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المستقبل مصنوع

بـ سـان - جوبــــان
مواد  أسواق  فى  العالمي  الرائد  جوبان،   - سان 
البناء  مواد  وتوزع  تصنع  تصمم،  فهي  البناء، 
المتزايد  الطلب  لمواكبة  مبتكرة  حلوالً  موفرة 
الطاقة  توفير  أجل  من  اإلقتصاد  نمو  عن  الناتج 
 - سان  برهنت   ،1665 عام  فمنذ  البيئة.  وحماية 
تحسن  منتجات  إختراع  على  قدرتها  على  جوبان 
منتجة  100 شركة  أكبر  الحياة. وكإحدى  من جودة 
خبرتها  سان-جوبان  تنشر  العالم  مستوى  على 
والمعامل  الجامعات  أعرق  مع  بالتعاون  التقنية، 

على مستوى العالم

صناعة الزجاجمواد البناء

• الجبس بكل مشتقاته
• مواد العزل الحرارية والمائية

• مواد التكسيات الخارجية
• المون الصناعية

• مواسير نقل المياه

• الثاني عالميًا في إنتاج الزجاج المسطح
   والسيارات

• لصناعة الزجاج والزجاج الخاص بالمركبات
• مواد القطع والكشط والتجليخ

• األنسجة الصناعية المتطورة
• مواد  متطورة لصناعة السيراميك
• حلول إستغالل الطاقة الشمسية

توزيع مواد البناءالمواد عالية التقنية

• األولى عالميًا فى توزيع األرضيات

• األولى في أوروبا في توزيع إحتياجات 
السباكة، التدفئة والصرف الصحى

تاريخ  له  الجبسية  المنتجات  قطاع 
حين   1917 عام  منذ  يمتد  طويل 
المملكة  فى   BPB شركة  إنشأت 
إنتاج  في  ضلعت  حيث  المتحدة، 
الجبسية.  واأللواح  المحارة  منتجات 
فرنسا،  في  الشركة  توسعت 
فى  إفريقيا  وجنوب  كندا  إيرلندا، 
األولى  أصبحت  حتى  الخمسينات 
الجبسية  المواد  إنتاج  في  عالميًا 
البيئة  وصديقة  الوزن  خفيفة 
العالمي  توسعها  وإستكملت 
شركة  عليها  استحوذت  حتى 

سان-جوبان فى عام 2005 .

الوصف والخواص
هو معجون في صورة بودرة تميل إلى اللون األبيض ، جاهز للتطبيق 
ومعبأ  ميكانيكيًا  مخلوط  المحدد،  الماء  معيار  إضافة  بعد  اليدوي 
محسنة  وإضافات  أولية  مواد  من  ومختبرة  ثابته  بمعايير  آليًا، 
في  الطبيعية  العناصر  تشكل  ومنتقاة.  الجودة  عالية  للخواص 
تركيبته أكثر من 98% من الوزن، ُيعطي بعد إضافته للماء بالنسب 
المحددة، معجونة متجانسة وجاهزة دون الحاجة ألية إضافات أخرى، 
له القدرة على تنعيم أسطح الحوائط و األسقف الناعمة )الفيرفيس(، 
وتجهيزها لمرحلة الدهان بأقل مجهود مع توفير واضح في تكلفة 

المتر المربع

المميزات العامة
• لما له من قدرة هائلة على التخبئة، التغطية والملء، فهو مثالي 

كسكينة أولى سميكه فوق المحارة الخشنة، ألنه يتميز عن 
غيره بأنه يصل لُسمك من 1 حتى 5مم فى الطبقة الواحدة دون 

تشرخات )يمكن عمل أكثر من طبقة في اليوم الواحد(

• ال يحتاج إلى أدوات أو عمالة متخصصة، ويتم خلطه وتجهيزه 
وتطبيقه بسهولة

• قوة ترابط عالية باألسطح المختلفة كالمحارة األسمنتية والجاهزة 
)كنظام مونة چيپالست(، األلواح الجبسية والخرسانة الناعمة 

)الفيرفيس( أو ألعمال المرمات

• يوفر حلوالً عملية لمشاكل الموقع كالتربيات حتى 5مم للطبقة 
الواحدة، سرعة اإلنجاز، ثبات الجودة، يوفر في تكلفة النقل بجانب 

سهولة التحميل والتخزين
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• يجب التخزين في أماكن جافة بعيدًا عن الرطوبة أو أية مصادر 
للمياه، ويفضل أن تكون مرتفعة عن األرض على طبالي خشبية 

ومغطاة بطبقة غير منفذة للمياه للحفاظ على ثبات الجودة 
أطول فترة ممكنة

• يجب مراعاة فترة تخزين المنتجات المطبوعة على كل شكارة
• يجب التأكد من نظافة وعاء الخلط وأدوات التطبيق خاصة من 

بقايا آثار الخلط السابق، ويراعى سرعة تنظيف األدوات بعد 
االستعمال 

• ال تخلط كمية أكثر مما يمكن استخدامه خالل فترة تشغيل 
المنتجات 

• ال تضف كمية أخرى إلى كمية متبقية من خلط سابق

• يتم حساب زمن الشك منذ بدء خلط المنتج بالماء         

• إضافة أية مواد أخرى أثناء الخلط خاصة مواد اللصق أوالدهانات 
بكافة أنواعها تؤثر سلبًا على جودة المنتج وُتغير من طبيعته 

• يراعى دائما تنظيف األدوات بالماء النظيف قبل تصلب المعجون

• يجب غلق الشيكارة جيدًا فـي حال وجود كمية متبقية دون خلط، 
بعيدًا عن الرطوبة أو أية مصادر مياه

• في حال ترك السطح النهائي فترة طويلة أو االكتفاء بالنتيجة 
النهائية للسطح، يجب عزل نظام الممتاز بالسيلر المائي

• عند الخلط يجب إضافة البودرة عن طريق الرش التدريجي على الماء 
وليس العكس

• عدد صفوف التخزين المناسبة من 12 - 15 شيكارة رأسيَا

المنتجات  من  ابتداءًا  الجبسية  المنتجات  أشكال  لكل  وموزع  ُمصنع  أكبر  هى  مصر  چيپروك 
الجبسية التقليدية والصناعية وصواًل لألسقف والحوائط المعلقة. انشئ  أول مصنع للشركة عام 
1908 باإلسماعيلية، وحاليًا تمتلك چيپروك مصر ثالث مصانع فى اإلسماعيلية، برج العرب ومدينة 
السادات، بجانب العديد من مصادر إستخراج أحجار الجبس الخام بأنقى أنواعه في سيناء وغيرها.

قدرتها  زيادة  على  مصر  چيپروك  عملت  المصري،  السوق  فى  الشركة  مكانة  تدعيم  أجل  ومن 
اإلنتاجية ضمانًا إلستمرارية ريادة  منتجاتها عالية الجودة وتلبية اإلحتياج المتنامي في السوق 

المصري والتصدير، من المنتجات الجبسية المتطورة  كذلك األلواح الجبسية.

لتحقيق  تحتاجه  ما  تنفيذ  على  قدرتها  لضمان  والخبرات  الموارد  مصر  چيپروك  تمتلك  اليوم، 
أهدافها باإلضافة إلى مستوى من الخدمة المتميزة، كرائد عالمي لعمالئها في مصر.

شركة سان-جوبان چيپروك فى مصر

لتجهيز وتنعيم الحوائط
لمرحلة التشطيب النهائي

هو أحدث ما قدمته شركة سان - جوبان چيپروك لسوق مواد البناء في مصر، بعد أن نال ثقة المستهلك عالميًا منذ أكثر من 40 
عام ، فهو نظام متكامل لتنعيم وتجهيز الحوائط فوق مرحلة المحارة سواء المحارة األسمنتية أو المحارة الجاهزة )كنظام مونة 
چيپالست(، أسطح شديدة الخشونة خاصة األسقف، األلواح الجبسية، الخرسانة الناعمة )الفيرفيس( أو ألعمال المرمات دون الحاجة 
لعمالة أو أدوات متخصصة، وهو يقارب في تطبيقه النظم التقليدية، لكنه يختلف عنها جوهريًا بما يقدمه من توفير كبير في 

الوقت والمجهود بجانب الجودة العالية والمضمونة

نصائح عامة

1

الرائد العالمي في إنتاج وتوزيع مواد البناء

39.6 مليار يورو مبيعات سنوية 2015

متواجدة في  67 دولة

170,000 موظف

يجب مراعاتها قبل تطبيق نظام چيپفاين
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أهم مميزات نظام چيپفاين

• سهولة و سرعة التطبيق
• له قوة ترابط عالية باألسطح

• يمكنه الوصول لسمك حتى 5مم في السكينة الواحدة ويمكن 
عمل سمك أكبر على طبقات حسب الحاجة فى يوم واحد

• ال يسبب أية رائحة وال يسبب تهيج للجلد أوالحساسية حيث أنه 
متعادل القلوية والحمضية )خالف المعاجين األسمنتية(

• الشركة تقدم إشرافًا فنيًا وتدريب للنقاشين للتطبيق المثالي

مراحل التطبيق الموصى بها

ثانيا:ً تجهيز السطحأوال:ً معاينة السطح

• التأكد من إتمام أعمال المهن األخرى 
التي تسبق أعمال النقاشة )النجارة، 
السباكة، مرمات الكهرباء والمحارة(

• يجب التأكد من خلو السطح من أية مواد 
زيتية، شحوم أو أية مواد غريبة ويراعى 

التأكد من نظافة السطح من الغبار 
والعوالق

• يجب إزالة أية نتوءات أو أية مناطق بارزة 
لتقليل حجم االستهالك

• يجب رش األسطح جيدًا بالماء قبل بدء 
التطبيق إلزالة أية عوالق، أتربة أو غبار، 

ويفضل الرش خاصًة خالل فصل الصيف 
أو في المناطق الحارة وضمان الوصول 

لدرجة الترطيب الالزمة قبل التطبيق
• إذا ظهرت أية مسطحات جافة يجب إعادة 

ترطيبها حتى تتساوى جميع األسطح 
في درجة امتصاص المياه

• يمكن االستغناء عن طبقة السيلر على 
سطح المحارة حديثة التنفيذ، واإلكتفاء 

بالترطيب بالماء فقط )يستخدم السيلر 
فى حالة عدم ضمان نظافة السطح 

لتحسين قوة االلتصاق بين المعجون 
والمحارة(

• وضع معيار الماء النظيف والمحدد لكل 
منتج كما هو مدون على العبوة 

• يتم إضافة المنتج عن طريق الرش 
التدريجي إلى معيار الماء وليس العكس
• تترك بودرة الممتاز لمدة دقيقتين حتى 

التأكد من تمام تشربها للماء
• ُيقلَّب الخليط جيدًا وفى كل االتجاهات 

حتى تمام االمتزاج والتجانس
• يمكن ضبط معيار المياه للوصول 
للقوام المناسب لطبيعة السطح 

وإحتياج العامل

ثالثا:ً تجهيز المنتج

رابعًا: مرحلة ملئ المسام والتنعيم
األولي ألسطح المحارة

• رش الحوائط واألسقف المراد تنعيمها 
بالمياه، ويفضل فى حالة المحارة القديمة 
أو األماكن شديدة الحرارة، غسل السطح 

بكمية كبيرة من الماء وتركه يجف
• يتم تطبيق السكينة األولي من منتج 

چيپفاين الممتاز 120 أوچيپفاين هاي كوت 
الخاص بالتربيات واالستعدال وتطبيقها 

مباشره فوق أسطح المحارة حديثة 
التنفيذ فى خالل ثالثة أشهر من زمن 

جفافها بعد رشها بالماء ودون الحاجة 
إلى مرحلة السيلر إبتداًء من 1 إلى 5 مم 

للطبقة الواحدة .
• فى حالة االحتياج لُسمك أكثر من 5 مم 
يتم ترك الطبقة األولى حوالى ساعتين 

ثم تفرد طبقة أخرى بحد أدنى 1 مم 
وأقصى 5 مم وهكذا .

خامسًا: 
مرحلة التنعيم النهائي والخدمة

• يتم تطبيق منتج چيپفاين سوبر الممتاز 
على سطح الطبقة السميكة چيپفاين 
الممتاز 120 أو بعد حوالي ساعتين على 

األقل من فرد طبقة چيپفاين الممتاز 120 
و ذلك إلكساب السطح صالبة ونعومة 

فائقة جاهزة قبل تطبيق الدهانات . 
• يجب تنعيم چيپفاين هاي كوت 

بإستخدام معجون چيپفاين الممتاز 120 
أو چيپفاين سوبر الممتاز كطبقة نهائية 

قبل الدهان .

سادسًا: مرحلة التشطيب

• منتجات چيپفاين الممتاز يمكن عدم 
صنفرتها، ويتم االستغناء عن هذه 

المرحلة عن طريق الرش الخفيف بالماء 
بعد حوالي ساعتين والكي بسكينة 

المعجون حتى الحصول على النعومة 
واللمعان المطلوبين )يراعى عدم 

االسراف في استهالك الماء في هذه 
المرحلة حتى ال تضعف القشرة الخارجية 

- فقط الرش الخفيف “التنسيم”(

مالحظــات هامــة
• في حالة ترك نظام چيپفاين الممتاز بدون دهان ألى سبب، يفضل عزله بطبقة من السيلر المائي المخفف

• يطبق چيپفاين سوبر الممتاز أو أى نوع من المعاجين األخرى فوق چيپفاين طبقة الممتاز 120
• يمكن صنفرة چيپفاين سوبر الممتاز بصنفرة درجة من 120 - 200

• يمكن تطبيق چيپفاين سوبر الممتاز مباشرة لتجديد األسطح سابقة الدهان
• يفضل استخدام چيپفاين الممتاز120 للتربيات العالية التي تبدأ من 1 مم على األقل، وچيپفاين سوبر الممتاز 

لألسطح التي التحتاج إلى أكثر من 1 مم للطبقة

لإلستشاري
والمالك

• تركيبة مضمونة تم إختباُرها بمعامل الشركة، مخلوطة ومعبأة آليًا
• ال ينكمش، وال تحدث على سطحه أية تشرخات شعرية )تنميل( بعد 

الجفاف حتى ُسمك 5 مم للطبقة
• ال ينتج عنه أية لحامات عند الفواصل خاصة عند المرمات، الصيانة 

والمساحات الكبيرة )خاصة األسقف(

• إنتاجية أعلى للصنايعى بحوالى 20-40% للعامل فى اليوم مقارنة 
باستخدامه للمعاجين األخرى

• األوفر تكلفة فى تغطية السكينة األولى فوق طبقة المحارة 
الخشنة

• معدالت فرد قياسية )معملية( تصل من 3 إلي 4م2 لكل واحد 
كيلوجرام بودرة، حسب طبيعة السطح وسمك الطبقة

• مثالي إلستعدال كافة أسطح المحارة والخرسانة الناعمة 
)الفيرفيس(

• يوفر وقت وتكلفة تطبيق سكينتين معجون للوصول للتخبئة 
والنعومة المطلوبة

• يتم شراء المادة الفعالة فقط و يتم إضافة الماء بالموقع ولذا 
يشغل أقل مساحة تخزينية

• تقدم الشركة دعمًا فنيًا بالموقع عند الحاجة

للنّقاشللمقاول
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• بضمان شركة سان-جوبان چيپروك األولى عالميًا في إنتاج مواد 
البناء المتطورة، خفيفة الوزن وصديقة البيئة

• صديق للبيئة فهو يستهلك في تصنيعه أقل طاقة حرارية كما أنه 
معبأ في شكاير ورقية قابلة للتدوير 
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چيپفايــــن الممتـــــــاز ١٢٠
لألسطح الخشنـة

األوزان

كجم
٢٥ ١٢

1400 - 1500 متوسط كثافة الخليط )كجم/م3(

1000 - 1٢00  م٢ لُسمك 1 مممعدل الفرد للطن

5أقصى سمك للطبقة )مم(

1 - 1,5متوسط معامل االنضغاط )نيوتن/مم2(

1 - 1,5متوسط مقاومة االنكسار )نيوتن /مم2(

3 - 3,5متوسط صالبة السطح )نيوتن/مم2(

100 )±10(متوسط زمن التشغيل )دقيقة(

1٢0 )±15(متوسط زمن الشك )دقيقة(

7-8درجة الحموضة

90% )±5%(نسبة ماء الخلط

شيكارة ورقية وزن 1٢ و ٢5 كجالعبوات المتوفرة

1500 - 1٦00 متوسط كثافة الخليط )كجم/م3(

1٢00 - 1400  م٢ لُسمك 1 مممعدل الفرد للطن

1أقصى سمك للطبقة )مم(

1٫5 - ٢متوسط معامل االنضغاط )نيوتن/مم2(

1 - 1,5متوسط مقاومة االنكسار )نيوتن /مم2(

3 - 4متوسط صالبة السطح )نيوتن/مم2(

100 )±10(متوسط زمن التشغيل )دقيقة(

1٢0 )±15(متوسط زمن الشك )دقيقة(

٦٫5-7٫5درجة الحموضة

90% )±5%(نسبة ماء الخلط

شيكارة ورقية وزن 1٢ و 8 كجالعبوات المتوفرة

الخـواص الفنيــــــةالخـواص الفنيــــــة

وكسطح  الخشنة،  المحارة  فوق  أولى  كسكينة  لالستخدام  مثالي   •
ناعم أولي مما يوفر في تكلفة الطبقة التالية له

تشرخات  دون  الواحدة  الطبقة  فى  مم   5 حتى   1 من  لُسمك  يصل   •
)يمكن عمل أكثر من طبقة في اليوم الواحد(

• لعالج المحارة القديمة غير المستوية أو عند المرمات في أقل وقت 
ومجهود ممكن

• يوفر أكثر من 50% من تكلفة المتر المربع مقارنة بمثيله من المعاجين 
األخرى

• يوفر أكثر من 23% من استهالك المعجون للمتر المربع. 
• تخبئة عالية بيضاء من أول سكينة تقارب سكينتين من المعاجين 

العادية
تجهيز  دون  )الفيرفيس(  الناعمة  الخرسانة  على  المباشر  للتطبيق   •

مسبق سوى رش الماء
البارزة  الزخرفية  اللواحات  لعمل  أو  زخرفية  كطبقة  تطبيقه  يمكن   •

والديكورات الخاصة
• يمكن استخدامه فى معالجة شروخات المحارة

سكينة أولى على جميع أنواع المحارة

مثالي كطالء زخرفي سميك ولعمل 
األشكال الزخرفية

على الخرسانه الناعمة
)الفيرفيس(

چيپفايــــن سوبر الممتـاز
للتشطيــب النهائــــي

األوزان

كجم
١٢ ٨

• البديل المثالي واألوفر من جميع أنواع المعاجين الجاهزة 
• تخبئة عالية بيضاء من أول سكينة تقارب سكينتين من المعاجين 

األكريليك
• يوفر أكثر من 40% من تكلفة المتر المربع  مقارنة بمثيله من المعاجين 

األخرى، لذا فهو مثالي للمشروعات
• يوفر أكثر من 23% من استهالك المعجون للمتر المربع

• يعطي إنتاجية عالية للعامل في اليوم الواحد

• يمكن تطبيقه مباشرًة لتجديد األسطح سابقة الدهان 
• مثالي لتشطيب األلواح الجبسية وتجهيزها لمرحلة النقاشة

• يمكن استخدامه مباشرة فوق المحارة التقليدية
• يتميز بالصالبة والنعومة العالية.

الواحدة دون تشرخات )يمكن  1 مم فى الطبقة  • يصل لُسمك حتى 
عمل أكثر من طبقة في اليوم الواحد(

يمكن تطبيقه على
چيپفاين الممتــاز 120

يمكن تطبيقه على اسطح سابقة الدهان

مثالي لتنعيم أسطح األلواح 
الجبسية وتجهيزها لمرحلة الدهان
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• مثالي لعمل المرمات في المباني السكنية خاصة الكهرباء، النجارة 
وجميع الحلوق

• يعطي سطحًا أبيض اللون شديد الصالبة
• قوام المادة بعد الخلط ومواد الربط في تركيبته يساعد على تقليل 

الهالك بنسبة كبيرة مقارنة بالطرق التقليدية
الماء  من  المحدد  المعيار  على  يضاف  فقط   - التجهيز  في  سرعة   •

النظيف مع التقليب الجيد حتى الوصول للقوام ا لمطلوب

چيپفايــن فيكس
ألعمـــــــال المرمـــــــات

الوزن

كجم
١٢٫٥

• زمن شك مناسب في حدود من 15 إلى 20 دقيقة، حسب ظروف 
ودرجة حرارة التخزين

• بضمان شركة سان-جوبان چيپروك األولي عالميًا في إنتاج مواد 
البناء المتطورة، خفيفة الوزن وصديقة البيئة

• صحي سواء عند التشغيل أو عند السكن وال يسبب أية رائحة

• صديق للبيئة فهو يستهلك في تصنيعه أقل طاقة حرارية كما أنه 
معبأ في شكاير ورقية قابلة للتدوير

الخـواص الفنيــــــة

15٦0 )كجم/م3(متوسط كثافة الخليط )كجم/م3(

50 م٢ لُسمك ٢ سممعدل الفرد )المعملي(

5أقصى سمك للطبقة )سم(

٢متوسط معامل االنضغاط )نيوتن/مم2(

1متوسط مقاومة االنكسار )نيوتن /مم2(

50متوسط صالبة السطح )نيوتن/مم2(

8 )±٢(متوسط زمن التشغيل )دقيقة(

10 )±٢(متوسط زمن الشك )دقيقة(

ال يوجددرجة الحموضة

٦٦%نسبة ماء الخلط

شيكارة ورقية وزن 1٢5 كجالعبوات المتوفرة

• التعليمات والتوجيهات المكتوبة في هذا الكتيب تمت كتابتها من 
االستخدام  على  لمساعدتهم  الصناعة،  تلك  في  المحترفين  أجل 

والتطبيق األمثل لمواد البناء التي تقدمها شركة سان-جوبان

السالمة  وأنظمة  تعليمات  عن  تغني  ال  والتوجيهات  النصائح  تلك   •
والصحة المهنية الخاصة بمسئول الحماية بموقع العمل

• في جميع األحوال مستخدمي تلك المنتجات يجب أن يتأكدوا مسبقَا 
من أنهم على علم بتعليمات السالمة والصحة المهنية المفروضة من 

قبل المسئول عن العمل وأن يتبعوها

• يراعى تدوير الشكاير الورقية للحفاظ على البيئة

• يجب عدم التخلص من تلك المنتجات في مجاري المياه أو التربة ويتم 
التخلص منها طبقًا للقوانين المحلية المنظمة للتعامل مع البيئة

التوافـق مع المواصفـــات
B1 جبس تكسية مبانى

بزمن شك إبتدائى < 20 دقيقة
ومقاومة ضغط < 2 نيوتن / مم 2

جبس تكسية البناء
)B1/2/20( 1 - 188 م ق م

اإلختبارات التى خضعت
لها مواد چيپفاين

كافة االختبارات المعتمدة من 
المراكــز المعتمـــدة متوافـــر نسخـة 

منهـا عند الطلب

السالمة والصحة المهنية في الموقعتعليمات األمان والبيئة
• يجب مراعاة سالمتك وصحتك الشخصية بعناية أثناء تواجدك بموقع 

العمل، لحماية حياتك وحماية قدرتك على اإلنتاج المتواصل، ولذلك:

• يجب اتباع القوانين والتعليمات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية كما 
يحددها لك مسئول الحماية بالموقع

بالشكل  مستخدمة  الشخصية  الوقاية  معدات  أن  من  التأكد  يجب   •
الصحيح أثناء التطبيق

• يجب الحفاظ على وجود تهوية جيدة بالموقع

الوقاية  ارتداء معدات  بالعين عن طريق  المنتجات  تلك  اتصال  تجنب   •
الخاصة وفي حالة االتصال بالعين يجب غسل العين بالماء جيدًا

للتشطيبات  مواد  سان-جوبان  شركة  تقدمها  التي  البناء  مواد   •
والديكور وليست مواد إنشائية 

خدمة العمالء
لالستفسار عن كيفية عمل تطبيقات خاصة، لم يرد ذكرها في هذا الكتيب، أو الرغبة في معرفة التطبيق 
األمثل خاصًة عند عمل تربيات أكثر من المعتاد على طبقات من منتجات چيپفاين يرجى االتصال بالشركة 
على وسائل االتصال المتاحة عند طباعة هذا الكتيب، وهو رقم خدمة العمالء المختصر والبريد اإللكتروني 
المدون على الغالف الخلفي ، كما توفر الشركة التدريب الفنى المجاني للفنيين بموقع العمل، والالزم لتطبيق 

نظام چيپفاين بأفضل أسلوب متاح في حينه.
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كافة المعلومات و التوصيات الوارد ذكرها بهذا الكتيب، والمتعلقة بالتطبيق واإلستخدام األمثل على وجه الخصوص والنتيجة النهائية لكافة المنتجات المتعلقة بنظام الممتاز، هي تعليمات إسترشادية وإيضاحية وقد أعطيت بحسن نية بناء على المعرفة، التجارب واإلختبارات المعملية والعملية 
المحددة التي قامت بها شركة چيبروك طبقًا للمعلومات والخبرات المتوافرة والمتعارف عليها في حينه، والتي قامت بها الشركة في ظل ظروف طبيعية لألسطح الداخلية، وفقًا لشروط وفترة التخزين الموصي بها واألجواء المحيطة للتجارب، ومدى مهارة وخبرة من قاموا بهذه التجارب وقت 
تطبيقها. كما يجب التنويه بأن هذه التجارب، األرقام، معدالت الفرد واإلستهالك كذلك التوصيات المرفقة قد تمت في ظروف تمت المراعة فيها، نوع األسطح التي تم التطبيق عليها ومدى شراهته إلمتصاص الماء، درجات حرارة السطح والحرارة المحيطة بمكان التطبيق، وشدة الريح )ظروف 
الموقع الفعلية وقت التطبيق( والتي قد تختلف بشكل أو بآخر عن الظروف الفعلية وقت تطبيق المنتج بعد الشراء. وبالتالي فإن اإلختالف في األسطح، األجواء المحيطة وطرق تطبيق العميل الفعلية قد يغير بطريقة أو بأخرى األرقام اإلستداللية المرفقة، والتي ال يمكن ضمانها كما هو مدون 
نظرًا إلختالف تلك العوامل وقت التطبيق والتي ال تستطيع أن تتدخل بها شركة چيبروك .وتخضع للتغييرات تبعا لطريقة تنفيذها والبيئة المحيطة، أخذا في االعتبار أن شروط التوظيف والصنعة المتضمنة في استخدام المنتجات هي شروط خارجة عن سيطرة شركة چيبروك ، فإن الشركة 
ال تقبل أي مسئولية وال تقدم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن أي مقترحات أو توصيات واردة بهذا الكتيب وتنحصر مسئولية شركة چيبروك في توريد منتجات مطابقة للمواصفات الخاصة بها ويستثنى من هذه المسئولية أي جانب توظيفي وهو ما يظل خاضعا لمسئولية المشتري حصريا، 
كما تنحصر مسئولية شركة چيبروك في كل األحوال في استبدال المنتجات التي ثبت، عن طريق فريق الدعم الفني والمعملي بالشركة، أنها معيبة، وذلك دون استحقاق أي تعويض للمشتري عن تكاليف النقل أو العمالة. ال تقبل شركة چيبروك أي مسئولية بشأن أي تصريح أو بيان أو ضمان 
أو أي تعهد بخالف ذلك من جانب أي من ممثليها أو وكالئها أو موزعيها، ويكون القصد من أي معلومات أو تصريحات يدلي بها هؤالء إنما هو اإلرشاد العام فقط. وتؤكد شركة چيبروك نفيها ألية مسئولية قانونية ناشئة عن أية إختالف في األرقام المرفقة أو النتيجة النهائية بعد الجفاف ناتجة 
عن سوء التخزين والمناولة، خلط أية مواد غريبة كإضافات قد يرى المستخدم أنها تحسن من أداء المنتج، أو إستخدام ماء ملوث بعناصر أخرى تضر بالتفاعالت الكيمائية للمنتج، كذلك تنفي شركة چيبروك أية مسئولية قانونية عليها ناشئة عن جهل المستهلك أو المشتري بسبل التطبيق 
األمثل واإلشتراطات الواجب توافرها. كما تؤكد الشركة حقها في مقاضاة كل من يتعمد اإلضرار والتشويه بسمعتها وسمعة منتجاتها من خالل تعمد مخالفة شروط التخزين ومدة الصالحية المدونة على كل عبوة، كذلك التعمد في مخالفة طرق التطبيق السليمة والمحددة. كما تؤكد شركة 
چيبروك على أحقيتها في تحديد ما تراه مناسبًا لسياستها وإستراتيجيتها التسويقية والبيعية في وقته وطبقًا لألحكام والشروط العامة لسياسة المبيعات المعتمدة من الشركة في حينه، والخاصة بتوافر المنتج في األسواق، الخصومات واألسعار الخاصة ، إستراتيجيات التوزيع وزمن التوريد. 
كما تؤكد الشركة على إحترامها وإلتزامها بتطبيق قوانين التجارة ومنع اإلحتكار المشهرة بجمهورية مصر العربية. كافة البيانات والمعلومات الفنية الواردة من تقارير اإلختبارات المعملية التي خضع لها نظام الممتاز بالمعامل الخارحية المتخصصة، هي مسئولية هذه المعامل والفنيين اللذين 
قاموا بتجربتها، وكافة الشهادات األصلية المعتمدة والموثقة من هذه المعامل، متاح صورة منها عند الطلب. لشركة چيبروك الحق في تعديل طرق التطبيق المثلى عندما يستجد أية معلومات جديدة لديها، من شأنها تحسين مظهر المنتج، وعلى العميل متابعة الشركة عن طريق وسائل 
اإلتصال الموضحة والمدونة على الكتيب. في حال صدور إصدار جديد لكتيب نظام الممتاز، فإن هذا اإلصدار الجديد يلغي أية بيانات واردة في إصدار سابق، كالمعلومات الفنية ونتائج اإلختبارات الفنية، خاصة معدالت الفرد ونسب اإلستهالك، وال يحق للعميل أو المشتري مقاضاة شركة چيبروك 

نتيجة جهلة بصدور إصدار جديد
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نظام المحارة المتكاملة باللون األبيض، الذى يتميز 
بسرعة اإلنجاز والحلول العملية للموقع

المعجون البودرة لتجهيز أسطح المباني 
المختلفة للدهان

لكافة أعمال الكرانيش والمشغوالت الزخرفية 
للديكورات واالستخدامات المتعددة

الخام لصناعة األسمنت

سان - جوبان چيپروك مصر

بعمل اإلسطمبات لشركات صناعة األدوات الصحية 
وأدوات المائدة

الجبـــــــس التقليــــــــدي

چيپـــــــالســـــــت

ومستلزماتها بأفضل جودة عالمية
متاحة )ألواح چيپروك(

األلـــــــواح الجبسيـــــــة

أحجـــــــار الجبـــــــس

چيپفـــــــايـــــــن

الجبـــــــس المتخصص
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