
هل تعاني من المشاكل مع األسطح المعدنية؟

لألسطح المعدنية

هل تعاني من الصدأ والتآكل؟
هل لديك أدوات تثبيت متراخية؟

هل تعاني من انفصال اللحامات؟ 
هل لديك تسريبات واختراقات؟

ASTEC® Re-PlyTM أنظمة أسطح 



  

 
ASTEC® Re-PlyTM أنظمة أسطح  

لألسطح المعدنية
إلى جانب مئات ماليين األقدام المربعة المطبقة منذ  سنة 1986 وتوثيق ISO 9001، وشهادات متعددة،

إلى جانب استخدام أفضل المواد من حيث الجودة... ASTEC هي االختيار المفضل.

يتم تحويل ركائز معدنية صدئة يتسرب منها الماء إلى أسطح رائعة ومستدامة وعديمة الفواصل.

إصالح الرفع أثناء الرياح، واإلصالحات السيئة، ولحام كافة الفتحات. 

شد ولحام المشابك المتراخية والمفقودة

 RENEWABLE™ احصل على الضمان المتجدد 

استرجاع سالمة الركائز حسب الحاجة

تلميع ولحام الخروقات، والجوانب، والحواجز

 ASTEC® ضمانات
RENEWABLETM تضمن لك 

الحصول على سطح رائع مستدام 
ومقاوم لكافة الظروف الجوية.

في كل مدة ضمان، من الممكن 
 ASTEC® استرجاع حالة أسطح

RePlyTM حسب المواصفات األصلية 

ويمكن تجديد الضمان برسوم بسيطة.

 لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 عام.
للمواد والمصنعية

حول سطحك املعدين القديم إىل سقف رائع  مقاوم لكافة األحوال الجوية!
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يتمتع هذا النظام بالنجاح ورضى العمالء-  
مبرهن منذ عام 1986...

من خالل هذا النظام يتم تحويل الطبقات المعدنية التي تسرب الماء والصدأ إلى أسطح رائعة مستدامة  — دون إعادة 
إنشاء السطح بتكلفة باهظة.

مواجهة حرارة الشمس والعواصف بسطح خال من الفواصل مجمع نووي في ضباب ملحي

ناج من إعصار كاترينا

سطح رائع مستدام - خال من الصدأ

اللجوء إلى تطبيق السوائل على ارتفاع 277 قدم

وضع جدول العمل حسب الحاجة والميزانية

قمنا بتركيب مئات الماليين من األقدام المربعة —  وهكذا قمنا بتوفري ماليني الدوالرات

إن مشاكل األسطح املعقدة لدى وكيل السيارات الكبري هذا كانت 
تتطلب خربة أحد املقاولني املعتمدين لدى ®ASTEC  حيث أن 
اهتاممنا بكافة التفاصيل  — بداية من املعاينة، إىل اإلعداد إىل 

اللمسات النهائية  — هو ما أدى إىل تحقيق الفائدة املضاعفة: من 
دون أي تعطيل للعمل أو املخزون، مع الحصول عىل سطح جديد 

مستدام للمبنى يف ذات الوقت.

كانت التكاليف ستكون باهظة يف حالة استبدال ذلك السطح  املعدين 
املهرتئ يف ذلك املرفق العايل الذي يبلغ ارتفاعه 227 قدم. إال أن حل 
استخدام سائل ASTEC® Re-PlyTM كان حالً اقتصادياً للغاية، 
لذا، تم إضافة خمسة أسطح إىل مرشوع ASTEC هذا.

تتيح لك أنظمة ASTEC® Re-PlyTM تحويل 
األسطح يف كل مبنى عىل حدة حسب الحاجة  — 
ووفق ما تسمح به امليزانية.

كانت األسطح  املعدنية املتعددة املوجودة يف ذلك املرفق النووي 
املوجود بجانب املحيط قد تعرضت للتلف بفعل الضباب امللحي، 
واملواد التي تسبب التآكل يف الجو، والرياح العالية، واألشعة فوق 
 البنفسجية املركزة، والصدمة الحرارية يف األيام الحارة والليايل الباردة.  
 ASTEC® Re-PlyTM ولذلك فقد كان التحول إىل نظام األسطح
هو الحل الكامل.

يف عام 2001، قام مركز املؤمترات يف نيو أورليانز بالتحول إىل استخدام 
ASTEC® Re-PlyTM أنظمة األسطح 

 السلسة.   يف عام 2004، عندما رضب إعصار كاترينا تلك املنطقة، 
صمدت أسطح ASTEC ووفرت أماكن مأوى جافة ملئات املرشدين 

 ASTEC الذين فقدوا منازلهم.  يف عام 2014، ال تزال أسطح
مستمرة يف توفري حاميتها من العوامل الجوية باستدامة دون جدال 

يف متانته. 

إن تكلفة التحويل إىل أسطحASTEC® Re-PlyTM  قد تصل إىل 
نصف تكلفة استبدال السطح، من دون التخلص من املواد القدمية 
أو تكاليف التوقف عن العمل.  من املمكن اعتبار تحويل الركائز 

 املعدنية القامئة مجرد مصاريف صيانة، أو إحدى نفقات رأس املال.  
هذا إىل جانب الحوافز اإلضافية التي تحصل عليها املباين "الخرضاء" 

بفضل األسطح الباردة.
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 whyreplace.com شاهد العرض التقديمي لمدة 3 دقائق على االنترنت من خالل الموقع التالي

هذا السقف األسفلتي ذو الدعائم والخروقات املتعددة كان ميثل كابوًسا 
مزعًجا ومكلًفا يف حالة االستبدال التقليدي لألسطح، ولكنه صار أسهل مع 

.ASTEC® Re-Ply™تغيري األسطح الفعال باستخدام نظام

كان التخلص من وإحالل السقف املغطى باملطاط الصناعي املستدام 
للمتحف سيستغرق أربعة أشهر كاملة، هذا إىل جانب تعطيل املرفق.  يف 
حني استغرق تركيب ASTEC® Re-PlyTM ستة أسابيع، من دون أي 
مشاكل يف التخلص من األنقاض أو وقف للعمل وبأقل من نصف التكلفة.

كان هذا السطح الخرساين مع منصة للهليكوبرت يف مدينة الكويت متشققا 
 ASTEC® بسبب األجواء الحارة وامللحية.  ولذلك فقد قمنا باستخدام مواد

Re-PlyTM السائلة التي ترتبط بشكل مبارش بالخرسانة التي تم إصالحها 

فحصلنا عىل سطح جديد واحد، ومستقر ومستدام. 

لدى®ASTEC أيًضا أنظمة Re-PlyTM لألسفلت والطبقات 
 الواحدة والركائز الخرسانية لألسطح.  

احصل عىل معاينة مجانية لسطحك.  ميكنك أيًضا توفري مئات اآلالف من الدوالرات. 

لماذا تقوم باستبدال سطحك إذا كان في إمكانك استخدام نظام Re-Ply؟ 

1-800-223-8494
www.info@icc-astec.com

إن السطح املستدام دون فواصل يبدأ مبعاينة ركائز السطح الحالية 
ASTEC Re- لديك. إذا ما كان سطح مبناك مؤهال الستخدام نظام

 Ply سوف نذكر كافة اإلصالحات، والسوائل العازلة، والتآكل، والفواصل 
املتشققة كلها يف العرض التفصييل املقدم لك.

إن منتجات السطح تقاس جودتها مبدى سهولة 
تركيبها.  ™ASTEC® Re-Ply يتم تركيب أنظمة أسطح 
 ASTEC فقط من قبل املقاولني املدربني واملعتمدين من قبل

وذلك لرتكيب أنظمة أسقف ™Re-Ply  وللحصول عىل 
™ASTEC® Renewable الضامن املتجدد… للمواد 

وللعمالة!

إنها أنظمة األسقف التي أثبتت كفاءتها، 
والتي يتم تركيبها بمهنية عالية.

Re-Ply™ أنظمة األسطح
تقدم األغشية السائلة املثالية منذ عام 1986                         

لمزيد من المعلومات، اتصل بـ:  شركة الطبقات العازلة
icc-astec.com  1-800-223-8494 :الرقم المجاني

عضو ميثاق:  
 مجلس توثيق

األسقف الباردة

شريك: 
الملصق االتحادي لألسقف  

Energy Star الباردة

عضو: 
 المجلس األمريكي 
للمباني الخضراء

معتمد:
 من: قانون البناء

Miami-Dade

معتمد: 
لألسطح
المعدنيـة

عضو:
الجمعية الوطنية 
لمقاولي األسطح

عضو: 
معهد مستشاري 

األسطح

عضو ميثاق: 
معهد طبقات األسقف 

العاكسة

مسجل بواسطة: 
NSF الدولية 

2014 INSULATING COATINGS CORPORATION ©حقوق الطبع محفوظة GRA186-0514 مطبوع في الواليات المتحدة األمريكية

مســـح مجـاني للســطح
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