
: ClimateActivePaint®   
:الطالء الداخلي 

 ThermoVital
 ThermoPlus

الواجھات :
 ThermoProtect
 History
 StuccoTex (Structure Lightweight)

:الخشب 
 Nature
 NatureGlaze

:السطح
 ThermoActive

:منتجات اضافیة 
 FixPlus, GlossPluss
 ZinkPrimer, RustPrimer

حلول فردیة و مستقلة للعمالء :
خاصة صناعة )مجاالت تطبیق مختلفة(

Vorführender
Präsentationsnotizen
 يتم إنتاج المنتجات الموفرة للطاقة وفقا لتكنولوجيا الغشاء الخزفي الحراري وتتكون من عامل ربط مائي خاص        الذي يحتوي على الملايين من فقاعات السيراميك الزجاجية المفرغة (المجهرية) بقطر يتراوح مابين 10-120 مايكروميتر.  عندما يجف  الطلاء يتبلمر ليصبح مرن وكثيف ولكن ايضا ينتشر بشكل هيكل قابل للنفاذ (غشاء) بسمك مقداره تقريبا 0,3 مليميتر. الميزات الخاصة لهذا الغشاء تضمن خاضية توفير الطاقة. حيث  إنه يختلف تمامًا عن جميع الأفكار التقليدية حول إمكانية تقليل ضياع الطاقة  . .SICC Coatings GmbH المصطلح العلمي "طلاء السطح مع تأثيرات امتصاص للحرارة«...  مسجل كتصميم في  في المنشآت المحمية بواسطة هذه التكنولوجيا ،يكون قد تم فيها تقليل فقدان الدفء وكمية الطاقة المستخدمةلتسخين المبنى.          اما الحاجة الازمة من الطاقة للتبريد  في الصيف او في المناطق المناخية الحارة تكون قد قللت كميتها بنسبة 60بالمئة.



ClimateActivePaintھو طالء ذات قوام مستحلب •
DIN EN 13300تمت االختبارات وفقا ل •
الماء ھو المذیب•
المادة الالصقة ھي اكریلیت نقي•
معظم المواد ھي عبارة عن ثاني اوكسید التیتانیوم واصباغ•
المعالجة ھي نفسھا المستخدمة في الطالء العادي•
ةالمعاییر المستخدمة للسطوح ھي نفسھا المستخدمة في الدھان العادی•

جمیع  ظالل االلوان تقریبا متوفرة

:نظرة على الدھان 

Vorführender
Präsentationsnotizen
يعمل هذا المنتوج عمل الطلاء التقليدي حيث يمكن استخدامه في مختلف انواع الاسطح مثل الكونكريت     والخشب والمعدن .                                                                                                             ولا يحتاج هذا المنتوج الى معدات او تحضيرات خاصة. حيث من الممكن استعمال هذا الطلاء باستخدام  رولة الدهان او الفرشاة, كما يمكن استخدام معداة الرش اللاهوائي للاسطح الكبيرة.                                    يجف غشاء السيراميك الحراري  بسرعة. وقد تم تجاور حدود ال       عدة مرات.                                    ولايتم انبعاث مواد او غازات ضارة خلال استخدام هذا المنتوج ولا حتى بعد الاستخدام , لذلك يعتبر مناسب جدا وخصوصا للاشحاص الذين يعانون من الحساسية او الربو.                                                                     



: عمل المكونات المعقد 
تاثیر الغشاء. 1
انتشار, انعكاس , انبعاث . 2
خصائص التوصیل. 3

:ھذا یشمل 
نقل الرطوبة •

الفیزیاء البصریة •
الفیزیاء االشعاعیة •

الدینامیكیة الحراریة •
fluidics

...استخدام قطع السیرامیك في المركبات الفضائیة كدرع واقي للحرارة

 2,3700F .تقریبا

� ClimateActivePaint ماھو

Vorführender
Präsentationsnotizen
ان فكرة هذه التكنولوجيا في البداية اعتمدت على تطور الابحاث الفضائية. حيث كانت وكالة ناسا تبحث عن حل للمكوك الفضائي لحماية كل من الصواريخ والطاقم من الحرارة الاحتكاكية الهائلة التي تواجههم  عند إعادة دخول      الغلاف الجوي. فكان الحل هو استخدام فقاعات خزفية صغيرة (مجهرية) تغلف الفراغ والتي تم دمجها مع عامل ربط ملتصق للغاية والذي شكل فيما بعد القطع التي نعرفها في المر كبات الفضائية.                                    بناءً على هذه التقنية ، تم تطوير الطلاءات الخزفية الحرارية لتلبية المتطلبات الخاصة بالبناء والمناطق السكنية ،  مثلا الطلاء للاغراض الخارجية والداخلية .                                                                                          كان هدف الشركة هو تطوير وتصنيع نظام طلاء مبتكر للغاية في ألمانيا وتسويقه في جميع أنحاء العالم.أدى التطوير الإضافي إلى تقنية أكثر فاعلية ، تسمى "غشاء السيراميك الحراري ذو الخصائص المحتفظة للحرارة".



ClimateActivePaint© ��ҭ₉

الجزیئات المجھریة مكبرة بدرجة كبیرة قطع من خالل  الغشاء

مخطط الغشاء
:القوة االجمالیة للغشاءا:

~0,3 – 0,6 mm
Dry film:
• approx. 50% Bubbles
• approx. 50% special binder

with synchronize activators

عرض فردي

Vorführender
Präsentationsnotizen
ثبت هذا المبدأ من خلال العديد من الفحوص والاختبارات من المعاهد العلمية الرائدة  , وبصرف النظر عن  الميزات التقنية العديدة، تم فحص الميزات الموفرة للطاقة بشكل خاص .تضمن الآلاف من التطبيقات في جميع أنحاء العالم في قطاع المشاريع والقطاع الخاص والإنشاءات الخاصة بالإضافة إلى نتائج البحوث وسجلات الاختبارات الخاصة بالمعاهد والجامعات القائمة .. السلامة في التطبيق ووظيفة الحماية وتوفير الطاقة طويلة الأمد.    



ѹ¢̳�ƒ$� ѹ̳5̌ $ꞈ� (RH): 82%

Vorführender
Präsentationsnotizen
 !ClimateActivePaintوهذه هي الطريقة التي يعمل بها  في المناطق ذات المناخ الدافئ ، تكون الرطوبة النسبية للهواء الخارجي أعلى من الرطوبة الجوية داخل المبنى. مثلا هنا في إندونيسيا ، درجات حرارة تصل إلى 32 درجة مئوية  وهذا غير عادي. لهذا السبب يمكن للهواء  امتصاص الكثير من الرطوبة.

samir
Durchstreichen

samir
Durchstreichen



Vorführender
Präsentationsnotizen
ان ظغط البخار موجه للداخل , فاذا نظرنا الى  نقطة الندى معتمدين على درجة حرارة او رطوبة الهواء فسوف نرى بان درجة حرارة نقطة الندى اعلى من درجة حرارة الهواء او درجة حرارة السطح المغلف للبناية .وهذا يؤدي الى تكثف الرطوبة على الجدار  , حيث ان الجدار الرطب ينقل الحرارة بصورة اسهل من الخارج الى الداخل.   



2616

Vorführender
Präsentationsnotizen
يؤدي الجدار الرطب إلى ارتفاع درجات الحرارة بصورة حتمية في الغرفة الداخلية وبالتالي إلى زيادة استهلاك الطاقة الازمة لاستخدام مكيف الهواء.



ClimateActivePaint

Vorführender
Präsentationsnotizen
  على السطح أو في الواجهة ClimateActivePaint الحالة مختلفة إذا تم استخدام 



ꞌ

Vorführender
Präsentationsnotizen
   طلاء الواجهات ضوء الشمس بنسبة 91,4 بالمئة    ThermoProtect    طلاء السطح او  Claiment Active  يعكسوبذلك يضمن بقاء الاسطح المطلية باردة.  



Hygroscopic Diode

Vorführender
Präsentationsnotizen
     والذي يكون على شكل صمامClimateActivePaintالسطوح المبردة تسمح بالقيام بعملية التكثف عليها وعلى      ثنائي تكون بسبب قابليته على التمدد .نتيجة لذلك لايمكن للرطوبة الدخول الى الجدار خلفه.



19°C

Vorführender
Präsentationsnotizen
عند زيادة اشعاع الشمس يحدث ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة على السطوح مما يؤدي الى عملية التبخر التي ينتج عنها انخفاض في درجات الحرارة , فيتم تبريد المبنى بصورة اضافية.فتبقى الغرف الداخلية للمبنى مريحة.



19°C

Vorführender
Präsentationsnotizen
Existing wall humidity is transported outwards by diffusing action … (next slide) يتم نقل الرطوبة المتواجدة في الجدار الى الخارج عن طريق عملية الانتشار



Vorführender
Präsentationsnotizen
… and capillary water transport. وخاصية نقل الماء الشعرية....



19°C �̳

Vorführender
Präsentationsnotizen
Dry walls insulate better than humid walls and the endothermic function of ClimateActivePaint Protect ensures sustainability and reduces energy consumption. The thermal conductivity (Lambda) of a building material is reduced of about 35%.    الجدران الجافة تكون معزولة بشكل افضل بكثير من الجدران الرطبة وكذلك خاصية امتصاص الحرارة ل              يضمن  الاستدامة ويقلل من استهلاك الطاقة .   كذلك سوف تقل خاصية التوصيل الحراري  ClimateActivePaint  لمادة البناء بنسبة %35 .



یفة غشاء الخزف الحراري على السطوحظو

64,7°C ꜜ   40,0°C 57,1°C 37,8°C

24,6°C :  ꞈ   19,3°C :ꞈ

Vorführender
Präsentationsnotizen
An extreme example from Malaysia shows the fantastic impact of ClimateActivePaint (here with an air humidity of over 90 %).     (    (مع درجة رطوبة تصل الى اكثر من %90ClimatActivePaintتعتبر ماليزيا مثال واضح جدا لتاثير           

samir
Durchstreichen



Caterpillar Asia    $ffl 2⃰ �ԛƒ Ѽ̳ҽ ThermoActive

63,5°C   8̳2: Test report of TÜV Süd PSB SINGAPORE:40,0°C  ꜜ ₅̳ :

Solar Reflectance Index => 110.5-110.26. 23,5°C 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Previously Caterpillar was facing problem with hot environment inside the warehouse due to the warm weather and consequently there was the need to use energy to reduce the warm temperature inside the warehouse. Therefore, Caterpillar warehouse metal roof applied THERMO ACTIVE ROOF COATING to reflect heat + reflect Sunlight + reflect UV for reducing energy consumption.   مشكلة الجو الحار  داخل المستودع بسبب حرارة الطقس العالية وبالتالي       في السابقCaterpillarواجهت    كانت هناك حاجة لاستخدام الطاقة لتقليل درجة الحرارة الدافئة داخل المستودع. لذلك ، استخدم تطبيق: THERMO ACTIVE ROOF COATING حيث تم طلاء السطح المعدني به لعكس الحرارة + انعكاس ضوء الشمس + الأشعة فوق البنفسجية للحد من استهلاك الطاقة.



ThermoActive for Roof coating ...لطالء السطح

…







Certified product-advantage in endurance test

- kerosine-resistant مقاوم للكیروسن

- saltwater-resistant مقاوم للماء المالح

- Flame resistant مقاوم للھب

- Reduced mildew creation

- یقلل من تكون العفن

- Smog and ozone resistant

- مقاوم لالدخنة واالوزون

- Suitable for allergic subjects

- مناسب لمواضیع  الحساسیة

- crack-resistant مقاوم للتشققات

- Outclass in outdoor weathering

- مقاوم للتغیرات الجویة الخارجیة

- anti-electrostatic effect

- مضاد لتاثیر الكھرباء

- Reduced algae creation

- یقلل من تكون الطحالب
- High sun-reflection  انعكاس عالي
الشعة الشمس

- Crack reduction یقلل التشققات

- Binder for asbestos
fiber اللیاف االسبستوسمغلف

- Durable elastisity -50°C - +120°C

- متانة في المرونة

- Energy saving موفر للطاقة

- Improved acoustics

- یحسن من الصوتیات

- Open for diffusion قابل
لالمتصاص

- Waterproof لماء اضد 

- Nontoxic غیر سام



 FixPlus

 ThermoPlus

 ThermoActive

 ThermoProtect

 IndustrySpecial

 Nature Primer

 ThermoVital

 History

 Nature

International certificates  ѹ¢$5ꜜ $� Ѽ�ꜜ �4ҭ$�

Vorführender
Präsentationsnotizen
More than 40 institutes and university institutions have been dealing with the mode of action of ClimateActivePaint and can evidence these.ويمكنهم إثبات ذلك    ClimateActivePaintاكثر من 40 معهدًا ومعهدًا جامعيًا يتعاملون مع طريقة عمل     



Thank you for your time!  شكرا جزیال لوقتكم

Contact:

CMS Consulting Marketing Service GmbH
See Strasse. 6 . 83700  Rottach-Egern
Germany 
Manager Director: 
Samir Al Memar
E-Mail: memar@dync.de
Mobilphon: 49-152 540 975 21

mailto:memar@dync.de
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