POLYMER
POWER
NO CRACKS

CE33 COMFORT
Smooth and crack free grouting
Excellent durability
■ Long-lasting colours
■ Suitable for wet areas
■

MADE IN

EU
ُﻣ ﺻ ﱠﻧﻊ ﻓ ﻲ

POLYMER
POWER
NO CRACKS

CE 33 COMFORT
Cement-based joint mortar for 1mm to 8mm

higher crack resistance

for indoor and outdoor use

Colour stable

suitable for wet areas

easy to clean

easy application

CHARACTERISTICS
■ No sagging
■ Smooth surface finish
■ Suitable for indoor and outdoor areas
Available packaging

5kg

20kg

Available colours
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STANDARD COLOURS

9

SPECIAL COLOURS

AREAS OF APPLICATION
■ Indoor and outdoor areas: utility rooms as cellars, storerooms, drying
rooms, corridors, stairs, anterooms, living rooms, parking, balconies,
terraces
■ Wet areas: bathrooms, kitchens, toilets.
COLOURS
Grey
Jasmine
Cream
Terra

Standard
Graphite Anthracite
White
Ivory
Silver
Siena

Special
Light Grey Cocoa
Bahama
Natura
Chocolate Crocus

Caramel
Clinker
Mint

Standard colours on stock. Special colours available based on minimum order quantity.
Please check with your Polybit sales representative.

Step -1

Henkel Polybit Industries Ltd.
PO Box 293, Umm Al Quwain, UAE
Tel. +971 6 7670777, Fax. +971 6 7670197
E-mail: henkelpolybit@henkel.com
www.henkelpolybit.com

Step -2

Step -3

البوليمــر
ال تشققات

CE 33 COMFORT

مادة مالئة من أساس اسمنتي لتعبئة الفواصل التي يتراوح عرضها بين  8-1ملم.

مقاومة أعلى للتشققات

لالستخدام داخليا ً و خارجيا ً

ثبات اللون

مادة مناسبة لالستخدام
في األماكن الرطبة

سهولة التنظيف

سهولة التطبيق

المميزات
■
■
■

مادة مالئة (حشو) متماسكة القوام (غير منزلقة) سهلة االستخدام
تشطيب املس للسطح
مناسبة لالستخدام الداخلي والخارجي

نطاق االستخدام
■

■

العُبوات المتوفرة

المناطق الداخلية والخارجية :غرف الخدمات مثل السراديب/األقبية ،غرف التخزين،
غرف التجفيف ،األروقة والممرات ،الساللم ،الردهات و غرف الجلوس ٬المواقف٬
الشرفات والمصاطب (الدكات).
المناطق الرطبة :مثل الحمامات ،المطابخ ،دورات المياه.

 20ﻛﻐﻡ

األلوان
رمادي
ياسميني
كريمي
ترا

 5ﻛﻐﻡ

األلوان المتوفرة

القياسية
جرافيتي
أبيض
فضي

أنثراسيتي
عاجي
سينيه

رمادي فاتح
الباهاما
شوكوال

الخاصة
لون الكاكاو
ناتورا
كروكوس
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الكاراميل
الكلنكر
منت

ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ

األلوان القياسية متوفرة .أما األلوان الخاصة فتتوفر اعتمادا ً على الحد األدنى للكمية المطلوبة.
يُرجى التأكد من مندوب مبيعات بولي بت الخاص بك

الخطوة 1 -

هنكل بولي بت للصناعات المحدودة
ص.ب ٬٢٩٣ :أم القيوين ٬اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 6 7670777 :
فاكس+971 6 7670197 :

الخطوة 2 -

الخطوة 3 -
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ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ

البوليمــر
ال تشققات

CE33 COMFORT
مادة مالئة ملساء وخالية من الشقوق
■ متانة و ديمومة ممتازة
■ مقاومة أعلى للتشققات
■ ألوان طويلة األمد

MADE IN

EU
ُﻣ ﺻ ﱠﻧﻊ ﻓ ﻲ

