

UNI EN ISO 18001 •  نظام إدارة السالمة

 منذ أن تأسست شركة سيفيت االيطالية في عام 1974 في تورينو،

  وهي تقوم بإنتاج وتسويق خلطات االيبوكسي رزن لألرضيات

  الصناعية، مما أدى على الفور لتصبح احدى الوجهات المحورية

والرئيسية لمصانع الصناعات التعدينية في تورينو.

 ومع مرور الوقت، وسعت شركة سيفيت وعّززت تواجدها في السوق

المحلي، وعملت على تطوير واضافة خلطات جديدة لتتالئم مع

مجموعة واسعة من المتطلبات في الوسط الصناعي والتجاري والمدني.

 باإلضافة إلى إنتاج وتوريد المنتج، تقوم شركة سيفيت بعمل خدمات

 استشارية فنية وخدمات ما بعد البيع، بحيث يحصل كل العمالء ليس

  فقط على المنتج، ولكن على مستوى عال من جودة الخدمة، والتي

تتيح الحصول على نتيجة أفضل.

في خدمة

 الصناعات 
 االيبوكسي رزن

حلول رابحة



  إن السنوات العديدة من الخبرة في هذا المجال جعلت سيفيت شريكا

موثوقا به ومتميزا للعديد من الشركات الكبيرة على الصعيد الوطني.

 في إطار الصناعات الميكانيكية تقدم ارضيات االيبوكسي رزن مقاومة

 للصدمات واضرار االستعمال، سهولة في عملية التنظيف في بيئة

 بطبيعتها تنتج كميات كبيرة من المخلفات، مناطق عمل وطرق محّددة

 وأسطح مقاومة لإلنزالق التي تحّسن ظروف العمل مع إمكانية تصحيح

األسطح التي عادًة ما تتعّرض للضرر الشديد وجعلها صالحة لإلستعمال

وصحّية في وقت قصير.

 الصناعات الميكانيكية



صناعة السيارات
السيارات / ورش الصيانة / معارض

 الشركات العاملة في مجال السيارات كانت بمثابة االختبار االول في

مجال استخدام االرضيات الصناعية االيبوكسي رزن

استنادا الى سنوات الخبرة الطويلة في مواقع المصانع الكبيرة تعمل

 شركة سيفيت على مواجهة التحديات المتزايدة بشكل مستمر في 

 هذا السوق المهم، الذي من متطلباته المستمرة زيادة قوة التحمل

الميكانيكي واعادة اصالح االرضيات المنجزة سابقا والتي تعرضت

 الى تلف شديد، مع إمكانية الحصول على أسطح سهلة التنظيف، 

واختيار مناسب لأللوان، وبيئة مشرقة ومريحة، تزيد سالمة وجودة

ظروف العمل، مع فوائد واضحة في مرحلة اإلنتاج.



الصناعات الفضائية
 تعتمد صناعة الطيران على األسطح الكبيرة لتجميع الطائرات في منشأت تفرض نوع خاص من

االجهاد الميكانيكي القوي والمستمر لألرضيات.

 بيئة تتطلب درجه عالية من التنظيم، مع معاير تشغيلية صارمة حيث تحتاج الى تحديد المناطق

بشكل واضح لسير مركبات الدعم اللوجيستي ومناطق التجميع مفصولة ومحددة بشكل واضح.



الصناعات الكيميائية
 الصناعات الكيميائية تتطلب أسطحا مقاومة جيدة للتآكل، ومقاومة عالية

للمواد الكيميائية، ومقاومة للماء، وسهولة التنظيف والتطهير.

هذه البيئة الخاصة تعمل على تسليط الضوء ورفع سقف المتطلبات واألداء

 ألرضية االيبوكسي رزن على وجه الخصوص القدرة على تطهير األسطح 

 يجعل األرضيات مناسبة لإلستعمال في مجال الصناعات الدوائية.



 الصناعات الغذائية
في الصناعات الغذائية النظافة هي مسألة ذات أولوية.

 طالء االرضيات االيبوكسي رزن من شركة سيفيت هي

 حل مناسب بشكل خاص لهذا التنوع في هذا النطاق،

 حيث أنها تتميز بأسطح غير سامة وصحية وامكانية

 تطهير عالية، مع تواجد محدود من المفاصل في

السطح، لتجّنب تراكم الشوائب والبكتيريا.

 تنتج شركة سيفيت تركيبات ومنتجات ونظم

 التطبيقات لتلبية المتطلبات التنظيمية والقانونية

الصارمة للصناعات الغذائية، مع إيجاد حلول دائمة

وعملية تحمل شهادات مصدقة. 



المطابع
 المطابع الدوارة، وآالت الطباعة ذات شكل كبير مسطح، وخطوط التعبئة والتغليف وأماكن

التخزين: خصائص غريبة تتطلب خصوصية في المنشآت المطبعية وخلق الحاجة إلى وجود

أرضية مقاومة للتآكل، وسهلة التنظيف، وأكثر ما يمكن تحمل لألوساخ وسوائل الطباعة. 



الصناعات االلكترونية
 من اهم المتطلبات عند عمل ارضية في مصانع الصناعات

 االلكترونية هي القدرة الكبيرة على تبديد الشحنات

الكهربائية الساكنة التي قد تنشأ أثناء عملية اإلنتاج.

 لإلستجابة لهذا القطاع فقد قامت شركة سيفيت بإنشاء خط

 انتاج خاص مع طبقات تركيب محددة لبناء أرضية ثابتة

 مبددة للكهرباء الساكنة، وذلك للحفاظ على أفضل

المكونات اإللكترونية من التلف.



المخازن والخدمات اللوجستية
 عادة ما تكون ارضية المخازن والخدمات اللوجستية عرضة في الغالب لحركة دائمة

 من شاحنات وسيارات نقل ورافعات شوكية، ولذلك هذه البيئة تتطلب ارضيات

 تتمتع بقوة مقاومة عالية لتحمل هذه المتطلبات، والتي تحّدد مسارات تفضيلية

 موضحة، وتخطيط واضح لمناطق توقف سيارات الشحن ومخارج الطوارئ، إدخال

 البضائع وتخزينها وإعادة نقلها، إضافة إلى إمكانية استعمال طالءات لتبديد

شحنات الكهرباء الساكنة أينما تدعو الحاجة.



المستشفيات
 في مواقع الرعاية الصحية وبوجه خاص في غرف العمليات أو في وجود اجهزة الفحص

 ،والتشخيص اإللكترونية هناك ضرورة استبعاد وتجنب تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة

 تضمن الحلول المطروحة من قبل شركة سيفيت قيم توصيلية مفرغة للكهرباء الساكنة ضمن

 المتطلبات القانونية عالوة عن سطح متواصل وهي احدى ميزات ارضيات االيبوكسي رزن التي

تتيح الحصول على بيئة معقمة بسهولة أكبر.



 المرائب ومواقف السيارات
 من المشاكل الدائمة في مواقف السيارات المخلفات السائلة مثل الماء

 والزيوت والوقود ولهذا من الواجب عند عمل االرضيات لمثل هذه

 المواقع التفكير بهذه المشكالت واالعتماد على مواد مقاومة للماء

والمواد الكيميائية والتي تتيح الحصول على ارضيات مخططة ومنظمة

للمسارات تدوم مع ألوان مختلفة لتحديد اماكن وقطاعات المواقف. 



المكاتب ومراكز األبحاث
 للحصول على ارضيات جيدة للمكاتب يعني االعتماد على مواد

وتطبيقات لألرضيات ذات امكانيات تخصيصية تيح الحصول

على بيئة مريحة للعمل ذات مظهر ممتع ومبتكر وديناميكي. 



األماكن العامة والمرافق الرياضية
المدارس ومراكز المؤتمرات والمسارح وصاالت السنيما والمعارض والمراكز

التجارية والمناطق المخصصة للمشي والمدرجات. 

 كل هذه المناطق معّرضة الحتواء اعداد كبيرة من الناس وتمثل تحدٍّ  وتعتبر بيئة مثيرة لالهتمام وتحتاج الى خبرات كبيرة، بالفعل

 هذه البيئة تجمع بين ذات  متطلبات البيئة الصناعية من اداء ومتانة كبيرة باإلضافة الى مظهر ممتع وسهولة اإلستعمال ودرجة امان

 اعلى وأكثر مالئمة لالستخدام الدائم, تحديد ساحات اللعب بالوان مختلفة باختيار أسلوب حيوي و ممتع و جذاب من األلوان و زخرفة

 التشطيبات النهائية, خاصة في األماكن المعرضة لعوامل جوية قاسية و معقدة إمكانية اإلنزالق في األرضيات المكشوفة مثل

المدرجات المسقوفة و المدرجات المفتوحة كل هذه العوامل تعتبر تحدي في هذا المجال.



دهانات تأسيسية
PAVIWATER T 68
PAVIWATER TES

ECOFONDO
PROMOCOL

FONDO PER PIASTRELLE

أساسات ايبوكسية ومواد الصقة
FLUIDEPOX

FLUIDEPOX PIASTRELLE
FERPLAST

تركيبات ايبوكسية اساس مائي
PAVIWATER

PAVIPLAST W
MALTA C

ECOPAVIPLAST
ECOFER RASATURA

ECOFER AUTOLIVELLANTE
COLORSIVIT MALTA

تركيبات ايبوكسية ال تحتوي مذيبات
PAVIPLAST

PAVIPLAST ANTIFIAMMA
SIVITCOL

PAVIRAPID
COLORSIVIT EPOX CLEAR

منتجات مبددة للكهرباء الساكنة
CONDUPLAST

SUPERCONDUPLAST
SMALTURA ESD

PAVIWATER ANTISTATICO
FINISOL ANTISTATICO

منتجات من البوليوريثان واالسمنت
SIVITCRETE MF
SIVITCRETE HF

منتجات للتشطيبات من
البوليوريثان أساس مائي 

FINIWATER TOP
FINIWATER SATINATO

FINIWATER OPACO
COLORSIVIT VISTA

SMALTURA
SPARTISIVIT

منتجات بوليوريثان أساس نفطي
FINISOL COLORATO

FINISOL SATINATO
FINISOL TRASPARENTE

 طالءات ضد التأكل وغير سامة عند
                                                                    مالمستها مع المواد الغذائية

 VITREX PLUS
PAVIRESISTANT

PAVIPLAST VASCHE TIX
ALBI

المنتجات العازلة للماء
IMPERMISIVIT LP

FINITURA LP
FINITURA LP COPERTURE

منتجات لمعالجة االسمنت االسبستي
FIBROPROTEX

FIBROPROTEX PRIMER
FIBROPROTEX RISAN

منتجات للفواصل والصّبيات اإلسمنتية
SIGILFLEX
LATEX K5

LATEX REATTIVO

منتجات لحماية الجدران
SUPERLAVABILE

CEMENTURA
COLORSIVIT MONO

COLORSIVIT M
PITTURA ANTICONDENSA

PITTURA ANTIMUFFA

                     منتجات ضد األنزالق
METALSIVIT LAMIERE

مجموعة من المنتجات المعتمدة ذات جودة عالية
ACETIFICO PONTI

AERMACCHI
AGC AUTOMOTIVE ITALIA

ALENIA AERONAUTICA
AzIMUT BENETTI

BARILLA
BASIC ITALIA

BENNET
BORDIGNON TRASPORTI

C.F. GOMMA
CAMERLO ARMANDO COSTRUzIONI

CANDIS
CAPELLO TUBI

COMUNE DI CHIVASSO
COMUNE DI ORBASSANO

COMUNE DI TORINO
DENSO THERMAL SYSTEMS

EATON
EDITRICE LA STAMPA

ELETTROGRUPPO zEROUNO
EURASIA

F.LLI DEVIETTI & C.
F.LLI ELIA

FABBRICA ITALIANA ALTOPARLANTI
FALCI

FCI ITALIA
FEDERAL MOGUL

FIAT GROUP AUTOMOBILES
FMA - FABBRICA MOTORI AVELLINO

FPT - FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES
FRANCESCO FRANCHI

GAI ACCIAI
GAVIRAGHI

GLAVERBEL ITALY
GRUFRUT SOCIETà AGRICOLA

HUHTAMAKI
HUTCHINSON

IRIBUS
ISRINGHAUSEN

IVECO
KUEHNE + NAGEL

LA SUISSA
LA PRESSE – AGENzIA FOTOGRAFICA

LEA DOLCIUMI
LEAR CORPORATION ITALIA

MAGNA ELECTRONICS
MAGNETI MARELLI

MAHLE GROUP
MAINA PANETTONI

MERLO INDUSTRIA METALMECCANICA
MERLONI

METzELER AUTOMOTIVE
MIROGLIO & C.

NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION

NOVA
NUTAL

O.M.T. OFFICINE MECCANICHE TO
OERLIKON

OLIMAC
OLSA ITALY

PALASPORT DI BIELLA
PILKINGTON

PIRELLI RE
PRODIT ENGINEERING

RAICAM INDUSTRIES
SKF

SESTRIERE VERNICI
SI.M.AV.

SISPORT FIAT
SISTEMI SOSPENSIONI

SMURFIT KAPPA
TECNOALARM

TEKSID ALUMINUM
TOMCAR

TOSOH BIOSCIENCE
TRELLEBORG AUTOMOTIVE ITALIA

TRENITALIA
VALEO

VALVERBE SOC. AGR. COOP
VELODROMO MONTICHIARI

zANzI OFFICINE MECCANICHE

 مرجعياتنا والمشاريع
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