شركة عزل االسطح جبده
نظرا للتمتع
السكن يف الفيالت والقصور أو البينتهاوس فيو متعة كبَتة ً

ابدلساحات وكذلك لوجود سطح أو روف ميكننا من االستمتاع ابذلواء النقي

وادلنظر من أعلى ولكن ألن األمطار والرطوبة قد تسبب بعض ادلشاكل إذا مل
يتم عزل األسطح بطريقة صحيحة فمن ادلمكن أن يتضرر السطح وكذلك

البناء نفسو من جراء ذلك

وليس ذلك فقط بل حيتاج كل أصحاب البناايت وادلستشفيات وادلوالت
خلدمات عزل االسطح جبده وذلك دلنع التسرابت وكذلك للحفاظ على

ضا من خزاانت ادلياه كما يفيد العزل
السطح من حرارة النهار ورطوبة الليل وأي ً

احلراري يف ختفيض درجة احلرارة للبناء وتقليل استددام ادلكيفات اذلوايية
واستهالك الكهرابء اتصل بنا شركة عزل اسطح جبدة

أنواع عزل االسطح جبده
يوجد كثَت من أنواع عزل األسطح واليت تناسب األسطح وكذلك لتفاوت

ضا طريقة العزل
األسعار وادلواد ادلستددمة وأي ً
انواع عزل االسطح األساسية ثالثة:
 .1عزل صويت :دلنع الضوضاء

 .2عزل مايي :لعزل التسرابت

 .3عزل حراري :لتدفيف حدة حرارة اجلو

https://youtu.be/qJPIysipEoo

شركة عزل حراري لألسطح جده
العزل احلراري لو قدرة على محاية ادلبٌت من احلرارة ادلرتفعة وخفض درجة حرارة

اراي على حسب شكل
ادلبٌت بنسبة  %15وختتلف طرق عزل االسطح حر ً

السطح نفسو إذا كان مستوي أو مايل واحسن األنواع ىي الصوف الزجاجي

دتاما ويوجد الكثَت من األنواع األخرى من
الذي لو القدرة على عزل احلرارة ً

مواد العزل مثل:

 .1الرغوة األمسنتية والفينولية أو رغوة اليورايفورمالديهايد
 .2األلياف الزجاجية
 .3السليولوز

 .4البويل يوريثُت

 .5واجهات العزل ومواد أخرى

عزل االسطح جبده  -العزل ادلايي
حيمي العزل ادلايي االسطح من التشقق والتسرابت وكذلك التصدع والرطوبة
ىناك  4أنواع من اعزل ادلايي:

 -1البيتومُت (الزفت):





البيتومُت من أفضل أنواع عزل األسطح لقدرتو على سد الفتحات
مادة بًتولية سايلة سهلة التوزيع على األسطح ادلايلة وادلستوية

مادة مقاومة للرطوبة واحلشرات وذلا قدرة فايقة على منع التسرب

كيفية عزل األسطح ابستددام البيتومُت:
بعد تنظيف السطح وسد الشقوق يتم وضع  3طبقات من البيتومُت البارد

بشكل متعامد ويف اجتاه واحد وترك كل طبقة لتجف قبل وضع الطبقة اليت

تليها.

 -2مشمع البويل ايثيلُت
يتوفر ىذا النوع من العزل يف لفات من القماش ادلشمع بعدة ألوان ومسك
خمتلف حسب احلاجة.
نظرا خلفة وزنو وال يسبب ضغط على
يعترب عزل البويل ايثلُت من أسهل األنواع ً
سطح ادلنزل وميكن استددامو على أي شكل من أشكال األسطح حىت ادلباين

القدمية وكذلك األسطح اخلرسانية مع شركة عزل اسطح مبكة ادلكرمة وادى

النيل.

طريقة العزل ابستددام ادلشمع البويل ايثيلُت




يتم البدء بوضع قماش البويل ايثيلُت يف وسط السطح

مث وضع طبقتُت ابلتبادل وتوزيع اخلرسانة الرغوية فوقها
دىن السطح عازل اكريل ضد تسريب ادلياه



كامال حىت أنيت ابلفايدة
جيب مراعاة أن يغطي البويل ايثيلُت السطح ً

ادلرجوة

 -3القرميد
يعد القرميد من أجود أنواع عزل األسطح ألنو مصنع من فدار طبيعي مقاوم
للرطوبة وخمصص لعزل األسطح ادلايلة.

دميزات القرميد:





ميكن تغيَت ألوانو من اللون البٍت األصلي ألي لون دىان آخر

شكلو مجيل ودميز لألبنية األنيقة

من ادلمكن طالء الطوب بزيت الربافُت دلنع تسرب ادلاء

يعيش دلدة  5سنوات تقريبا إذا دتت صيانتو واحلفاظ عليو

طريقة العزل ابستددام القرميد


تبطن ادلنطقة ادلراد عزذلا ابلقرميد ببطانة مبواد مضاف اليها مادة



تثبيت عوارض خشبية ليتم تركيب الطوب على سطحها



ضا
قد تستددم مادة أمسنتية لتثبيت أقوى وقد تستددم ادلسامَت أي ً



يتم التأكد من تغطية ادلساحة كلها حىت األماكن الضيقة والزوااي

األسفلت وىو من أفضل مواد العزل.

للتثبيت.

 -4الصفايح ادلعدنية:

يستددم الفوالذ ادلقاوم للصدأ والرصاص واحلديد ومعادن خمتلفة للعزل.




ىذه األلواح تكون مطليو مبواد مقاومة للرطوبة والتآكل.

تستددم ىذه األلواح على مجيع أنواع األسطح.

ىذه الصفايح صديقة للبيئة وال تسبب ضرر ذلا.

طريقة عزل االسطح جبده ابستددام الصفايح ادلعدنية:


يتم رفع ادلقاييس للمكان ادلراد عزلو وقص األلواح على مقاس السطح.



يسوى السطح بشكل جيد حىت ال يكون بو بروز أو نتوء وسد أي



تثبت األلواح مبادة الصقة مث يغطى مبادة عازلة.

شقوق.

أفضل شركة عزل اسطح جبدة
جيب أن يتوفر يف شركات عزل االسطح مواصفات عديدة منها:


تقدمي خدمات العزل بكل أنواعها سواء العزل ادلايي  ،احلراري ،والصويت



توفَت خدمات العزل احلراري واليت من شأهنا تقليل التسرب احلراري



أن تكون على دراية أبعمال عزل خزاانت ادلياه من الداخل واخلارج.

لألسطح.
للبناايت.


خدمات عزل محامات السباحة فوق األسطح أو غَت ذلك.



إمكانية العزل الصويت للحماية من ضجيج ادلناطق احمليطة وخاصة
ادلشايف.

طرق عزل االسطح جبدة
يقوم فريق العمل بشركتنا لعزل االسطح يف جدة خبطوات عديدة:
-5

تنظيف السطح من األتربة وتنشيفو من أي سوايل مسربة وسد

-6

إجراء مسح وفحص للسطح لتحديد النوع ادلناسب ذلذا السطح.

-8

تتم اجراءات العزل بدقة شديدة حىت يتم التأكد من التصاق مادة

أى شقوق قد تقوم بتسريب للسطح.

-7

يتم االتفاق مع العميل على نوعية العزل ادلطلوبة.

العزل ابلسطح و تغطيتو بشكل مينع التسرب مع شركة عزل اسطح
ابلباحة

شركة عزل جبدة
تقدم شركتنا خدمات متميزة من حيث جودة التعامل مع فريق خدمة العمالء

والتواصل معهم من خالل التليفون أو صفحات التواصل واالتفاق على زايرة

فحص لألسطح ادلطلوب عزذلا يف جدة مث حتديد نوع العزل وف ًقا دلتطلبات

العميل .تتميز شركتنا بتقدمي افضل مواد العزل أبفضل األسعار وتنوعها كذلك

مبا يناسب عمالينا من مجيع الفئات.

عامل عزل األسطح ىو عامل كبَت ملئ ابلتفاصيل وأمهيتو تكمن أنو حيافظ على

البناايت وبدونو قد تتشقق ادلباين وتتصدع وعزل االسطح يف جدة لو شركات

كثَتة متدصصة يف ىذا اجملال شركة عزل اسطح ابلطايف

https://youtu.be/Yj9o6m8u8aw
شركة وادى النيل
هنتم بتقدمي خدمتنا اىل
مدن/جدة،مكة،الطايف،الليث،رابغ،اجلموم،الكامل،عسفان،خليص،ثول
،رنية،تربة،ادلظيلف،جازان،ذمران،الباحة،اهبا،مخيس
مشيط،الرايض،الدمام،االحساء،القصيم،بريدة،اخلرب،القطيف،اجلبيل،ادلد
ينةادلنورة،ينبع،تبوك،عرعر،سكاكا،الدرعية،العال،حايل،عنيزة،الراس،الزلف
ى،حفر الباطن،اخلرج،شرورة،حمايل عسَت،بيشة،وادى
الدواسر،عفيف،عطيف،مكة ادلكرمة,

