
SOLID JOHN

الوثائق



SOLID JOHN

SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B8870- izegem

+ 56 60 56 51 32: Tel
info@solidjohn.be: E-mail

متين في الظروف الرطبة
�ي   رسا�ن قي ال�ن لقد تم تطوير ال�نشب الرقا�ئ
�ي  SOLID JOHN ليوفر متانة ممتازة �ن

من أنواع ال�نشب والغراء  الظروف الرطبة. وت�ن
املختارة خصيًصا تحقيق ذلك.

ي االستخدامات أداء عالي بشكل استثنا�ئ

غير مناسب لـ

•  ضمان 10 سنوات ضد االنتفاخ والتعفن والتشقق  
•  مناسب بنسبة 100٪ للظروف الرطبة

ميع املعايير األوروبية •  متوافق مع �ج
انب وا�د •  قابل للطالء على �ج

ودة مقابل السعر بصورة ال تقبل املنافسة •  قيمة و�ج

اويف • ألواح التحج
• أرضية السقف

ارة أسقف • أعمال نحج

• االستخدام في ظل التعرض الكامل لهطول األمطار

املعلومات الفنية

�ي  قي اإلنشا�ئ ..............................................................................................................................................................................     ال�نشب الرقا�ئ األساس�ي
......................................................................................................................................................................................   122 سم × 2٤٤ سم األبعاد   
.....................................................................................................................................................................................................  5٤ ملم. الُسْمك    
...............................................................   مناخ داخل�ي رطب محمي  2-636 EN ...........................................................................................    ة املناخ ف�ئ
م/م3 الكثافة     ............................................................................................. EN 323........................................................................... 550-650 كحج
٪10,2    ........................................................................................  322 EN ........................................................................ متوسط محتوى الرطوبة  
F60   ............................................................................................  636 EN  ....................................................................................... قوة االنحناء    
E100  ...........................................................................................  636 EN  .............................................................................................. املرونة    
E1............................................................................. ............................................................................  EN 13986 – امللحق ب  انبعاث الفورمالديهايد 
d0,D-s2  ................................................................... رد فعل اشتعال النار ..............................................................................  EN 13986 - امللحق ب
)WBP( 3 ة ..........................................................................................   EN 31٤-2...........................................................................   الف�ئ ة اللصق   ف�ئ
ة 3 ة 2 - الف�ئ ...........................................................................................................................................................................     الف�ئ ة متانة ال�نشب   ف�ئ

�ي قي ال�نرسا�ن ال�نشب الرقا�ئ



ي أداء عالي بشكل استثنا�ئ االستخدامات 

ة والتغليف التعب�ئ

وفة ار امل�ج • يمكن استخدامه على األح�ج
وفة ار امل�ج • يمكن استخدامه على األح�ج

• بديل مثالي للتركيب امليكانيكي
ل التركيب السريع • تم تصميمه من أحج

ودة مقابل السعر بصورة ال تقبل املنافسة • قيمة وحج

ا في البناء ميع االلتصاقات املرنة تقري�جً مناسب ل�ج

 600 مل
290 مل كوكر 

مر )الهواء( ة بة األساسية للبول�ي ......................................................................................................................................................................  معال�ج الرطو
ينة انسيابية ............................................................................................................................................................................................... ع�ج  املظهر
..................................................................................................................................................................................... 1.52 غرام/سم مكعب الكثافة
وية ك�د أقصى ة م�ئ وية إلى 40 درحج ة م�ئ ى + 5 درحج ...................................................................................................................... حد أد�ن ة حرارة االستخدام  درحج
ى .................................................................................................................................................................................... ٣0-45 ك�د أد�ن شكل ال�نشب
وية و50٪ رطوبة نسبية من 2 إلى ٣ ملم/24 ساعة ة م�ئ .................................................................................................................. 2٣ درحج ة:  من خالل املعال�ج
40  ...............................................................................................  868 ISO ............................................................................................... الصالبة 
ا باسكال املعامل................................................................................................ ISO 8٣٣9 ..........................................................................  1.1 مي�ج
ا باسكال قوة الشد............................................................................................. ISO 8٣٣9 .......................................................................... 1.5  مي�ج
٪200  ........................................................................................ 8٣٣9 ISO ............................................................................. االستطالة عند الكسر 
٪70  .......................................................................................... 7٣89 ISO ...................................................................................... رداد املرن  االس�ت

ال�مل املس�تمر ........................................................................................ ISO 8٣40 ..........................................................................................  مثالىي
)F EXT-INT CC( 1-1561 EN ........................................................................................................................................................................... CE
وية ة م�ئ وية إلى + 80 درحج ة م�ئ ..............................................................................................................................................  -50 درحج ة ال�رارة مقاومة درحج
ية ارحج ىي األماكن الداخلية وال�ن االستخدام.........................................................................................................................................................................  �ن
9005 RAL اللون ............................................................................................................................................................................................  أسود
�ن +5 و +25 راوح ب�ي ة حرارة ت�ت ىي درحج ىي عبوات مغلقة �ن .......................................................................................................................  12 شهًرا �ن مدة الصالحية

SOLID JOHN

�ي الظروف الرطبة �ف �ف مت�ي
ىي نفس الظروف  ُمصمم خصيًصا لاللتصاق �ن

ىي  رسا�ن قي ال�ن الرطبة، تماًما مثل ال�نشب الرقا�ئ
Solid John. يوفر مانع التسرب الالصق 
ىي  ل التصاق مرن �ن امله�نىي هذا الدعم من أحج

البناء.

�ن �ي مر اله�ج البول�ي
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املعلومات الفنية



ما الذي يعنيه الضمان بالنسبة لك؟ تنطبق سياسة 
ات التي نستخدمها على أساس  ميع املنتحج الضمان على �ج

ا، �تى لو مل نعرف التفاصيل. فالضمان الشفاف  يومي تقري�جً
هو نقطة قوة SOLID JOHN. نحن نقدم لك “الخشب 

ا”  قي الخرساني املزود بضمان” �يث يتضمن “ضما�نً الرقا�ئ
ل. ويمكنك التعرف على مزيد من  ملموًسا وطويل األ�ج

املعلومات عن سياسة ضمان SOLID JOHN أدناه.

ضماننا ال ي�تا�ج إلى التفاصيل الدقيقة

ا ملدة 10 سنوات فيما يتعلق بما يلي: ن�ن نقدم لك ضما�نً

كيف يعمل الضمان؟ال يشمل الضمان ما يلي:

ي صلبة وُمستدام؟ بالطبع. خشب استوا�ئ

ما الذي يغطيه ضمان SOLID JOHN؟

م ملدة 10 سنوات. • التعرض لضغط رطوبة الدا�ئ
اويف عرضة لضغط الرطوبة  )عل� سبيل املثال: تظل ألواح التحج

ل بالكامل(  رن اويف طوال عمر امل�ن من خالل التحج
ركيب االعتيادية رة ال�ت ر الرطوبة واملاء خالل ف�ت • كل تأث�ي

•  ارتخاء اللوح بسبب عدم توافق طريقة تركيبه مع
.WTCB ر والتوصيات األوروبية      املعاي�ي

�ي املاء بسبب �دوث تسرب طويل      م �ن  •  غمر اللوح بشكل دا�ئ
�ي مانع التسرب بالسقف     األمد �ن

ود  �ي و�ج راء فحص داخل�ي تشك �ن ود تلف وبعد إ�ج  1.  إذا ال�ظت و�ج
.SOLID JOHN ي منت�ج�        مشكلة �ن

ر      �ن خب�ي  2.  بعد التشاور مع أ�د موظفي SOLID JOHN، ي�تم تعي�ي
ي ومستقل لتحديد سبب الضرر ال�ادث بدقة.        خار�ج

طوات ر، ي�تم تحديد ال�ن ب�ي 3.  بناًء عل� استنتاحج ال�ن
  املقرر القيام بها إلنهاء امللف.

�ي  رسا�ن قي ال�ن ء: ال�نشب الرقا�ئ �ي �ي املقام األول وقبل كل سش �ن
املقاوم للرطوبة الذي نحصل عليه من مصادر ُمستدامة. قد 
يبدو األمر كما لو أننا نقول أمًرا واضًحا بالفعل، ولكن خشبنا 

دار عل� نحو ُمستدام. �يث ي�تم  نحصل عليه فقط من غابات �تُ
رة ي�تم قطعها. فضال عن عدم  ديدة مقابل كل شحج رة �ج زرع شحج

ار. �ي لألشحج استخدام القطع العشوا�ئ

قي      • املواد املصنوع منها SOLID JOHN )خشب رقا�ئ
) �ن �ي مر هحج �ي وبول�ي     خرسا�ن

ديد و�واف السقف وأرضية السقف •  تركيب عازل سقف �ج
ة عن تعفن أو انتفاخ أو تشقق األلواح • األضرار الناتحج
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