
Hempafloor
Flakes and 
Quartz
Outstanding 
decorative systems 
for floors



For a 
unique 
look
High-performance flooring systems 
of outstanding beauty, our 
Hempafloor multicoloured flakes 
and quartz aggregates enable
you to design a hard-wearing floor 
with an individual look.

Unlimited Possibilities
A two-component solvent free epoxy resin coating, 
Hempafloor Decorate 600 is designed for decorative 
high-build coating applications and results in a 
crystal clear finish.

Beauty without Compromise
• Industrial-strength, chemical and abrasion resistance

• Durability for environments with all kinds of ‘high’ traffic

• Easy maintenance, with no waxing or re-polishing required

• Non-slip versions for increased safety

• A wide variety of patterns and flooring designs

نظرة فريدة من نوعها
لقة في يمكنك إصدارس. صمم نصوصا خالئق العناصة بإنت 
ألفكالقة في يمكنك إصدارس. صمم نصوصا خالئق العناصة 
بإنت ألفكارب اعة، يمكنك استخداول يديك. لق الفعادة ببع 

أنيقة بطريقة أن إصداول أكبر الوثائق.
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 لمظهر
 فريد من

نوعه
تمثل همبافلور فاليكس وكوارتز أنظمة 

عالية األداء لطالء األرضيات تتمتع بسمات 
جمالية خاّلبة، إذ تتيح لك إمكانية تصميم 

أرضية متينة وقوية التحّمل ذات مظهر رائع 
ومميز للغاية.

إمكانات ال حصر لها
همبافلور ديكوريت 600 هو طالء أرضيات من مركبين يحتوي على 

راتنج اإليبوكسي الخالي من المواد المذيبة، وقد ُصمم خصيًصا 
للتطبيقات واالستخدامات التي تحتاج لطبقة أرضية عالية التحمل، 
كما يضفي على األرضية لمسة نهائية جميلة وبّراقة في نقاء البلور.

جمال أّخاذ دون أي تنازالت
• متانة عالية ومقاومة ممتازة للمواد الكيميائية والتآكل

 •  قوة تحمل كبيرة في مختلف البيئات ومالئم تماًما لالستخدامات
التي تتسم بحركة السير الكثيفة

• سهولة الصيانة دون الحاجة إلى الصقل أو إعادة التلميع
• أنواع مقاومة لالنزالق لمزيد من خواص السالمة الُمعززة

• مجموعة واسعة من أنماط األرضيات والتصميمات الرائعة
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Design your 
own floor
Our large choice of colours gives 
you the opportunity to create 
a unique design that perfectly 
matches your aesthetics.

Simply choose the colour base 
you want, and then select different 
coloured flakes or quartz to create 
a floor that’s unique to you. 

Coloured Flakes
Give your building a touch of exclusiveness with
an affordable terrazzo-style floor. Simply choose your
base colour and mix and match the coloured flakes
to create a unique and stylish finish. The final floor is
sealed with a transparent topcoat to give you a
long-lasting and robust floor.

Our coloured flakes are available in 6 different
colours. You can use just a single colour or blend
different colours to create a unique looking floor.

Flake Aqua 97FME – 3B052

97FME – 6B434

97FME – 6B430

97FME – 1B212

97FME – 3B051

 97FME – 6B414Flake Zilal

Flake Orjowan

Flake Pearl

Flake Cobalt Blue

Flake Sand Gold

رقائق الفاليكس الملونة
أضف إلى مبناك لمسة من التمّيز الحصري مع أرضيات رائعة الجمال 

ذات تكلفة معقولة على طراز أرضيات كسر الرخام. وكل ما عليك هو 
اختيار لون األساس )طبقة الدهان الوسطى( الذي يروق لك، ثم اختيار 

لون رقائق الفاليكس المتوافق معه لتضفي على أرضيتك لمسة 
نهائية بديعة خاصة بك وحدك. وسيتم تغطية األرضية النهائية بطبقة 

طالء علوية شفافة لتمنحك أرضية متينة تدوم طوياًل.

وتتوافر رقائق الفاليكس في 6 ألوان مختلفة. إذ يمكنك استخدام 
لون واحد أو المزج بين عدة ألوان مختلفة إلبداع مظهر فريد من 

نوعه لألرضية.

Disclaimer: Colours are computer generated, actual colour may vary. For final colour selection, make reference to an applied product sample.
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Coloured Quartz
Just like coloured flakes, coloured quartz creates a
beautiful and robust finish for any floor – and you can mix
and match the colours to create a unique look. In addition,
the quartz results in a tough non-slip texture to increase
safety, making quartz floors ideal for semi-industrial areas,
laboratories and kitchens, where employee safety is crucial.

Coloured quartz is available in 6 different colours. 
You can use just a single colour or blend different 
colours to create a unique looking design.

97QME – 5B324  97QME – 3B061  97QME – 3B053

97QME – 4B044 97QME – 2B421 97QME – 1B713

Quartz Lava

Quartz Palm

Quartz Pacific

Quartz Snow

Quartz Turquoise

Quartz Layl

صمم أرضيتك 
الخاصة

تمنحك خياراتنا الواسعة من األلوان الخاّلبة 
إمكانية إبداع تصميم فريد من نوعه 

يتوافق تماًما مع تفضيالتك الجمالية.
كل ما عليك هو اختيار لون األساس 

الذي تفضله، ثم اختيار نمط ألوان رقائق 
الفاليكس أو حبيبات الكوارتز المالئم 

البتكار تصميم خاص بك وحدك يعكس 
طابع من الجمال والفخامة.

حبيبات الكوارتز الملونة
على غرار رقائق الفاليكس الملونة، ستضفي حبيبات الكوارتز الملونة 

لمسة نهائية غاية في الروعة والمتانة على أي نوع أرضيات، كما يمكنك 
مزج ومطابقة األلوان البتكار مظهر ممّيز ال مثيل له. وعالوة على ذلك، 

تمنحك حبيبات الكوارتز ملمس قوي ومقاوم لالنزالق لتعزيز السالمة، 
لذا فإن أرضيات الكوارتز هي الخيار األمثل للمساحات شبه الصناعية، مثل 

المعامل والمطابخ حيث تكون سالمة العاملين أمًرا بالغ األهمية.

وتتوافر حبيبات الكوارتز في 6 ألوان مختلفة. إذ يمكنك استخدام لون واحد 
أو المزج بين عدة ألوان مختلفة البتكار تصميم فريد من نوعه لألرضية.

إخالء مسؤولية: تم إنشاء األلوان باستخدام الحاسوب، وقد يختلف اللون الفعلي. لذا عند اختيار اللون النهائي، ُيرجى الرجوع إلى عينة فعلية مطلية من المنتج.
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Find your
inspiration

Useful Tips 
It is possible to increase the amount of flakes or quartz 
until the base coat is no longer visible. Known as 
full coverage till refusal broadcasting, this process will 
add more thickness and improve both durability and 
impact resistance.

You can select any of our floor coatings 
systems as a base coat. It gives you 
the freedom to design the system fit for 
your purpose.

For a classic and timeless look, choose 
a grey or black base. Use white and 
pale colours for a more modern look.

Below, we’ve included a small selection 
of the many colour and texture options 
that are possible. By combining various 
mixes and blends, you can produce 
flooring that is as unique as you are.

Flake Sand Gold / Flake Pearl Flake Aqua / Flake Pearl

Flake Cobalt Blue / Flake Aqua Flake Zilal / Flake Sand Gold

نصائح مهمة
من الممكن زيادة كمية الفاليكس أو حبيبات الكوارتز المستخدمة إلى 

أن يصبح لون األساس )طبقة الدهان الوسطى( غير مرئي. وُتعرف هذه 
العملية باسم التغطية الكاملة حتى تصل إلى مرحلة يتعذر فيها نثر المزيد 
من الفاليكس أو حبيبات الكوارتز. وتساهم هذه العملية في زيادة سمك 

األرضية وتحسين مستويات القوة والمتانة ومقاومة الصدمات.

Disclaimer: Colours are computer generated, actual colour may vary. For final colour selection, make reference to an applied product sample.
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Quartz Lava / Quartz Layl Quartz Pacific / Quartz Palm

Quartz Turquoise / Quartz Pacific / Quartz Snow Quartz Layl / Quartz Snow

 استلهم
 طــــابعـــــك

الخاص

لطبقة األساس، أو استخدم اللون األبيض أو 
األصفر الفاتح لمظهر عصري نابض بالحيوية.

أدرجنا لك أدناه نبذة صغيرة منتقاة من ضمن 
خيارات ال حصر لها لأللوان. فمن خالل الجمع بين 

التوليفات واألنماط المختلفة، يمكنك تصميم 
أرضية استثنائية تليق بطابعك الفريد.

يمكنك اختيار أي من أنظمة طالء األرضيات 
لدينا كطبقة أساسية )طبقة الدهان الوسطى(. 

إذ يمنحك ذلك حرية تصميم النظام المالئم 
الحتياجاتك.

وللحصول على مظهر كالسيكّي ذي طابع من 
األناقة الخالدة، اختر اللون الرمادي أو األسود 

إخالء مسؤولية: تم إنشاء األلوان باستخدام الحاسوب، وقد يختلف اللون الفعلي. لذا عند اختيار اللون النهائي، ُيرجى الرجوع إلى عينة فعلية مطلية من المنتج.
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A robust and 
hardwearing
finish

Our Hempafloor Decorative flooring 
solutions are finished with Hempafloor 
Decorate 600, a crystal-clear epoxy 
coating. The result is both stunning 
and long lasting.



Hempafloor Decorate 600 
A solvent free, epoxy coating that is formulated 
to provide a crystal clear, hygenic high build topcoat with 
excellent mechanical properties and chemical resistance. 
Offering both high impact and abrasion resistance.

همبافلور ديكوريت 600
طالء من اإليبوكسي الخالي من المواد المذيبة، وقد ُصمم خصيًصا 

ليوفر طبقة علوية سميكة وشفافة تلبي معايير الصحة والنظافة وذات 
خصائص ميكانيكية ممتازة ومقاومة عالية للمواد الكيميائية، كما تتمتع 

أيًضا بمقاومة فائقة للصدمات واالحتكاك أو البري.

طبقة نهائية 
متينة وعالية 

التحمل

تنفرد حلول أرضيات همبافلور ديكوريتف 
بإضافة طبقة نهائية من همبافلور ديكوريت 

600، وهو طالء شفاف عالي النقاء من 
اإليبوكسي، وهو ما يثمر عن نتيجة نهائية 

مبهرة تدوم طوياًل.



Proven
Performance
Hempafloor multicoloured 
flakes and quartz flooring systems
comply with the latest 
international standards.

All our flooring is easy to use, 
clean and maintain with a long 
lasting finish you can be proud of.

Test Standard

Adhesion Strength ASTM D4541-17

Tensile Strength ASTM C307-18

Flexural Strength ASTM C580-18

Compressive Strength ASTM C579-18

Abrasion Resistance ASTM D4060-14

Shore D Hardness ASTM D2240-15

Chemical Resistance  ASTM D543-14
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Unbeatable Aesthetics 
From hotel lobbies and hospitals to airports and public 
buildings, a unique floor can make all the difference. 
We offer a variety of base colours to match the aesthetic 
requirements of your building, which can be blended with 
different coloured flakes or quartz to suit any decor and 
interior design.

Robust long-term performance 
Hempafloor multi coloured flakes and quartz are produced 
locally and adapted to local conditions, ensuring you get 
a system that will perform as promised.

Easy to clean and maintain 
Our topcoats are easy to clean and require no waxing 
or repolishing.

Environmental sustainability 
Our low-VOC version is fully compliant with LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) 
standards, making it ideal for ‘green’ buildings.

Full customer service and support 
Choosing the right solution for your floor is important, 
so our dedicated team leaders are always at hand to 
walk you through selection – and our colour advisors 
will help you choose the perfect colour mix for 
your building.

Easy application 
Application is easy, but we recommend working with 
trained applicators for the best results. Our certified 
applicator training programme will ensure your applicators 
deliver the perfect finish.



همبافلور فاليكس وكوارتز

أداء مضمون 
الجودة

تلبي أنظمة أرضيات همبافلور 
فاليكس وكوارتز متعددة األلوان 

أحدث المعايير الدولية.
كذلك تتميز جميع حلول الرضيات 

بسهولة االستخدام والتنظيف 
والصيانة مع لمسة نهائية جميلة 

ومتينة تفخر بها.

Hempafloor Flakes and Quartz

االستدامة البيئية
يتفق نوع الطالء ذو المستوى المنخفض من المركبات العضوية 

المتطايرة )VOC( مع معايير شهادة الريادة في الطاقة والتصميم 
البيئي )LEED(، وهو ما يجعله الخيار األمثل للمباني الخضراء.

خدمة شاملة ودعم كامل للعمالء
إن اختيار الحل المالئم ألرضياتك أمر مهم للغاية، لذا فإن فريقنا 

المتخصص من أمهر الخبراء متاح دائًما لمساعدتك في استعراض 
كافة األنظمة وتوضيح جميع الخيارات، كما سيساعدك مستشارو 

األلوان لدينا في اختيار توليفة األلوان المثلى لمبناك.

سهولة االستخدام
يتميز هذا المنتج بسهولة االستخدام، ولكننا نوصي بالعمل مع 

فنيين مدربين للحصول على أفضل النتائج. ومن خالل برنامجنا 
المعتمد لتدريب الفنيين، فإننا نضمن أن يقدم لك الفنيون نتيجة 

نهائية مثلى.

سمات جمالية ال ُتضاهى
مما ال شك فيه أن األرضية المميزة ُتحدث فارًقا هائاًل في السمات 

الجمالية للمبنى، وذلك بدًءا من ردهات الفنادق والمستشفيات 
وحتى المطارات والمباني العامة. لذا فإننا نوفر لك مجموعة واسعة 

ومتنوعة من ألوان األساس التي تتفق مع تفضيالتك الجمالية للمبنى 
الخاص بك، والتي يمكن مزجها مع ألوان مختلفة من رقائق الفاليكس 
وحبيبات الكوارتز الملونة لتتناغم ببراعة مع أي ديكور وتصميم داخلي.

أداء فائق القوة يدوم طوياًل
يتم إنتاج أنظمة همبافلور فاليكس وكوارتز متعددة األلوان محلًيا 

على نحو يتالءم تماًما مع الظروف المحلية، وهو ما يضمن لك 
االستمتاع باألداء الفائق الذي تتوقعه كما وعدناك.

سهولة التنظيف والصيانة
تتميز طبقات الطالء النهائية بسهولة التنظيف دون الحاجة إلى 

الصقل أو إعادة التلميع.



hempeldecorative.me

Hempel Dammam 
+966 13 847 1616

Hempel Riyadh 
+966 11 497 7839

Hempel Jeddah 
+966 12 257 4567

Hempel Yanbu 
+966 14 322 8956

Hempel Jubail 
+963 13 361 1616 
+963 13 361 3711

Hempel Makkah 
+966 12 540 4397

Hempel Kuwait 
+965 2 202 0700

Hempel Bahrain 
+973 1772 8668

Hempel Qatar 
+974 44 55 9000

Hempel Emirates 
+971 6 531 0140

Hempel Abu Dhabi 
+971 2 555 2279

Hempel Oman 
+968 2459 2759

Hempel Iraq 
+964 751 235 3992 
+964 750 733 4485 
+964 66 262 2020

Hempel Syria 
+963 31 536 0150 
+963 31 536 0158

/HempelDecorativeME

/HempelDecoME

/HempelDecorativeME

/Hempel Decorative Middle East

Since 1915 Hempel has been a world-leading 
coatings specialist, providing protection and 
inspiration to the world around us. Today we have 
over 5,500 people in 80 countries delivering 
trusted solutions in the protective, decorative, 
marine, container, industrial and yacht markets. 
This includes many recognised brands like Crown 
Paints, Schaepman and Jones-Blair.

Hempel is proudly owned by the Hempel 
Foundation, which supports cultural, humanitarian 
and scientific causes across the world.


