Hempafloor
Pearlescent
Metallic
Outstanding
decorative systems
for floors

همبافلور بيرلسنت ميتاليك

Hempafloor Pearlescent Metallic

Introducing
an amazing
new world
of floors

Our Hempafloor Decorative Metallic flooring
systems offer you a completely new world
of amazing floors.
You can create eye-catching and
architecturally impactful designs without
compromising on performance.

A unique look
No two Hempafloor Decorative Metallic floors are ever
the same. Created by mixing metallic and pearlescent
pigments that are sealed with a hardwearing clear
epoxy, they enable you to create your own personalized
floor for a unique and stunning look.

A sustainable solution
All our Hempafloor flooring systems include solvent-free
and VOC-free versions that meet LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) standards,
making them ideal for green buildings, no matter
what colour you choose.

Multi-dimensional colours with endless designs
Our coloured metallic and pearlescent pigments
result in a highly customisable flooring system,
with multi-dimensional colour hues and no limit on
creativity. Choose the colours you want, and create
a design that beautifully matches your building’s
décor and architecture.

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.

Durability and cleanability
As durable as they are beautiful, Hempafloor
Pearlescent Metallic floors can handle heavy foot
traffic and require little maintenance. The smooth
glossy finish is easy to clean and robust enough to
handle heavy cleaning fluids and regular washing.

Ideal for:
— Museums and galleries
— Showrooms, department stores
and shopping malls
— Restaurants and nightclubs
— Schools and universities
— Private homes and more

All the support you need
To make sure you get the right support, our dedicated
technical service teams are on hand to offer
specification, colour and application advice throughout
your entire project.
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عالم جديد
من األرضيات
المذهلة

توفر لك أنظمة أرضيات همبافلور ديكوريتف
جديدا من األرضيات المذهلة.
عالما
ميتاليك
ً
ً

يمكنك إبداع تصميمات آسرة ذات طابع معماري
متفرد دون المساومة على جودة األداء.

مظهر فريد من نوعه
من الصعب أن تجد نمطين متشابهين من أرضيات همبافلور
ديكوريتف ميتاليك .إذ يتم تشكيل هذه األرضيات من خالل
وبراقة تم مزجها بطبقة متينة من
المزج بين عدة أصباغ المعة ّ
اإليبوكسي الشفاف ،وهو ما يتيح لك إمكانيات غير محدودة
إلبداع تصميمات ذات طابع شخصي فريد ومظهر ّ
خلب.
ألوان متعددة األبعاد والدرجات وتصميمات ال حصر لها
توفر أصباغ بيرلسنت ميتاليك الالمعة والبراقة أنظمة أرضيات
وفقا لتفضيالتك الشخصية ،كما تتمتع بطيف
يمكن تعديلها
ً
واسع من األلوان متعددة األبعاد والدرجات لتستمتع بإمكانات
إبداعية ال حصر لها .كل ما عليك هو اختيار األلوان التي تروق
لك ،وابتكار التصميم الذي يتناغم بأناقة مع ديكور مبناك
وطرازه المعماري.
المتانة وسهولة التنظيف
تتمتع أرضيات همبافلور بيرلسنت ميتاليك بسمات جمالية مبهرة
ومتانة عالية ،إذ يمكنها تحمل حركة السير الكثيفة بأقل قدر من
الصيانة .ويمكن كذلك تنظيف الطبقة الملساء الالمعة بمنتهى
السهولة ،كما إنها قوية للغاية لذا يمكنها تحمل سوائل التنظيف
العادية والتنظيف الدوري.

الحل األمثل للمباني التالية:

— المتاحف والمعارض الفنية

—صاالت العرض والمتاجر متعددة األقسام
ومجمعات التسوق
— المطاعم والمالهي الليلية
— المدارس والجامعات

— المنازل الخاصة وغيرها الكثير

حل مستدام
أنواعا خالية
ميتاليك
ديكوريتف
همبافلور
أنظمة
تشمل جميع
ً
من المذيبات والمركبات العضوية المتطايرة ( )VOCبما يتفق مع
معايير شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي ( ،)LEEDوهو
ما يجعلها الخيار األمثل للمباني الخضراء ًأيا كان اللون الذي تختاره.
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.
كل الدعم الذي تحتاجه
لضمان حصولك على خدمات الدعم المناسبة ،فإن فريقنا
دائما لتقديم جميع االستشارات
المتخصص من أمهر الفنيين متاح ً
المتعلقة بالمواصفات واأللوان والتطبيقات خالل جميع مراحل
المشروع الخاص بك.

أرضيات رائعة الجمال وعالية
المتانة وسهلة الصيانة تتوافر
في مجموعة واسعة من
األلوان ّ
الخلبة.
Beautiful, durable and
easy to maintain flooring
in a range of stunning
colourways.
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Durable and
versatile
flooring for
any space

With a wide range of coloured metallic
and pearlescent pigments to choose from,
Hempafloor pearlescent metallic flooring
systems give you almost endless possibilities
in terms of colour and design.

Pigment Fairouz

97PME – 3B043

Pigment Zomorod

97PME – 4B000

Pigment Amethyst

97PME– 3B044

Pigment Onyx

97PME– 2B000

Disclaimer: Colours are computer generated, actual colour may vary. For final colour selection, make reference to an applied product sample.
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أرضيات متينة
ومتنوعة تناسب
حيـ ـ ـ ـ ــز
أي ّ

تتمتع أنظمة أرضيات همبافلور بيرلسنت
ميتاليك بطيف واسع من األلوان الالمعة
والبراقة لتنتقي منها ما يروق لك ،وهو ما
يمنحك إمكانات هائلة وال حصر لها فيما يتعلق
بتوليفات األلوان والتصميمات اإلبداعية.

97PME– 6B000

Pigment Bronze

97PME– 6B374

Pigment Sunstone

97PME– 5B252

Pigment Yaqout

97PME–7B000

Pigment Tourmaline

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

طابعا من األناقة
أضف
ً
حيز
ّ والعصرية إلى أي
Bring a feeling of space
and modernity to any
environment.

A robust and
hardwearing
finish
Our Hempafloor Metallic 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 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.
Proven performance
Hempafloor Pearlescent Metallic flooring systems
comply with the latest international standards and
regulations, and have been proven in applications
around the globe.

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

Ideal for green buildings: A solvent-free LEED
compliant epoxy resin coating
Long lasting: Results in a glossy and durable finish
for reduced maintenance
High performance: Excellent resistance to industrial
strength, chemicals and abrasion
Easy to apply: A self-levelling solution
Easy to clean: A seamless, smooth finish with
excellent washability

طبقة نهائية
متينة وعالية
التحمل
تنفرد حلول أرضيات همبافلور ميتاليك
بإضافة طبقة نهائية من همبافلور
ديكوريت  ،600وهو طالء شفاف عالي
النقاء والمتانة من اإليبوكسي ،وهو ما
ً
طويل.
يثمر عن نتيجة نهائية مبهرة تدوم

همبافلور ديكوريت 600
همبافلور ديكوريت  600هو طالء أرضيات من مركبين يحتوي
على راتنج اإليبوكسي الخالي من المواد المذيبة ،وقد ُصمم
خصيصا للتطبيقات واالستخدامات التي تحتاج لطبقة أرضية
ً
عالية التحمل ،كما يضفي على األرضية لمسة نهائية جميلة
وبراقة في نقاء البلور.
ّ
أداء مضمون الجودة
تلبي أنظمة ارضيات همبافلور بيرلسنت ميتاليك أحدث المعايير
ومتطلبات اللوائح الدولية ،كما برهنت على جودة األداء الفائقة
في مختلف التطبيقات في جميع أنحاء العالم.

الحل األمثل للمباني الخضراء :طالء من راتنج اإليبوكسي الخالي
من المواد المذيبة والمتوافق مع معايير شهادة الريادة في
الطاقة والتصميم البيئي ()LEED
معمرة :تتميز بطبقة نهائية المعة ومتينة تحتاج ألقل
أرضيات
ّ
قدر من الصيانة
أداء فائق :متانة عالية ومقاومة ممتازة للمواد الكيمائية والتآكل
سهولة االستخدام :حل ذاتي االستواء
سهولة التنظيف :طبقة نهائية انسيابية وملساء ذات قابلية
ممتازة للغسل

hempeldecorative.me

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.

Hempel Dammam
+966 13 847 1616

Hempel Yanbu
+966 14 322 8956

Hempel Bahrain
+973 1772 8668

Hempel Riyadh
+966 11 497 7839

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

Hempel Qatar
+974 44 55 9000

Hempel Jeddah
+966 12 257 4567

Hempel Makkah
+966 12 540 4397
Hempel Kuwait
+965 2 202 0700

Hempel Emirates
+971 6 531 0140
Hempel Abu Dhabi
+971 2 555 2279
Hempel Oman
+968 2459 2759

/HempelDecorativeME
/HempelDecoME
/HempelDecorativeME
/Hempel Decorative Middle East

Hempel Iraq
+964 751 235 3992
+964 750 733 4485
+964 66 262 2020
Hempel Syria
+963 31 536 0150
+963 31 536 0158

