زهرة سيناء لمنتجات الجبس
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 8شارع الشهيد محمد عبد الهادى
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جنوب سيناء
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التوافق مع المواصفات

نبذة عامة
شركة زهرة سيناء إلنتاج الجبس

تأسســت شــركة زهــرة ســيناء إلنتــاج الجبس ومشــتقاته شــركة
مســاهمة مصريــة خاضعــه لقانــون األســتثمار رقــم  8لســنه 1997
بنــاء علــى قــرار رئيــس الهيئــة العامــة لألســتثمار والمناطــق
الحــرة برقــم  151لســنه 2000

نشاط الشركة
للشــركة حــق األســتغالل لمجموعــة محاجــر بمنطقــة وادى
المنطلــع رأس ملعــب بجنــوب ســيناء المميــزة بدرجــة عاليــة
مــن النقــاوة يقــدر حجــم األحتياطــى بهــا مــن الجبــس الخــام
بعشــرات المالييــن مــن األطنــان ويتــم نقــل خــام الجبــس
المســتخرج إلــى مصانــع الشــركة حيــث يتــم تحويــل الجبــس
الخــام إلــى منتــج جبــس نهائــى باســتخدام المعــدات مــن
كســارات وأفــران وطواحيــن علــى أحــدث وســائل التكنولوجيــا
العالميــة والوصــول الــى أجــود المواصفــات للجبــس وبدرجــة
نعومــة وبيــاض فائقــة.

رأس مال الشركة المرخص به
 100000000جنية مصرى ( مائة مليون جنية مصرى )

رأس مال الشركة المصدر
 32000000جنية مصرى ( اثنان وثالثون مليون جنية مصرى )

1

2

أهداف الشركة :

المصنع:

	• إنتاج الجبس بأنواعه بمواصفات عالمية بأحدث المعدات
والتكنولوجيا الصديقة للبيئة
	• إستغالل الثروات المعدنية القومية بطريقة أقتصادية
	• تنمية المجتمع المحلى بمنطقة جنوب سيناء
	• تدريب وتشغيل العمالة المصرية خاصة أهالى سيناء
	• المساهمة فى سد احتياجات األستهالك المحلى
	• المساهمة فى فتح أسواق خارجية للتصدير
	• المساهمة فى تطوير صناعات البناء فى مصر

بدأ اإلنتاج الشركة الفعلى إبريل 2005
الطلب على منتجات الشركة بالسوق المحلى والتصدير فى
ازدياد مستمر
حصة الشركة بالسوق المحلى حوالى %40 – %35
حصة الشركة التصديرية %15
حجم االنتاج:
حجم االنتاج والمبيعات السنوية  100الف طن

رؤية الشركة :

الشهادات:

	• زيادة االنتاج خالل الخمس سنوات القادمة الي ٪ ١٥٠
	• سد احتياجات االسواق المصرية بما يتناسب والتقدم في
المجال العمراني
	• زيادة حصة الشركة التصديريةإلى ٪15

القيمة :

	• الطلب على منتجات الشركة بالسوق المحلى والتصدير فى
ازدياد مستمر
	• حصة الشركة بالسوق المحلى حوالى ٪٤٠ - ٪3٥
	• حصة الشركة التصديرية ٪15

٣

الشركة حاصلة على شهادات االيزو
ISO 14001-2004
ISO 9001-2008
ISO 18001-2007

الشركة حاصلة على المركز الثانى
بمؤتمر الجبس العالمى المنعقد بدبى 2010

٤

خدمات الشركة

منتجات الشركة

وصال إكسبريس
ّ
تقدم الشركة خدمة توصيل المنتجات الى العمالء بكافة محافظات الجمهورية
لتسهيل عمليات النقل والشحن وضمان وصول المنتج سليمًا للعمالء بتعاقدها
مع الشركة المتحدة للتجارة والنقل وهى شركة رائدة فى نقل االسمنت والجبس
ومشتقاتهما لما تمتلكه من أسطول لعربات النقل كما وان خدمة النقل تشمل
أيضا نقل الجبس السايب داخل الجمهورية وخارجها.

زهرة سيناء
جبس مصيص

بريمو مولد
لالغراض الصناعية

خدمة االستشاري
لدينا نخبة من االستشارين يمكن االستعانة بهم في اي وقت لالستفادة من
خبراتهم فيما يخص احتياجتكم

تدريب العمالة علي طريقة االستخدام
يمكن تدريب العمالة الخاصة بكم علي ايدي امهر الخبرات لدينا وذلك
لمساعدتهم علي التعامل مع المنتج باسرع وقت واكثر انتاجية .

التغليف
التحزيم والتغليف علي بلتات الغليف

عائلة پريمو بديل األسمنت

٥

٦

جبس لألغراض الصناعية پريمو مولد

جبس مصيص زهرة سينا
الوصف

الوصف

منتج الجبس يمثل المادة الناتجة من عملية كلسنة الخام فى
درجات حرارة كافية لنزع ماء التبلور .

الخصائص

•
•
•
•
•
•

منتج طبقًا للمواصفات األلمانية DN1168
درجة البياض أكثر من ٪٩٧
النعومة والتجانس العالي
القوة والصالبة
االنتاجية العالية لمسطح الفرد علي الجدران
عدم الهدر في عملية السحب علي الحوائط

الخواص الفنية
متوسط كثافة
( ) 1٣00كجم/3طن
معدل الفرد االسترشادى للطن
 ١,٣م 2/3سم حسب سمك السطح
أقصى سمك للطبقة

المزايا

			
• بياض ناصع .
		
• صالبة قوية فى التحمل .
		
• عازل للصوت والحرارة .

• نعومة فائقة .
• مقاومة الحريق .
• غير ضار بالصحة .

 ١٠مم
متوسط مقاومة االنضغاط
 ١٢٠كجم  /سم

3

متوسط صالبة السطح
 ١٠كجم  /سم

٢

متوسط زمن الشك
 ٦-٤دقيقة
درجة الحموضة

جبس بريمو مولد ثمرة تعاون مصرى و اوروبى بين شركة زهرة
سيناء بما لديها من اجود محاجر الجبس الخام وبإستخدام
التكنولوجيا والمعدات االسبانية والفرنسية فى تصنيع جبس
بريمو مولد وشركة مونترديه االسبانية.

االستخدام

روعى فى تصميم جبس بريمو مولد ان يفى باالحتياجات التالية :
• االحتياجات الصناعية وقوالب الصبة .
• االدوات المنزلية .
• االدوات الصحية .
• صناعة الكرانيش والديكورات .

المزايا

• الحفاظ على قوالب الصب ورفع عمرها االفتراضى من  120 : 100صبة
للقالب.

• إحتياطيات

• عدم ترك الشيكارة مفتوحة فى حالة استخدام جزء منها الن
ذلك سيؤدى الى تغير خصائص المنتج الطبيعية كنتيجة مباشرة
المتصاص الرطوبة .

الخواص الفنية
متوسط كثافة
( )٥٥٠-٥٢٠كجم/م

3

متوسط مقاومة االنضغاط
 150-140كجم/سم

2

قوة الكسر لالنحناء
 ٧٠-٦٠كجم/سم

2

زمن الشك اإلبتدائي
 ١٤ - ١٢دقيقة
زمن الشك النهائي
 ٣٠ - ٢٥دقيقة
زمن الشك
إنسيابية المنتج حسب طلب العميل
األمتصاص
٪ ٣٥
نسبة ماء الخلط

7

 % ٧٠ماء عذب من إجمالى وزن الشيكارة

نسبة ماء الخلط

العبوات المتوفرة

( )% ٨٠ - ٧٠ماء عذب من إجمالى وزن الشيكارة

 شيكارة وزن (  30,3كجم ) متوفر أيضًا بشكل سائب ليتم نقله بخزاناتيتم نقله بسيارات خاصة مجهزة

العبوات المتوفرة
شيكارة وزن (  30,3كجم )
7

8

پريمو نظام المحارة بديل األسمنت

پريمو نظام المحارة بديل األسمنت

پريمو فيل

الوصف

الوصف

مونة محارة بيضاء للتربيات

مونة محارة لتشطيب االسطح الخشنة

الخواص الفنية
الخصائص

1.1يلتصق بشدة بأسطح المبانى المختلفة دون طرطشه
2.2شديد الصالبة بعد الجفاف التام
3.3سهل وسريع التطبيق لعمل التربيات العمالية
4.4زمن مناسب لعمل اكثر من طبقة فى يوم واحد ( 5سم
لكل ساعة)

الخواص الفنية
الخصائص

متوسط كثافة
( ) ١٤٥٠- 1٣00كجم/م

3

معدل الفرد االسترشادى للطن
 7٠م 2/ 2سم حسب سمك السطح

1.1منتج للتنعيم االولى لمنتج بريمو فيل واكسابه مظهر مستو
2.2استعدال االسطح حتى التى تم محارتها بمونة االسمنت و
الرمل او بمنتج بريمو فيل
 3.3استعدال جميع األسطح الخشنة

أقصى سمك للطبقة

المزايا

1.1عازل جيد للصوت والحرارة
2.2إمكانية التلوين باالكاسيد

 50مم

3.3صحية وآمنة
4.4تشطيب داخلي وخارجي

متوسط مقاومة االنضغاط
 5مم

2

 ٢،٥مم

2

متوسط صالبة السطح
 2٠مم

2

متوسط كثافة
( ) ١٥٥٠- 1٤00كجم/م

3

معدل الفرد للشيكارة
 ١٣،٥م  2/مم
2

أقصى سمك للطبقة

المزايا

متوسط مقاومة االنكسار

٩

پريمو مورتر

1.1مقاوم للرطوبة وعازل للحرارة
2.2امكانية التلوين باالكاسيد
3.3صحية وآمنة

 ١٥مم
متوسط مقاومة االنضغاط
 5مم

2

متوسط مقاومة االنكسار
 ٢مم

2

متوسط صالبة السطح
 ٣٠مم

2

متوسط زمن التشغيل

متوسط زمن التشغيل

 4٠دقيقة

 ٥٠دقيقة

متوسط زمن الشك

متوسط زمن الشك

 6٠دقيقة

 ٧٠دقيقة

درجة الحموضة

درجة الحموضة

8-7

١٠ - ٩

نسبة ماء الخلط

نسبة ماء الخلط

( )% 60 - 50ماء عذب من إجمالى وزن الشيكارة

( )% ٧٠ - 50ماء عذب من إجمالى وزن الشيكارة

العبوات المتوفرة

العبوات المتوفرة

شيكارة وزن (  30,3كجم )

شيكارة وزن (  ٢٥كجم )
١٠

پريمو نظام المحارة بديل األسمنت

پريمو نظام المحارة بديل األسمنت

پريمو فيكس

الوصف

الوصف

مونة بيضاء سريعة الجفاف للبؤج واالوتار واالميات .

الخواص الفنية
الخصائص

1.1اقصى صالبة فى اقل وقت ممكن (  20دقيقة فى بئر الخلط ) .
2.2مثالى العمال المرمات خاصة الكهرباء  -النجارة – حلوق
االلومنيوم .
3.3عملى فى التشغيل مما يحسن انتاجية العامل فى اليوم .
4.4متجانس مع متكاملة مونة البريمو .
5.5عمل البؤج واالوتار طوليا وعرضيا فى وقت قياسى .

المزايا

1.1عازل جيد للحرارة وموفر فى طاقة التبريد
2.2سرعة الجفاف مع اقصى صالبة
3.3صحية وآمنة

مونة تشطيب نهائى (مقاوم للماء) لالسطح الداخلية
والخارجيةوالواجهات

( ) 1٥00- 1٣٥0كجم/م

3

معدل الفرد االسترشادى للشيكارة
 ١٢ - ١٠م

1.1يتم تطبيقه فى نفس اليوم من تطبيق متكاملة البريمو .
2.2يعطى صالبة وتقوية اضافية لقشرة السطح الخارجية .
3.3يستخدم بعد الجفاف التام للسطح مباشرة .

أقصى سمك للطبقة
 50مم
متوسط مقاومة االنضغاط
 ١٠مم

2

متوسط مقاومة االنكسار
2

متوسط صالبة السطح
2

متوسط كثافة
( ) 1٥٥0- 1٤٥0كجم/م

3

معدل الفرد االسترشادى للشيكارة
 ٤٠-٣٠م  ٥/مم حسب نوع السطح
2

2

 ١٨مم

الخواص الفنية

الخصائص

متوسط كثافة

 ٥مم

١١

پريمو توب

المزايا

1.1ملمس ناعم مصقوال براقا
2.2صالبة اضافية
3.3يمكنه معالجة عيوب المحارة التقليدية فى حال لم تزد عن
سمك  5مم للطبقة الواحدة
4.4يمكن دهانه مباشرة بعد الجفاف التام

5.5صحية وآمنة
6.6امكانية التلوين باألكاسيد

أقصى سمك للطبقة
 ٥مم
متوسط مقاومة االنضغاط
 1.5مم

2

متوسط مقاومة االنكسار
 1.5مم

2

متوسط صالبة السطح
 ٥مم

2

متوسط زمن التشغيل

متوسط زمن التشغيل

 ١٥دقيقة

 ٥٠دقيقة

متوسط زمن الشك

متوسط زمن الشك

 ٢٠دقيقة

 ٩٠دقيقة

درجة الحموضة

درجة الحموضة

8-7

٨-٧

نسبة ماء الخلط

نسبة ماء الخلط

( )% 60 - 50ماء عذب من إجمالى وزن الشيكارة

( )٪ ٩٠ - ٨٠ماء عذب من إجمالى وزن الشيكارة

العبوات المتوفرة

العبوات المتوفرة

شيكارة وزن (  ٢٥كجم )

شيكارة وزن (  1٢.5كجم )
١٢

مراحل التطبيق الموصى بها
1

معاينة السطح

• التأكــد مــن اتمــام اعمــال البنــود االخــرى التــى تســبق أعمــال البيــاض
مثــل ( النجــارة -الســباكة  -مرمــات الكهربــاء)
• يجــب التأكــد مــن خلــو الســطح مــن أيــة مــواد زيتيــة أو شــحوم أو أيــة
مــواد غريبــة .

٣

تجهيز المنتج

• وضــع معيــار المــاء النظيــف والمحــدد لــكل منتــج كمــا هــو
مــدون علــى العبوة .
• يتــم اضافــة المنتــج عــن طريــق الــرش الــى معيــار
المــاء تدريجيــا  -وليــس العكــس كمــا فــى طــرق المحــارة
التقليديــة .
• تتــرك بــودرة « بريمــو « لمــدة دقيقتيــن حتــى تمــام التأكد
مــن تشــربها للماء .

٢

تجهيز السطح
• طبقــا الصــول الصنعــة يجــب معالجــة الفواصــل بيــن المبانــى
والخرســانة او ايــة شــروخ عــن طريــق الشــبك المجلفــن او الفيبــر (يمكــن
اســتخدام منتــج « بريمــو فيكــس « فــى تثبيــت الشــبك

• يقلــب الخليــط جيــدا وفــى كل االتجاهــات حتــى تمــام
االمتــزاج والتجانــس  -لمــدة ال تقــل عــن دقيقتيــن ( ينصــح
بالتقليــب الميكانيكــى ) .
• يمكــن ضبــط معيــار المــاء للوصــول للقــوام المناســب
لطبيعــة الســطح واحتيــاج العامــل .

• يجب ازالة الشدات والمسامير  .او اية زوائد فى حديد التسليح .
• يجــب التأكــد مــن معالجــة حديــد التســليح المكشــوف خاصة بالســقف
( التعشيشــات ) طبقــا الصــول الصنعــة قبــل البــدء فــى تطبيــق نظــام
مونــة « بريمــو « .
• يجب ازالة اية نتءات او اية مناطق بارزة لتقليل حجم االستهالك.
• يجــب رش االســطح جيــدا بالمــاء قبــل بــدء التطبيــق الزالــة ايــة عوالق او
اتربــة او غبــار خاصــة للطــوب االحمــر او الطــوب الخفيف-ويفضــل الــرش
الجيــد خــال فصــل الصيــف وفــى المناطــق الحــارة وضمــان الوصــول
لدرجــة الترطيــب الــازم قبــل التطبيــق .
• اذا ظهــرت ايــة مســطحات جافــة يجــب اعــادة ترطيبهــا حتــى تتســاوى
جميــع االســطح فــى درجــة االمتصــاص .

١٣

١٤

مراحل التطبيق الموصى بها
٤

البؤج واالوتار واالميات

٥

مرحلة الملء

• يتــم معالجــة كل مــن مرمــات الكهربــاء وحلــوق النجــارة عــن طريــق منتــج
بريمــو فيكــس ســريع الجفــاف .

• يتــم تــرك الســطح حتــى بــدء التصلــب ( حوالــى ســاعة ) ثــم البــدء فــى فــرد
طبقــة اخــرى حتــى ســمك  50مــم اخــرى للطبقــة ( عنــد الحاجــة لتربيــات اكبــر ) .

• يســتخدم نفــس المنتــج بريمــو فيكــس لعمــل البــؤج وذلــك بعــد وزن الحائــط
وشــد خيــط الوزنــات رأســيا وأفقيــا  -ثــم بعــد ذلــك يتــم شــد االوتــار ســواء
عرضيــا ( كمــا الحــال فــى الطــرق التقليديــة ) أو طوليــا ( كمــا فــى الطــرق الحديثة
) مــع تــرك مســافة بيــن االوتــار ال تقــل عــن  1.5م وال تزيــد عــن  2.5م .

• يتــم المــلء حتــى ســطح البؤجــة او الوتــر ( ال يتــم تكســير البــؤج او االوتــار
بعــد فــرد البطانــة كمــا هــو معتــاد حيــث ان هــذا النظــام متكامــل وكل
مكوناتــه متالحمــة مــع بعضهــا ) .
• يتــم الــدرع عــن طريــق االده االلومنيــوم حتــى التســاوى مــع ســطح البؤجــة او
الوتــر .

• يمكــن اســتخدام االوتــار االلومنيــوم الجاهــزة وتثبيتهــا بمنتــج بريمــو فيكس
ويتــم نزعهــا بعــد وضع طبقــة بريمو فـــــــيل.
• لعمــل االميــات يمكــن اســتخدام منتــج بريمــو فيكــس ســريع الجفــاف مباشــرة
او اســتخدامه فــى لصــق زوايــا الحديــد المجلفــن .

٦

مرحلة التنعيم االولى والخدمة

• ال يجــب تكســير البــؤج واالوتــار فــى نظــام مونــة « بريمــو « بعــد مــلء البطانــة
بمنتــج بريمــو فـــــــــــيل .

٥

مرحلة الملء

• رش اوجــه الحوائــط واالســقف المــراد بياضهــا بالميــاه  -ويفضــل فــى حالــة
الطــوب عالــى المســامية (الطفلــى) غســل الســطح بكميــة وفيــرة .
• يتــم عمــل البطانــة بمنتــج بريمــو فيــل وتطبيقهــا مباشــرة فــوق االســطح دون
الحاجــة الــى طبقــة الطرطشــة.
• يتــم اســتخدام منتــج بريمــو فيــل الخــاص بالتربيــات ابتــداء مــن ســمك  5مــم
وحتــى ســمك  50مــم للطبقــة .

١٥

يفــرد منتــج بريمــو مورتــر بعــد مــرور حوالــى ســاعة مــن اتمــام الطبقــة
النهائيــة لمنتــج بريمــو فيــل وذلــك لتنعيــم ســطحها تمهيــدا للتشــطيب
بمنتــج بريمــو تــوب مباشــرة .

٧

مرحلة التشطيب

يتــم فــرد طبقــة التشــطيب مــن منتــج بريمــو تــوب بعــد ســاعتين مــن انتهــاء
طبقــة الخدمــة بريمــو مورتــر وذلــك للوصــول العلــى كفــاءة للســطح مــن
حيــث الصــادة الســطحية والنعومــة وبالتالــى فهــو جاهــز الســتقبال مراحــل
النقاشــة مباشــرة بعــد تمــام جفافــه ينصــح بعــزل طبقــة البيــاض النهائيــة
وقبــل الدهــان بالســيلر المائــى طبقــا الصــول الصنعــة .

١٦

اختبارات المركز القومى للبحوث

التوافق مع المواصفات
1

التوصيل الحرارى
معامــل توصيــل حــرارى منخفــض رجوعــا للمواصفــات االوربيــة
عنــد ســمك  24مــم محــارة

البيئة

ال ترمى المادة فى مجارى المياه أو التربة وتخلص منها طبقا للقوانين المحلية

2

النقل

ال خــــــطورة مــــــــن نـــــقله .

3

السمية

غير سام عند التطبيق كذلك عند جفافه وتصلده بالكامل .

4

التدوير

يراعى تدوير الشكاير

تأخير الحريق والسلوك عند االشتعال
• مقــاوم للحريــق لمــدة تزيــد عــن ســاعتين رجوعــا للمواصفــات
االمريكيــة .
• ال يحدث به تشققات اثناء الحريق مما يحمى الخرسانة .
• ال يســاعد علــى انتشــار النيــران وال تتصاعــد منــه ادخنــة ســامة
طبقــا للمواصفــات االمريكيــة .

١٧

١٨

