
ھل حان األوان إلعادة بناء السقف؟
لماذا تدفع تكالیف اســــتبـــدال السطح

 Re-Ply  إذا كنت قادرا على استعمال

ما ھي نسبة السقف التي تحتاج حقاً إلى االستبدال؟

TM

مساحات ھذا السطح التي تتطلب 
االستبدال بسبب الرطوبة الموجودة في 

مادة العزل موّضحة باللون االحمر.

في كثیر من المسوحات المتعلقة 
بالسطح، ۱٥٪ من السطح أو اقل فعال 
یتطلب االستبدال الكلي.                

قم بإصالح
المساحات المتدھورة للسطح القدیم.

RE-PLYTM

استخدم نظام ®RE-PLY إلصالح الركیزة المرممة 
ASTEC® بسطح املس من شركة

وّفــر
في تكالیف خلع مواد السطح القدیمة والتخلص 

منھا وكذلك تكلفة تعطل العمل اآلن – باإلضافة 
إلى تكالیف الطاقة والصیانة في المستقبل – 
بموجب الضمان القابل للتجدیدTM من شركة 

.ASTEC®

بعد إجراء التفتیش لھذا السطح الذي تبلغ مساحتھ ۱٥۰,۰۰۰ قدم مربع والمكسو بطبقة رقیقة  
واحدة یتطلب ۱۰٪ من االستبدال الفعلي لمناطق البرك الدائمة. وقد وّفر نظام شركة ASTEC من 

المجموع الكلي لعروض االستبدال ٦۰۰,۰۰۰ دوالر أمریكي.

۹,۰۰۰ قدم مربع فقط من أصل ۱۲۰,۰۰۰ من مساحة سطح ھذا المصنع احتاجت إلى 
االستبدال. كانت تكلفة ترمیم تلك المساحات من قبل شركة ASTEC تقل بأكثر من ملیون دوالر 

عن تكلفة عروض االستبدال.

 

ما ھي المبالغ التي یمكنك توفیرھا؟
 .ASTEC اكتشف ذلك بالمسح والتقییم المجاني للسطح الذي تقدمھ شركة

إتصل بالرقم اآلتي: 1.800.223.8494
تعلم المزید، انقر على ھذا الموقع whyreplace.com  لكي تحصل على نظرة عامة قصیرة.

صورة السطح باإلذن من
خدمات ستوكتون للتصور الحراري باألشعة تحت الحمراء

.



ASTEC ® Re-Ply ™ أسفلت

���
مجلس المباني الخضراء

في الوالیات المتحدة

������ ���
مجلس تثمین

السطح الممتاز

GRA 223-16

استعمال سوائل ASTEC® RE-PLYTM إلصالح السطح
یعطي األســطح القدیمة حیاة جدیــدة (وعمـًرا مدیــــًدا)!

تبرھن أقسام السطح المركبة بموجب نظام 
شركة نظام ASTEC® Re-PlyTM على أن 

تكون درجة البرودة بقدر٦٥ فھرنھایت وبأقل 
ضرر من حرارة الشمس واألحوال الجویة.
 TMضمانات متجددة ASTEC تقدم شركة
لمدة  ۱۰ أو ۱٥ سنة – للمواد والعمالة – 

  ASTEC® كلما قام مقاول مرخص من
بتحضیر وتركیب السطح.

نظام ASTEC® Re-PlyTM إلصالح السطح 
بطریقة اإلكساء بطبقات السوائل. ھذا لسطح 
الذي كان یعاني من اختراقات متعددة  حصل 
على توفیرات ضخمة مستفیدا من ھذا النظام 

السلس المقاوم للتقلبات الجویة.

تم تجنــب استخدام رافعات األحمال وتفادي 
تكلفة مشاكل حضریة أخرى عن طریق 

التقلیل من خلع مواد السطح القدیمة والتخلص 
منھا من ھذا السطح الشاھق – باستخدام نظام 

ASTEC® Re-PlyTM إلصالح األسطح.

  ASTEC® يكلف ھذا التركیب بنظم
Re-PlyTM  أقل من نصف المبلغ  المقدر 

الستبدال السقف الكامل للمبنى – وتم إكمالھ 
في ثلث الوقت – بدون مشكلة التخلص من 

مواد السطح القدیمة وتعطیل المرفق أو 
تكالیف وقف العمل.

قم بترمیم المواد المعدنیة المتدھورة والطبقة المفردة ومادة 
االسفلت وركائز السطح األخرى ألداء "افضـــل مــن األصـــل"!

أنظمة تركیب سطح المبنى ASTEC Re-Ply من شركة الطبقات العازلة: طالء اللدائن المرنة إلى درجة الكمال منذ سنة 1986 

whyreplace.com :إتصل بالرقم اآلتي: 1.800.223.8494 أو تفضل بزیارة الموقع االلكتروني
.TMمع ضمان قابل للتجدید ASTEC® Re-PlyTM إحصل على مسح مجاني للسطح. افحص مدخراتك وإحصل على سطح مستدام من شركة

مالك العقد: إدارة
 الخدمات العامة 
للوالیات المتحدة

 إمتثال
مصادق علیھ: 

قانون البناء  في 
میامي – دید

كفوء
السطح االتحادي الممتاز

ملصق نجم الطاقة 

مسجل بواسطة:
NSF مؤسسة

ISO 9001/ 2008

عضو:
 معھد مستشاري

السطح 

عضو 
الجمعیة المصنعة

للطبقات العازلة السطح 


