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منتجات فيكس بوند

نبذه عن تاريخ الشركة

تعريف عن
شركة فيكس بوند تُ عد الرائد األقوى واألول في صناعة المواد الالصقة والسيليكون والمركبات المطاطية على مستوى
ً
عاما
مصر و منطقة الشرق األوسط و منطقة شمال أفريقيا حيث تأسست شركة الصناعات الكيمياوية منذ أكثر من 35
ً
طبقا
لتساهم في تطور إنتاج منتجات المواد الالصقة و خاصةً لحام المواسير البالستيكية () PVC – UPVC – CPVC
للمواصفات العالمية.
حيث يقع المقر الرئيسي لمصنع شركة الصناعات الكيماوية في اإلسكندرية  -مصر ,فيعمل المصنع تحت إشراف نخبة من
خبراء المهندسين و الكيميائين بأيدي عمالة مصرية ليكون الناتج منتجات فيكس بوند التي تفوقت في كل االختبارات
العالمية التي خضعت لها و ثبتت جدارة مواصفتها و جودة الخامات المستخدمة في كل منتج.

شركة فيكس بوند
تخدم منتجات فيكس بوند أكثر من  5أسواق مختلفة منهم سوق :
( األدوات الصحية – الحدايد و البويات – األحذية و الجلود – شبكات الري المتطورة – األسفنج و
ً
أخيرا سوق أغطية البرطمانات الزجاجية و المركبات المطاطية )
التنجيد – و
باإلضافة إلى ذلك يأتي الهدف األول لدى الشركة هو إرضاء عمالءنا بخدمة و جودة تفوق
ً
سعيا منا في
توقعاتهم فتبدأ بخدمة ما قبل البيع حتي تتنهي بمتابعة خدمة ما بعد البيع
ً
وحرصا منا على تحقيق رؤية و هدف الشركة.
التطوير و التقدم

®

®

غ

غراء لحام
فيكس بوند  914لحام مواسير
لحام مواسير قوي يتميز بسرعة الجفاف و يستخدم في لحام مواسير
 CPVCومواسير PVC - UPVCلنقل المياه الساخنة وكذلك المياه الباردة
المستخدمة فى المطابخ و الحمامات في أقل من  40ثانية ،
ً
طبقا للمواصفة األمريكية
يتحمل حتى قطر  12بوصة .وذلك
ASTM D - 2846 & F-493

األوزان المتاحة

Heavy Bodied

BODY

Fast

SET TIME

Orange

COLOR

“12” ” For All Rigid
”CPVC

Maximum
PIPE SIZE

& ASTM D-2846
F-493

& INDUSTRY LISTINGS
PERFORMANCE SPECS

1/8KG - 1/4KG - 1/2KG - 1KG

فيكس بوند  900لحام مواسير
ً
أيضا غراء بارد) يستخدم في لحام مواسير PVC
غراء شفاف (و يسمى
لتوصيل المياه الباردة و مياه الصرف الصحي  ،يتحمل حتى قطر  12بوصة
ً
طبقا للمواصفة األمريكية ASTM D - 2564
وذلك

األوزان المتاحة

REGULAR BODIED

BODY

Medium

SET TIME

Clear

COLOR

“12” ”For All Rigid
”PVC

Maximum
PIPE SIZE

ASTM D-2564

& INDUSTRY LISTINGS
PERFORMANCE SPECS

1/8KG - 1/4KG - 1/2KG - 1KG

زوروا موقعنا
WWW.FIXBOND.COM
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غراء لحام
فيكس بوند  917لحام مواسير
لحام ثقيل القوام و سريع المفعول يتميز باللزوجة المرتفعة و يستخدم في
لحام مواسير  UPVCذات أقطار كبيرة التي تستخدم في شبكات وخطوط
مياه الشرب وشبكات الري المتطورة وحمامات السباحة و أنظمة أنابيب DWV
ً
طبقا للمواصفة
(الصرف والنفايات والتهوية) يتحمل حتى قطر  12بوصة
األمريكية ASTM D - 2564

األوزان المتاحة

HEAVY BODIED

BODY

Fast

SET TIME

GRAY

COLOR

“12” ”For All Rigid
Maximum
”UPVC
PIPE SIZE
& INDUSTRY LISTINGS
ASTM D-2564
PERFORMANCE SPECS

1/8KG - 1/4KG - 1/2KG - 1KG

فيكس بوند  905لحام مواسير
لحام مواسير ثقيل القوام شفاف اللون و الذى يتميز بسرعة الجفاف مطابق
للمواصفات األمريكية  ASTM D -2564و لكن يستخدم حتى أقطار
 4بوصة.

األوزان المتاحة

MEDIUM BODIED

BODY

Fast

SET TIME

Clear

COLOR

”“4” ”For All Rigid PVC
Maximum
PIPE SIZE
& INDUSTRY LISTINGS
ASTM D-2564
PERFORMANCE SPECS

1/8KG - 1/4KG - 1/2KG - 1KG

زوروا موقعنا
WWW.FIXBOND.COM
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غراء لحام
فيكس بوند  950لحام مواسير
لحام مواسير ثقيل القوام وسريع المفعول يستخدم في مواسير الضغط
البالستيكية و يتحمل حتى قطر  12بوصة  ،كما يتضمن تطبيقات آخرى مثل ،
غاز و الصرف الصحي و أنظمة أنابيب  DWVالصرف و النفايات حيث يتميز هذا
ً
أيضا في سرعة اإلعدادات و هو أمر مرغوب فيه للتطبيقات المرتبطة
المنتج
بالسباكة .حيث يطابق مقياس  ASTMويتجاوزه عند إستخدامه لتطبيقات
الضغط .

األوزان المتاحة

HEAVY BODIED

BODY

Fast

SET TIME

Clear

COLOR

“12” “For All Rigid
”PVC

Maximum
PIPE SIZE

& INDUSTRY LISTINGS
ASTM D-2564
PERFORMANCE SPECS

1/8KG - 1/4KG - 1/2KG - 1KG

فيكس بوند ABS 979
الصق متوسط القوام وسريع المفعول لجميع منتجات  ABSمثل ألواح
 ABSواألنابيب البالستيكية و تطبيقات السباكة  ،DWVوالمجاري ،وممر
الصرف

األوزان المتاحة

زوروا موقعنا
WWW.FIXBOND.COM

MEDIUM BODIED

BODY

Fast

SET TIME

WHITE

COLOR

) 8” ( 200 mm

Maximum
PIPE SIZE

1/8KG - 1/4KG - 1/2KG - 1KG

8I

غراء لحام
سيزر ماجيك
هو غراء للحام مواسير  PVC & UPVC & CPVCذات األقطار الكبيرة كالمواسير
المستخدمة في شبكات الري  .و يتميز بتوسط سرعة جفافه (على عكس الغراء
ً
ً
كافيا
وقتا
المستخدم في مجال السباكة الذي يجف في وقت أسرع) مما يوفر
لضبط و تركيب المواسير ذات األقطار الكبيرة .و المنطقة الملحومة بالسيزر ماجيك
ً
طبقا للمواصفة األمريكية ASTM D - 2564
تتحمل ضغط حتى  45بار

األوزان المتاحة

heavy bodied

BODY

Medium

SET TIME

Clear

COLOR

”24

Maximum
PIPE SIZE

1/8KG - 1/4KG - 1/2KG - 1KG

WATER BASED LUBRICANT
FIXBOND 959 GREASE
هو شحم نباتي ال يحتوي على مواد سامة كما أنه يذوب في الماء و ال يسد
شبكات المياه و بالتالي يمكن استخدامه بأمان في شبكات مياه الشرب مع
المواسير التي يتم ربطها باستخدام الحلقة المطاطية (جوان) حيث يتم إدخال
المواسير داخل بعضها أو داخل الوصالت فيقوم بتسهيل عملية إنزالق الماسورة
و تثبيت الحلقة المطاطية بحيث ال تتمزق أثناء إدخال الماسورة و يمكن استخدام
هذا الشحم مع جميع أنواع المواسير ذات الحلقة المطاطية سواء كانت بالستيكية
( PVCأو غيرها) أو فخار أو بوليستر أو صلب

األوزان المتاحة

زوروا موقعنا
WWW.FIXBOND.COM

“White’yellow
”Brown’Clear

COLOR

1.01gm /cm³

DENSITY

230000-280000cps

VISCOSITY

200gm TUBE - 1/2KG GALLON - 1KG GALLON
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مركبات خاصة
فيكس بوند  909منظف
يستخدم هذا المنتج في تنظيف المواسير من الشوائب و األتربة التي
يمكن أن تعوق تأثيرقوة لحام الغراء على الماسورة المراد لحامها

)Clear (Water Thin

COLOR

“NO Maximum
”PVC,CPVC,ABS & fittings

Maximum
PIPE SIZE

األوزان المتاحة
1/8KG - 1/4KG - 1/2KG - 1KG

فيكس بوند  915برايمير
يستخدم برايمير فيكس بوند  915في تهيئة سطح الماسورة المراد
لحامها لتسهيل عملية اللحام و تقويتها

Purple

COLOR

“NO Maximum
”PVC, CPVC,ABS and fittings

Maximum
PIPE SIZE

األوزان المتاحة
1/8KG - 1/4KG - 1/2KG - 1KG

زوروا موقعنا
WWW.FIXBOND.COM

10I

موانع تسريب
فيكس بوند  910تيفلون
بدال من خيوط الكتان ،يساعد على
هو شريط مانع تسريب في وصالت المياه
ً
ً
أيضا على
تليين االتصال بينهم  ،مما يجعل عملية التضفير أكثر سالسة  ،ويساعد
منع المواسير من اإللتصاق

White

COLOR

0.3gm /cm³

DENSITY

19mm× 0.25mm

THICKNESS

األوزان المتاحة
20 m - 40 m

فيكس بوند  999سيليكون
سيليكون ذات جودة عالية لجميع التطبيقات في المجاالت الصحية أو إطارات نوافذ
األبواب أو الزجاج و غيرها  ،حيث له العديد من اإلستخدامات مصنوع من مادة
األسيتوكسي و يستخدم في ملئ الفراغات في األسطح بالحمامات و المطابخ و
مقاوم للبكتيريا و الفطريات .

األلوان المتاحة

شفاف  -أبيض  -بيج

1

زوروا موقعنا
WWW.FIXBOND.COM

General

APPLICATION

Clear

COLOR

5 MINUTES

WORKING TIME

2-4MM/DAY

CURING SPEED

24H

CURING TIME

260%

ELONGATION AT BREAK

األوزان المتاحة
250 GRAM

11I

ا

المواد الالصقة
فيكس بوند  919غراء أحمر سريع
غراء أحمر سريع المفعول متعدد االستخدام حيث يستخدم فيكس بوند
 919في لصق :
(الموكيت  -الباركيه  -االسفنج  -الجلود الصناعية  -المطاط  -الخشب -
المعدن وغيرها )

األوزان المتاحة

Yellowish Liquid

COLOR

1.07 gm /cm³

DENSITY

2500-4500 cps

VISCOSITY

23±1%

SOLID CONTENT

200 GRAM- 400 GRAM - 850 GRAM - 3 KG - 10 KG

فيكس بوند  939غراء بوليتان
عالي الجودة يستخدم في لصق األحذية و الجلود و خاصة  PVCو البولي
ريثان و المطاط و بولي أميد (نايلون)  ،بولي يوريثين .
يتم إستخدامه للصق نعل الحذاء بأنواعه :
( جلد طبيعي  -الجلود الصناعية  -البالستيك  -الكاوتش  -المطاط ) باألسطح
العليا لباقي الحذاء

األوزان المتاحة

Colorless

COLOR

0.92 gm /cm³

DENSITY

2500 -3500 cps

VISCOSITY

850 GRAM - 3 KG - 10 KG

زوروا موقعنا
WWW.FIXBOND.COM
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المواد الالصقة
فيكس بوند  949غراء رش
غراء يستخدم ألغراض التنجيد و أعمال السروجية حيث يستخدم عن طريق
تعبئة جهاز كمبروسر أو آله رش  ،للزق ألواح األسفنج على األسطح المختلفة

مثل الجلد  -القماش  -األخشاب  -و األسطح األخرى

Dark Brown Liquid

COLOR

1.02gm /cm³

DENSITY

250-350 cps ± 50 cps

VISCOSITY

40±3%

SOLID CONTENT

NOZZLE DIAMETER 1.5-2 mm

األوزان المتاحة
1000 GRAM - 2.5 KG

1

زوروا موقعنا
WWW.FIXBOND.COM
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كاوتش سائل غذائي
CANSEAL 502 CT

CT

مركب ممتاز مانع للتسرب أساسه مائي مرتفع المواد الصلبة القائمة
على المطاط الطبيعي يستخدم في تبطين أطراف و أغطية العلب
الصفيح المستخدمة في علب األطعمة الزيتية والدهنية ذو مقاومة عالية
لدرجة الحرارة (حد أقصى  120درجة مئوية)  ،استخدام مثالي بواسطة
أنواع مختلفة من األفران (عمودي  -أفقي)  ،تستخدم للمعادن المستطيلة
المختلفة األبعاد  ،الحشية مقاومة للحرارة أو البرودة للغالف المحيط  ،خط
مزدوج مع حقن البخار أو بدونه.

As Required

COLOR

Alkaline

PH

)(at 22°C
20000 – 24000 cps

VISCOSITY

60% ± 1

T.S.C %

70 - 120°C

PROCESSING
TEMP

Stamping

APPLICATION

CANSEAL 502 CTC 63

CTC 63

هو مركب ممتاز مانع للتسريب يستخدم في تبطين قاع العبوات المعدنية
و يمنع دخول الهواء إلى داخل العبوات المعدنية مما يؤدي إلى فساد
األغذية المحفوظة داخلها  ،يستخدم لعلب األطعمة الزيتية والدهنية ذات
األقطارالصغيرة و المتوسطة و الكبيرة المستخدمة فى األغراض الغذائية
بكافة أنواعها .مقاومة عالية لدرجة الحرارة (حد أقصى  120درجة مئوية) ،
استخدام مثالي من قبل أنواع مختلفة من األفران (عمودي  -أفقي) عن
ً
أيضا لألغطية
طريق الماكينة المخصصة سواء بنظام الفونية أو الختامة و
المدورة أو المربعة.

زوروا موقعنا
WWW.FIXBOND.COM

As Required

COLOR

Acidic

PH

)(at 22°C
12000 – 18000 cps

VISCOSITY

63% ± 1

T.S.C %
PROCESSING
TEMP

Nozzle

APPLICATION

70 - 120°C
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كاوتش سائل غذائي
CANSEAL 502 CTC 48/H STAMPING

CTC 48/H
Stamping

عال على المواد الصلبة القائمة على
مركب ممتاز مانع للتسرب أساسه مائي
ٍ
المطاط الطبيعي الداخل في صناعة علب األطعمة الزيتية والدهنية و يمكن
استخدامها مع ضغط الطوابع .مقاومة عالية لدرجة الحرارة (حد أقصى  120درجة
مئوية)  ،استخدام مثالي من قبل أنواع مختلفة من األفران (عمودي  -أفقي) ،
يستخدم للمعادن المستطيلة ذات األبعاد المختلفة  ،الحشية مقاومة للحرارة أو
البرودة الغالف الجوي  ،خط مزدوج مع حقن البخار أو بدونه.

As Required

COLOR

Acidic

PH

)(at 22°C
20000 – 24000 cps

VISCOSITY

50% ± 1

T.S.C %

70 - 120°C

PROCESSING
TEMP

Stamping

APPLICATION

CANSEAL 502 CTC 48 NOZZLE
هو مركب ممتاز مانع للتسرب بإجمالي مرتفع من المواد الصلبة القائمة على
المطاط الطبيعي لعلب األطعمة الزيتية والدهنية ذو مقاومة عالية لدرجة الحرارة (حد
أقصى  120درجة مئوية)  ،استخدام مثالي بواسطة أنواع مختلفة من األفران
(عمودي  -أفقي)  ،يستخدم للمعادن المستديرة ذات األبعاد المختلفة  ،الحشية
مقاومة للجو الساخن أو البارد  ،التماس مزدوج مع أو بدون حقن بخار.
CTC 48 Nozzle

1

زوروا موقعنا
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As Required

COLOR

Acidic

PH

)(at 22°C
16000 – 18000 cps

VISCOSITY

50% ± 1

T.S.C %
PROCESSING
TEMP

Nozzle

APPLICATION

70 - 120°C
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بالستيسول
)PLASTISEAL JOAN (GASKET
مركب يستخدم في تبطين حواف األغطية المعدنية (المشرشرة)
للبستالت التي تستخدم لتعبئة الدهانات و الزيوت و الطالء و الورنيش
لمنع تسرب المنتجات المعبأة ولحماية المنتجات لمنع دخول الهواء حتى
ال يجف المنتج و يتجمد.

Creamy paste or as required

COLOR

1.2 g/cm3

DENSITY

(at 22°C) 30 - 50 sec.
)(Measured by ford cup 8 mm

VISCOSITY

100%

T.S.C %

APPLICATION Nozzle
SHELF LIFE

12 Months

PLASTISEAL TWIST-OFF
مركب خالي من الفيثالت و يستخدم في تبطين حواف األغطية
المعدنية للبرطمانات الزجاجية التي تستخدم في تعبئة األطعمة
المحفوظة  ،مثل المربى والعصائر والمخلالت والصلصة والكاتشب ،
إلخ..
من أجل حماية المنتجات المعبأة من التعرض للهواء ومنع تسرب
المنتجات وبالتالي يمتد العمر االفتراضي لألغذية المحفوظة.
ال يحتوي على مواد خطرة.
ال يتفاعل مع أي سوائل أو منتجات غذائية و يلبي متطلبات اللوائح
األوروبية ()EC

زوروا موقعنا
WWW.FIXBOND.COM

Creamy paste or as required

COLOR

1.25 ± 0.05 g/cm3

DENSITY

(at 22°C) 30 - 50 sec.
)(Measured by ford cup 8 mm

VISCOSITY

100%

T.S.C %

180 – 220°C

PROCESSING
TEMP

70 -100 Sec

PROCESSING
TIME

Nozzle

APPLICATION
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بالستيسول
)PLASTISOLE (CROWN CORK
مركب  PVCلتبطين األغطية المعدنية لزجاجات المياه الغازية
لمنع تسريب ثاني اكسيد الكربون حتي مع التخزين لفترات
طويلة و يمكنها مالمسة الطعام.
عمليات اإلغالق النهائية المصحوبة بمادة البالستيسول تمر
عبر االختبار التالي:
 إختبار ضغط ()PSI 155( -إختبار استبقاء )CO2

1

زوروا موقعنا
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White paste

COLOR

1.27 ± 0.02 g/cm3

DENSITY

0.6 ± 0.01 g/cm3

FOAM DENSITY

25 - 40°C

INJECTION TEMP.

150 – 200°C

MOLDING TEMP.

190 -250°C

CURING TIME IN OVEN

100%

TOTAL SOLIDS

12 Months

SHELF LIFE
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Contact Info:
New Borg El-Arab City ,1st Zone
block 21,Alexandria - Egypt
(+20) 1099931717

Export Department Info:
Export@aci-adhesive.com
www.fixbond.com

(+20) 1000185539

