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As a world-leading supplier of trusted coating solutions, Hempel is a 
global company with strong values, working with customers in the 
protective, marine, decorative, container and yacht industries. Hempel 
factories, R&D centres and stock points are established in every region 
across the globe, Hempel’s coatings protect surfaces, structures and 
equipment. They extend asset lifetimes, reduce maintenance costs and 
make homes and workplaces safer and more colourful. 

Hempel was founded in Copenhagen, Denmark in 1915. It is proudly 
owned by the Hempel Foundation, which ensures a solid economic base 
for the Hempel Group and supports cultural, social, humanitarian and 
scientific purposes around the world
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Hempel
Hempel was founded in 1915 and is today one of the world’s leading manufacturers 
and suppliers of coating solutions. Our advanced protective and decorative coatings 
can be found on millions of surfaces around the globe.

From the world’s longest bridges and tallest skyscrapers to airports, sports stadia 
and civil structures our coatings protect your assets against corrosion in many 
different and challenging environments.

Our history is rooted in protective coatings for the extreme conditions experienced 
in the Marine, Decorative and Protective industries, so you can be assured that we 
offer trusted technology, expert technical service and reliability.

With our vast expertise and knowledge, you know that by choosing Hempel, you are 
choosing a brand you can trust.

Hempafloor
Hempafloor (flooring systems) provides ultimate protection for concrete floors.
Offering best-in-class abrasion resistance and mechanical strength, it has been 
developed to reduce the need for cyclical maintenance whilst offering high standards 
in sustainability. 

همبل
تأسســت شــركة همبــل فــي عــام 1915 وتعــد اليــوم واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي تصنيــع 
وتوريــد الدهــان ومشــتقاته فــي العالــم. حيــث تجــد اليــوم مالييــن األســطح حــول العالــم موشــحة 

ــات همبــل الرائعــة. ومزخرفــة بدهان

مــن أطــول الجســور وأعلــى ناطحــات الســحاب فــي العالــم وصــوالً للمطــارات وهيــاكل المالعــب 
الرياضيــة فإنــك ســتجد فــي دهانــات همبــل الحمايــة الكاملــة ضــد التــآكل والصــدأ مهمــا بلغــت 
الظــروف الجويــة والبيئــة المحليــة مــن صعوبــة. فنحــن فــي همبــل لدينــا جــزء راســخ فــي تاريخنــا 
يعكــس الخبــرة الطويلــة فــي مجــال الدهانــات المقاومــة للظــروف ويظهــر ذلــك واضحــً مــن خــالل 
عملنــا فــي مجــال الدهانــات الخاصــة باألغــراض البحريــة كالســفن، والصناعــات المتعلقــة بالديكــور 
والحمايــة. لــذا فإننــا نقــدم لعمالئنــا تقنيــة حديثــة يثقــون بهــا وبكفاءتهــا مــن خــالل ســجلنا 

الحافــل بالخبــرات الفنيــة الموثوقــة.

الخبــرة والمعرفــة الواســعة هــي األســاس لعالمــة همبــل التجاريــة التــي تجعلكــم تختارونهــا دون 
غيرهــا.

همبافلور
للبــري  مقاومــة  أفضــل  تقــدم  حيــث  الخرســانية.  لألرضيــات  القصــوى  الحمايــة  توفــر همبافلــور 

والتــآكل بخــواص ميكانيكيــة عاليــة، وقــد وضعــت للحــد مــن الحاجــة للصيانــة الدوريــة وذلــك 
لتقديمهــا معاييــر عاليــة فــي مجــال االســتدامة.

منتجات همبافلور هي مثالية الستخدامها في شتى المجاالت وتقدم حلوالً متكاملة.



 همبافلور برايمر100 هو عبارة عن دهان إيبوكسي شفاف له 
قدرة عالية على التغلغل وغلق المسام.

مزايا خاصة
قدرة عالية على التغلغل داخل المسام الدقيقة  •

للخرسانة   
يقوم بغلق مسام الخرسانة وتوفير قوة ربط عالية   •

وقت تشغيل أطول   •

مجال االستخدام
صمم ليستخدم على الخرسانة واألسطح المسامية حيث 
يتغلغل داخل المسام مما يضمن قوة التصاق وتماسك 

عالية قبل استخدام أي من منتجات همبافلور.

همبافلور
همبافلور برايم 100

Hempafloor Prime 100 is a transparent two-
component solvent-based epoxy primer with 
excellent sealing properties.

Special Features
• Excellent penetration properties 
• Sealing absorbent concrete substrates 
• Convenient long pot-life

Areas of Use
Designed to seal and saturate well-cleaned and 
porous concrete surfaces before applying the 
topcoats in the Hempafloor range. This will ensure 
adhesion between Hempafloor topcoats and the 
substrate.

Hempafloor
Hempafloor Prime 100



Hempafloor Prime 420 is a two-component solvent-
free high-build epoxy primer. 

Special Features
• Good penetration properties
• Odour-free
• Easy to use and can be applied by a brush
 or a roller

Areas of Use
Designed to be used as a primer for all porous 
concrete surfaces before applying the topcoats in 
the Hempafloor range. This will ensure adhesion 
between Hempafloor topcoats and the substrate. 
It is specifically developed to ensure the maximum 
adhesion in the Hempafloor system, especially in 
screed system.

Hempafloor
Hempafloor Prime 420

همبافلور برايم 420 عبارة عن دهان برايمر إيبوكسي عالي 
الجودة خالي من المذيبات. 

مزايا خاصة
قدرة عالية على التغلغل داخل المسام   •

ليس له رائحة نفاذة  •
سهل االستخدام  يمكن تطبيقه بواسطة الفرشاة   •

أو الرولة  

مجال االستخدام
صمم كطالء تمهيدي لالستخدام على جميع األسطح 

الخرسانية المسامية قبل استخدام أي طالء من مجموعة 
منتجات همبافلور، ليضمن االلتصاق والتماسك بين طالء 

همبافلور وبطانة الخرسانة. صنع خصيصً لضمان أقصى قدر 
من االلتصاق في نظام همبافلور، وعلى وجه الخصوص مع 

منتجات همبافلور الرافعات.

همبافلور
همبافلور برايم 420



Hempafloor Traffic 320 is a high-build two component, 
solvent free, poly amine, epoxy floor coating.   

Special Features
• Excellent mechanical properties
• High abrasion and chemical resistance
• Low odor - LEED compliant in VOC

Areas of Use
Designed to protect concrete floors in heavy traffic 
areas such as factories, manufacturing, warehousing, 
workshops, and car parks.

Hempafloor
Hempafloor Traffic 320

همبافلور ترافيك 320 عبارة عن دهان إيبوكسي ذو سماكات عالية 
خالي من المذيبات مكون من مركبين  لالستخدام على األرضيات 

الخرسانية.

مزايا خاصة
مقاومة عالية ضد البري واالحتكاك والمواد الكيميائية  •

ذو خصائص ميكانيكية ممتاذة   •
ليس له رائحة نفاذة  •

مجال االستخدام
صمم لحماية سطح األرضيات الخرسانية في األماكن  التي تزداد 

فيها احمال الحركة مثل المصانع والمخازن والورش ومواقف 
السيارات.

همبافلور
همبافلور ترافيك 320



Hempafloor Traffic 300 is a two-component solvent-
based epoxy paint for medium traffic purposes.

Special Features
• High abrasion and chemical resistance
• High solid content
• Available in a wide range of colours
• Durable, low maintenance cost

Areas of Use
Designed to protect concrete substrates in areas 
exposed to medium traffic such as car parks, 
warehouses, factories and sports stadiums. It is 
ideal for medium duty floors where protection to 
spillages and medium abrasion is specified.

Hempafloor
Hempafloor Traffic 300

همبافلور ترافيك 300 عبارة عن دهان إيبوكسي مكون 
من مركبين يصلح لالستخدام على األرضيات ذات األحمال  

المتوسطة.

مزايا خاصة
مقاومة عالية ضد البري واالحتكاك والمواد الكيميائية  •

يحتوي على نسبة عالية من المواد الصلبة الفعالة  •
متوفر بعدة ألوان  •

يدوم طوياًل ويقلل تكاليف الصيانة  •

مجال االستخدام
صمم لحماية المناطق التي تكون عرضة لحركة مرور 

متوسطة مثل مواقف السيارات والمستودعات والمصانع 
والمالعب الرياضية. كما أنه مثالي لألرضيات متوسطة 
االستخدام لحمايتها من السوائل والتآكل والمؤثرات 

المتوسطة األخرى.

همبافلور
همبافلور ترافيك 300



Hempafloor Traffic 520 is a high-build two-
component epoxy paint for heavy traffic purpose.

Special Features
• Outstanding mechanical properties
• Exceptional chemical resistance 
• Odour-free
• Non-toxic

Areas of Use
Designed to protect concrete substrates in heavy-
duty areas such as factories, manufacturing, 
warehousing, airfield workshops, food production,  
medical laboratories and car parks with heavy traffic. 
It is suitable for areas like ramps, turning circles, 
parking lots, and areas with heavy forklift traffic in 
particular.

Hempafloor
Hempafloor Traffic 520

همبافلور ترافيك 520 عبارة عن دهان إيبوكسي خالي 
من المذيبات مكون من مركبين يصلح لالستخدام على 

األرضيات ذات األحمال العالية.

مزايا خاصة
ذو خصائص ميكانيكية عالية   •

مقاومة عالية للمواد الكيميائية   •
ليس له رائحة نفاذة   •

غير سام  •

مجال االستخدام
مصمم لحماية سطح األرضيات الخرسانية في األماكن 

ثقيلة االستخدام مثل المصانع والمخازن وورش العمل في 
المطارات الجوية، وأماكن إنتاج األغذية، والمختبرات الطبية 

ومواقف السيارات التي تزداد فيها كثافة حركة المرور 
والمناطق الخاصة مثل منحدرات وممرات مواقف السيارات. 
إنه مناسب بشكل خاص للمناطق التي تزداد فيها كثافة 

مرور الرافعات.

همبافلور
همبافلور ترافيك 520



Hempafloor Fill 200 is a high-build multi-component, 
solvent-free epoxy putty for filling holes and leveling 
the surface.

Special Features
• High strength and non-shrinking 
• Can be applied up to 5 mm thickness in
 one go
• Excellent chemical resistance 
• Easy to apply

Areas of Use
Designed to fill imperfections and irregularities in 
concrete floors prior to over coating with topcoats 
from the Hempafloor range. 

Hempafloor
Hempafloor Fill 200

 همبافلور فيل 200 عن معجونة ايبوكسية تستخدم 
لتسوية األسطح الخرسانية ومعالجة الشروخ الدقيقة.

مزايا خاصة
غير منكمشة ذات متانة عالية  •

يمكن تطبيقها حتى سمك 5 مم في الطبقة الواحدة  •
مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية  •

سهلة االستخدام  •

مجال االستخدام
صممت لملء الفراغات وترميم الشروخ الصغيرة في 

األسطح الخرسانية قبل استخدام أي من منتجات همبافلور.

همبافلور
همبافلور فيل 200



همبافلور ترافيك 150 عبارة عن طالء إيبوكسي ذو أساس 
مائي، يتكون من مركبين ويمكن تخفيفه واستخدامه 

كطبقة برايمير ذاتية.

مزايا خاصة
يمكن استخدامه على األسطح الرطبة  •

يسمح بتنفس السطح   •
مقاومة جيدة للمواد الكيميائية والزيوت والوقود  •

مقاومة ميكانيكية للحركة الخفيفة  •

مجال االستخدام
مصمم لالستخدام على األسطح الخرسانية الرطبة، ومناسب 

بشكل خاص لبيئة العمل الصناعة الرطبة حيث أنه قد 
يكون من الصعب أو المستحيل الحصول على سطح جاف. 
كما صمم أيضً لالستخدام على الجدران التي تكون بحاجة 

إلى طالء مائي مقاوم للمواد الكيميائية ويمكن تنظيفه 
بسهولة على سبيل المثال في المدارس والمستشفيات.

همبافلور
همبافلور ترافيك 150

Hempafloor Traffic 150 is a water-based, self-priming 
two-component epoxy paint.

Special Features
• May be applied on damp surfaces
• Permeable to water vapour
• Good chemical resistance 
• Mechanically resistant to light traffic

Areas of Use
Designed to be applied to damp concrete 
surfaces. It is particularly suitable for wet working 
environments in industries, where it may be difficult 
or impossible to obtain a dry surface. Also it is 
designed to be applied to walls when a water-based 
chemically resistant and easily cleaning coating is 
required, such as schools and hospitals.

Hempafloor
Hempafloor Traffic 150



نظام طالء همبافلور سيلف ليفل 200  عبارة عن مركب 
إيبوكسي ذاتي التسوية مكون من ثالث مركبات خالي من 
المذيبات ذو قوة تحّمل عالية، يستخدم في مجاالت واسعة 

من األرضيات.

مزايا خاصة
ذاتي التسوية ويوفر طبقة سميكة  •

يعطي سطح أملس   •
مناسب لعمل سماكات من 1 - 2 مم ويمكن تطبيقه  •

حتى 3 مم  
مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية، والبري واالحتكاك   •

 
مجال االستخدام

صمم لحماية األرضيات الخرسانية وحين تكون هناك ضرورة 
للحصول على أسطح ناعمة لألرضيات التي تتمتع بمزيج من 
الخصائص الميكانيكية الممتازة. كما أنه مثالي لالستخدام 
مع مجموعة واسعة من األرضيات والمستشفيات والمناطق 
الصحية وغيرها. كما يمكن تطبيقه بسمك يصل إلى 3 مم 

طبقً للمواصفات.

همبافلور
همبافلور سيلف ليفل 200

Hempafloor Self-level 200 is a self-smoothing, 
solvent-free, three-component epoxy paint system 
suitable for a wide range of purposes.

Special Features
• Self-smoothing and high-build
• Seamless flooring surface
• Suitable for DFT from 2-1 mm and could 
 be applied up to 3mm
• Excellent chemical, abrasion and impact
 resistance

Areas of Use
Designed for concrete substrates where a seamless 
flooring surface combined with excellent mechanical 
properties is essential. It is ideal for a wide range 
of floors in hospitals and hygienic purposes, etc. It 
can be applied up to 3 mm DFT depending on the 
specification.

Hempafloor
Hempafloor Self-level 200



نظام طالء همبافلور سيلف ليفل 500 عبارة عن مركب 
إيبوكسي ذاتي التسوية مكون من ثالث مركبات خالي من 
المذيبات ذو قوة تحّمل عالية، يستخدم في مجاالت واسعة 

من األرضيات.

مزايا خاصة
ذاتي التسوية   •

يعطي سطح أملس   •
سمك 2 مم وحتى 5 مم  •

مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية ومقاومة عالية  •
للبري واالحتكاك  

 
مجال االستخدام

صمم لحماية األرضيات الخرسانية وحين تكون هناك ضرورة 
للحصول على أسطح ناعمة لألرضيات التي تتمتع بمزيج من 
الخصائص الميكانيكية الممتازة. كما أنه مثالي لالستخدام 
مع مجموعة واسعة من األرضيات والمستشفيات والمناطق 
الصحية وغيرها. كما يمكن تطبيقه بسمك يصل إلى 3 مم 

طبقً للمواصفات.

همبافلور
همبافلور سيلف ليفل 500  

Hempafloor Self-level 500 is a self-smoothing 
solvent-free, three-component epoxy paint system 
used for a wide range of purpose.

Special Features
• Self-smoothing and high-build
• Seamless flooring surface
• From 2 to 5 mm DFT
• Excellent against chemical abrasions and
 impact-resistance

Areas of Use
Designed for concrete substrates where a 
seamless flooring surfaces combined with excellent 
mechanical properties is essential. It is ideal for 
a wide range of floors in warehouses, factories, 
laboratories, kitchens, hospitals and hygienic 
purposes, etc.

Hempafloor
Hempafloor Self-level 500



عبارة عن مونة إيبوكسية مكونة من ثالث مركبات تستخدم 
لتسوية وترميم األسطح الخرسانية واألرضيات. متوفرة بعدة 

ألوان.

مزايا خاصة
خصائص ميكانيكية مذهلة  •

ألسطح قوية تدوم طوياًل  •
فائقة االلتصاق   •

يمكن تطبيقها على األرضيات بسمك من 5 إلى 15 مم    •

مجال االستخدام
همبافلور سكريد 250 هو الحل األمثل لألرضيات األكثر تطلبً 

للمواصفات الخاصة، مثل األرضيات األكثر عرضة للحركة 
الثقيلة للرافعات الشوكية والورش الصناعية والمصانع 

وغيرها. يستخدم همبافلور سكريد 250 مع همبافلور برايم 
420 لتحقيق أقصى قدر من مستوى األداء.

همبافلور
همبافلور سكريد 250

Hempafloor Screed 250 is a three-component, 
solvent-free industrial screed for refurbishment of 
concrete, and other floor surfaces. It is available in 
standard colours.

Special Features
• Outstanding mechanical properties
• Heavy duty dense surface and trusted
 durability 
• Excellent adhesion
• From 15 – 5 mm DFT

Areas of Use
Designed for the most demanding flooring 
specifications, such as extreme and frequently heavy 
forklifts traffic areas, industrial workshops, etc. 
Hempafloor Screed 250 to be used in system with 
Hempafloor Prime 420 for maximum performance.

Hempafloor
Hempafloor Screed 250



عبارة عن مونة إيبوكسية مكونة من ثالث مركبات تستخدم لتسوية وترميم األسطح الخرسانية واألرضيات. متوفرة بعدة ألوان.

مزايا خاصة
خصائص ميكانيكية مذهلة  •

اقتصادية تدوم طوياًل   •
قوة تماسك والتصاق عالية  •

سمك 5 - 10 مم    •

مجال االستخدام
همبافلور سكريد 230 هو الحل األمثل لألرضيات األكثر تطلبً 

للمواصفات الخاصة، مثل األرضيات األكثر عرضة للحركة الثقيلة 
للرافعات الشوكية والورش الصناعية والمصانع وغيرها. يستخدم مع  

همبافلور برايم 420 لتحقيق أقصى قدر من مستوى األداء.

همبافلور
سكريد 230

Hempafloor Screed 230 is a three-component, solvent-free industrial screed for refurbishment of concrete, tiled 
and other floor surfaces. It is available in standard colours.

Special Features
• Outstanding mechanical properties
• Economical and high-durability 
• Excellent adhesion
• From 10 – 5 mm DFT

Hempafloor
Screed 230

Areas of Use
Designed for the most demanding flooring specifications, such 
as extreme and frequently heavy forklift traffic areas, industrial 
workshops etc. Hempafloor Screed 230 to be used in system 
with Hempafloor Prime 420 for maximum performance.



همبافلور
همبافلور انتي ميكروبيال 500

Hempafloor Anti-Microbial 500 is a two-component high-build, solvent-free epoxy paint with with enhanced hygienic 
and anti-microbial properties.

Special Features
• Inhibit microbial growth on the surface 
• Outstanding mechanical properties
• Easy to clean and keep clean
• High chemical resistance

Hempafloor
Hempafloor Anti-Microbial 500

Areas of Use
Designed to protect concrete floors, walls and ceilings, where 
strict hygienic control is essential. It is ideal in pharmaceutical 
industries, clean rooms, laboratories and hospitals etc.

همبافلور انتي ميكروبيال 500 المضاد للبكتريا هو عبارة عن دهان إيبوكسي من مركبين خالي المذيبات معزز بإضافات خاصة تمنع 
نمو البكتيريا والفطريات على سطحه.

مزايا خاصة
سطح قوي يمنع نمو الميكروبات  •

خصائص ميكانيكية مذهلة  •
سهل التنظيف والحفاظ على النظافة  •

مقاومة عالية للكيماويات   •

مجال االستخدام
صمم لحماية االرضيات الخرسانية والحوائط في االماكن التي تتطلب 

تطبيق المعايير الصحية العالية. حل مناسب للمستشفيات، المعامل 
والصناعات الغذائية و الدوائية. 



معجونة إيبوكسية لتسوية االسطح الخرسانية خالية من المذيبات، وتتكون من مركبين .

مزايا خاصة
متانة عالية غير منكمشة   •

يمكن تطبيقها بسمك حتى 5 مم في الطبقة الواحدة  •
مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية  •

سهلة االستخدام    •

مجال االستخدام 
صممت لتسوية وتنعيم الجدران الخرسانية والمحارة قبل دهنها 

بطالء من مجموعة همبافلور.

همبافلور
همبافلور فيل100 

Hempafloor Fill 100 is a solvent-free, two-component epoxy filler.

Special Features
• High strength and no shrinking
• Can be applied up till 5 mm thickness
 in one go 
• Excellent chemical resistance 
• Easy to apply

Hempafloor
Hempafloor Fill 100

Areas of Use
Designed to fill imperfections and irregularities in concrete 
walls and plastered  prior to over coating with topcoats in the 
Hempafloor range. 



همبافلور
همبافلور ديورابل 300

Hempafloor Durable 300 is a two-component, UV-resistance polyurethane paint with a base of aliphatic isocyanate 
without yellowing tendency.

Special Features
• Outstanding UV-resistance, colour and
 gloss retention
• Flexible coating
• Exceptional resistance to dirt pick-up
 and grease 
• Excellent abrasion-resistance

Hempafloor
Hempafloor Durable 300

Areas of Use
Designed  for interior and exterior concrete substrates, in areas 
exposed to heavy abrasion such as car parks, garages and 
warehouses. The flexible coating surface can withstand the 
friction that rubber tires impose onto the flooring system.
It is also designed to use as UV-protective topcoat on Hempafloor 
epoxy-based paints to improve gloss retention.

عبارة عن طالء بولي يوريثين مقاوم لألشعة فوق البنفسجية، ويتكون في األساس من إيزو سيانات أليفاتية وغير قابل لإلصفرار.

مزايا خاصة
مقاومة ممتازة لألشعة فوق البنفسجية وقدرة  •

للمحافظة على األلوان واللمعان   
طالء مرن  •

مقاومة استثنائية اللتقاط األوساخ والشحوم  •
مقاومة ممتازة ضد التآكل  •

مجال االستخدام 
مصمم لالستخدام الخارجي والداخلي في المناطق األكثر عرضة 
للتآكل مثل مواقف السيارات والمستودعات. كما صمم لتوفير 

الحماية من األشعة فوق البنفسجية من خالل استخدامه كطبقة 
واقية على دهانات همبافلور اإليبوكسي، 



Hempel’s Antislint is dried silica sand to be applied in combination with Hempafloor topcoats in order to obtain a 
non-slip floor surface. 

Special Features
• Easy to use 
• Flexible in dosage
• 900 microns average particle size (for Anti-slint 900) 
• 500 Microns average particle size (for Anti-slint 500)
• Flame dried for optimal purity

Hempafloor
Hempel’s Anti-Slint 900 and 500

Areas of Use
Designed to be used as non-slip aggregates 
for epoxy floor systems on ramps, garages, 
workshops, dairies and areas where a non-slip 
floor finish is specified. 

همبافلور
همبل انتي سلينت900 و500 )مانعه لإلنزالق( 

عبارة عن رمال سيليكا مجففة تستخدم مع مزيج من طالء همبافلور للحصول على سطح مانع لالنزالق.

ميزات خاصة
سهل االستخدام  •

مرونة في االستخدام   •
متوسط الحجم الحبيبي 900 ميكرون )انتي سلينت 900(   •
متوسط الحجم الحبيبي 500 ميكرون )انتي سلينت 500(   •

سابقة التجفيف - بدون شوائب  •

مجال االستخدام
صممت لتستخدم مع دهانات همبافلور لتوفير سطح خشن مضاد 

لالنزالق في األماكن التي تتطلب وجود أرضيات مانعة لالنزالق.



طالء مائي صديق للبيئة لوضع العالمات على أرضيات المالعب الرياضية ذو أساس أكريليك استايرين.

مزايا خاصة
مرونة فائقة  •

مانعة لإلنزالق  •
سهل االستخدام  •

ألوان ثابتة  •

مجال االستخدام 
مصمم ألرضيات مالعب كرة السلة وكرة القدم والتنس وغيرها من 
المالعب، ويوصى باستخدامه على المالعب ذات األرضيات الخرسانية.

همبافلور
همبل ألرضيات المالعب الرياضية 

Hempel›s Sports Ground Marking is a water-based and environmental friendly paint based on styrene-acrylic.

Special Features
• Outstanding flexibility
• Excellent non-skid properties
• Easy to apply
• Excellent colour retention

Hempafloor
Hempel’s Sports Ground Marking

Areas of Use
Designed for basketball and football sports grounds, tennis 
courts and other sports grounds. It is also recommended for 
concrete playgrounds.



عبارة عن طالء سريع الجفاف وسهل االستخدام لوضع العالمات على الطرق 
والمطارات الجوية ذو أساس  الكيد-استايرين يعطي لون مطفي غير المع بعد 

الجفاف.

مزايا خاصة
يمكن تطبيقه على طبقة طالء موجودة سابقً  •

ذو مقاومة عالية للصدمات والوقود والزيوت المعدنية   •
ذو مقاومة جيدة للبري    •

ذو قوة التصاق عالية على األسطح وال يحتاج إلى برايمر خارجي  •

مجال االستخدام 
صمم لوضع العالمات على طرق األسفلت والطرق الخرسانية والمطارات الجوية.

همبافلور
SB -همبل لتخطيط أرضيات المطارات والطرق

Hempel›s SB Airfield & Road Marking is a fast-drying and easy to 
apply, styrene-alkyd based paint with a matt finish.

Special Features
• Can be applied on top of existing coating systems
• Resistance to impact and spillage of petrol, mineral oils, etc.
• Good abrasion resistance
• Self-priming - excellent adhesion to road surfaces

Areas of Use
Designed for bitumen and concrete road substrates for airfield and 
road marking.

Hempafloor
Hempel’s SB Airfield & Road Marking



عبارة عن طالء سريع الجفاف وسهل االستخدام لوضع العالمات على أرضيات 
المطارات الجوية والطرق، ويتكون في األساس من مادة األكرليك يعطي لون مطفي 

غير المع. 

مزايا خاصة
سريعة الجفاف: 20 دقيقة   •

صديق للبيئة  •
مقاوم جيد للبري    •

التصاق ممتاز على أسطح الطرق  •

مجال االستخدام 
مصمم لوضع العالمات اإلرشادية وغيرها على الطرق األسفلتية والخرسانية وطرق 

المطارات الجوية.

همبافلور
WB - همبل لتخطيط أرضيات المطارات والطرق

Hempel›s WB Airfield & Road Marking is a fast-drying and easy to 
apply acrylic-based paint  with a matt finish.

Special Features
 • Rapid over coating: 20 minutes
 • Environmentally friendly
 • Good abrasion-resistance
 • Excellent adhesion to road surfaces

Areas of Use
Designed for bitumen and concrete road substrates for airfield and 
road marking.

Hempafloor
Hempel’s WB Airfield & Road Marking



Where to use - general recommendation

Technical Details

أماكن االستخدام - توصيات عامة 

Duty

Light Hempafloor Traffic 300

Medium

Heavy

Pedestrian
Small building garages

High traffic pedestrian
Ways
Cars
Soft wheel trolleys

Hempafloor Traffic 300
Hempafloor Traffic 520
Hempafloor Self-level 200

Pallet trucks
Hard wheel
Special recommendations

Forklifts

Hempafloor Self-level 200
Hempafloor Self-level 500
Hempafloor Screed 250
Hempafloor Screed 200

Hempafloor Traffic 520
Hempafloor Traffic 320

Traffic Hempafloor system نظام همبافلورالحركةاالستخدام

خفيف

متوسط

ثقيل

مشاة
جراجات الفلل والمباني الصغيرة 

حركة مرور عالية للمشاة
ممرات 
سيارات

رافعات يدوية أو صغيرة الحجم 

همبافلور ترافيك 300
همبافلور ترافيك 520

 همبافلور سيلف ليفل 200

همبافلور ترافيك 320
همبافلور ترافيك 520

همبافلور سيلف ليفل 200
همبافلور سيلف ليفل 500

همبافلور سكريد 250
همبافلور سكريد 200

رافعات شوكية 
شاحنات بليت

عجالت صلبة
توصيات خاصة 

همبافلور ترافيك 300

Gloss
Pot-life (20°C) 
Recommended Dry Film Thickness - DFT
Theoretical spreading rate* per coat
Recoat Interval min. (20°C)
Recoat Interval max. (20°C)
Application Tools

Glossy

8 hours

1 x 40 micron

7.3 m²/liter

24 hours

72 hours

Glossy

45 minutes

1 x 100 micron

10.0 m²/liter

24 hours

72 hours

Semi-Gloss

45 minutes 

2 x 300 micron

3.3 m²/liter

24 hours

72 hours 

High-Gloss

120 minutes

2 x 150 micron

5 m²/liter

24 hours

72 hours

High-Gloss

45 minutes

2 x 200 micron

4.9 m²/liter

24 hours

72 hours

High-Gloss

50 minutes

2 x 150 micron

6.5 m²/liter

24 hours

72 hours

Glossy

60 minutes

2 x 80 micron

6.6 m²/liter

12 hours

15 days

High-Gloss

50 minutes

1,2 and 3 mm

3 Kg/m2/2 mm DFT

24 hours

72 hours 

Prime 100 Prime 420 Traffic 320 Traffic 300 Traffic 520 Anti-Microbial 500 Traffic 150 Self-level 200 Fill 200Screed 230

Semi-Gloss

70 minutes

5 - 15 mm 

11 Kg/m2 /5 mm DFT

24 hours

72 hours

Semi-Gloss 

60 minutes

5 -10 mm

11 Kg/m2/5 mm DFT

24 hours

72 hours

Matt

60 minutes

Max. 5 mm

2 Kg/m2/5 mm DFT

24 hours

72 hours

Screed 250

Glossy

3 hours

2 x 75 micron

6.8 m2/liter

24 hours

None

Durable 300

استعراض معلومات عن المنتجات

لمعان
الوقت المتاح للتطبيق 

سمك الطبقة الجافة  
معدل الفرد النظري@

الحد ا§دنى ¥عاده الطالء (20°)
الحد ا§قصى ¥عاده الطالء  (20°)

أدوات التطبيق 

*The theoretical spreading rate has been calculated for the volume solid stated in the PDS and for the recommended DFT. A practical spreading rate will depend on the actual DFT, the nature and the porosity of the substrate and the relevant consumption factor. 
For other technical details, please refer to PDS.

ومسامية  وطبيعة  الجافة  للطبقة  الحقيقية  على السماكة  العملي  الفرد  معّدل  وسيعتمد  الجافة.  الطبقة  المحدد للمواد الصلبة وسماكة  النظري للحجم  الفرد  @ لقد تم حساب معّدل 
السطح وعامل االستهالك المرتبط بها. للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة النشرات الفنية للمواد.

المع

٨ ساعات

٤٠x١ ميكرون

٧.٣ م٢ / لتر

٢٤ ساعة٧٢

 ساعة

المع

٤٥ دقيقة

١٠٠x١ ميكرون

١٠.٠ م٢ / لتر

٢٤ ساعة

٧٢ ساعة

نصف المع

٤٥ دقيقة

٢ x ٣٠٠ ميكرون

٣٫٣ م٢ / لتر

٢٤ ساعة

٧٢ ساعة

لمعان عالي

١٢٠ دقيقة

٢ x ١٥٠ ميكرون

٥ م٢ / لتر

٢٤ ساعة

٧٢ ساعة

لمعان عالي

٤٥ دقيقة

٢ x ٢٠٠ ميكرون

٤٫٩ م٢ / لتر

٢٤ ساعة

٧٢ ساعة

لمعان عالي

٥٠ دقيقة

١٥٠x٢ ميكرون

٦.٥ م٢ / لتر

٢٤ ساعة

٧٢ساعة

المع

٦٠ دقيقة

٨٠x٢ ميكرون

٦.٦ م٢ / لتر

١٢ ساعة

 Â١٥ يوم

لمعان عالي

٥٠ دقيقة

٢،١ و٣ ملم 

٣ كلجم / م٢ / ٢ ملم سماكة

٢٤ ساعة

٧٢ ساعة

نصف المع

٧٠ دقيقة

٥-١٥ ملم

١١ كلجم/ م٢ / ٥ ملم سماكة

٢٤ ساعة

٧٢ ساعة

نصف المع

٦٠ دقيقة

٥-١٠ ملم

 ١١ كلجم / م٢ / ٥ ملم سماكة

٢٤ ساعة

٧٢ ساعة

غير المع

٦٠ دقيقة

٥ ملم كحد أقصى

٢ كلجم / م٢ / ٥ ملم سماكة

٢٤ ساعة

٧٢ ساعة

المع

٣ ساعات

٧٥x٢ ميكرون

٦.٨ م٢ / لتر

٢٤ ساعة

ال يوجد

ديورابل 300فيل ٢00سكريد٢30سكريد 250سيلف ليفل 200 ترافيك 150انتي ميكروبيال 500ترافيك ٥٢0ترافيك 300ترافيك 320برايم 420برايم 100 همبا فلور

Hempafloor





حماية متطورة لالرضيات

Hempafloor

Advanced floor protection

همبافلور

hempeldecorative.me

As a world-leading supplier of trusted coating solutions, Hempel is a 
global company with strong values, working with customers in the 
protective, marine, decorative, container and yacht industries. Hempel 
factories, R&D centres and stock points are established in every region 
across the globe, Hempel’s coatings protect surfaces, structures and 
equipment. They extend asset lifetimes, reduce maintenance costs and 
make homes and workplaces safer and more colourful. 

Hempel was founded in Copenhagen, Denmark in 1915. It is proudly 
owned by the Hempel Foundation, which ensures a solid economic base 
for the Hempel Group and supports cultural, social, humanitarian and 
scientific purposes around the world

/HempelDecorativeME

/HempelDecoME

/HempelDecorativeME

/Hempel Decorative Middle East

Hempel Qatar
Block 212, Street 16
Salwa Industrial Area
P.O.Box 3484, Doha
State of Qatar
Tel: +974 4455 9000
Fax: +974 4460 0901

Hempel Emirates
Interchange 8
Al Dhaid Road
Plot 698/G, Sajaa Area
P.O.Box 2000, Sharjah
United Arab Emirates
Tel: +971 6 531 0140
Fax: +971 6 531 0141

Hempel Oman
Ghala Industrial Area
Beside Komatsu
Building No 1280
Way No 5217
P.O. Box 1260, PC 112
Muscat, Sultanate of Oman
Tel: +968 24 592759
Fax: +968 24 596895

Hempel Abu Dhabi
Plot No 37, Sector M-15
Mussafah Industrial Area
P.O.Box 47006, Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel: +971 2 5552279
Fax: +971 2 5553379

Hempel Dammam
First Industrial Area
First Industrial Area
Fourth Road, Bn Zheer Street
P.O.Box 1077,
Dammam 31431
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 13 847 1616
Fax: +966 13 847 1816

Hempel Jeddah
Al Suhaili Commercial Centre,
Siteen Street,
Al Rabwah District,
P.O.Box 6783,Jeddah 21452
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 12 257 4567
Fax: +966 12 275 2828

Hempel Riyadh
Bldg. No. 6371
King Abdulaziz Road
P.O.Box 3977, Riyadh 11481
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 11 497 7839
Fax: +966 11 487 8012

Hempel Bahrain
Mina Salman Industrial Area
Building 314, Road
4306, Block 343
P.O.Box 997, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel: +973 1772 8668
Fax: +973 1782 7327

Hempel Kuwait
Shuwaikh Industrial Area
Block B, Street No. 30,
Plot No. 119
P.O.Box 3400,
Safat 13034,
State of Kuwait
Tel: +965 2 202 0700
Fax: +965 2 484 3307


