natural paint for a beautiful world

DMC understands hot
desert climates.
We produce natural
paints in harmony with
nature to provide a
more sustainable future
for all.

DMC PAINT NATURE PALETTE visit www.dmc-mix.com

 تفهم الطبيعة الصحراويةDMC
والجافة
ننتج دهانات طبيعية متناغمة مع
الطبيعة لتأمين االستدامة للجميع

Available in all colours including custom colours

DMC natural paints are different
Made from minerals and
manufactured by utilizing a
simple elemental cycle of earth
fire, water and air.
We source the finest pigments
on earth to develop a beautiful
range of colours for both modern
and traditional buildings.
Working with nature –making
truly unique and beautiful paints.

 الطبيعية المختلفةDMC دهانات
مصنوعة من مواد طبيعية ألنها معالجة
من خالل استغالل المصادر الطبيعية
.والدورة األرضية الماء والهواء والنار
نبحث عن أفضل المصادر لأللوان
الطبيعية على الكرة االرضية ونطورها
لتناسب جميع أنواع المباني سواء حديثة
.او قديمة
نعمل مع الطبيعة لتصنيع دهانات فريدة
.وجميلة

األلوان مصنوعة من الطبيعة

paint made from nature

U.V stable - paint will never fade

مقاومة لألشعة فوق البنفسجية

الجدران أبرد بــ  12درجة مئوية تحت أشعة الشمس المباشرة

walls remain up to 12ºC
cooler in direct sunlight

الدهان طبيعي لدرجة أنه يشبه الحجر

paint so natural it looks like stone

... for a natural living environment

 لمعيشة في بيئة طبيعية...

دهانات DMC
سهولة بالتنفيذ والتشكيل وال تتقشر وال يتغير لونها
وتمنح النفاذية الالزمة للمبنى ليتنفس
غير قابلة لالشتعال وتحافظ على برودة المبنى.

خارجي

للمباني من الخارج وجميع االسطح األسمنتية واألسطح القابلة لالمتصاص ،ال يتطلب
تنفيذها أي أساس وتستخدم مباشرة على األسطح الجديدة والقديمة.

مثالية لكل من

< الجدران الخارجية
< الجدران المليسة
< الطوب األحمر والطيني
< الحجر
< البلك الطيني ( التراثي )
< اللياسة األسمنتية
< المباني االثرية

مالئمة لمن يعاني من الربو وضيق التنفس

safe for people with asthma

natural paint with no fumes... VOC free

دهانات طبيعية بدون أي انبعاثات

دهانات  DMCالطبيعية
سهولة في التنفيذ والتشكيل وال تتقشر وال يتغير لونها وتمنح
النفاذية الالزمة للمباني ليتنفس وغير قابلة لالحتراق وثبات في
اللون.

الداخلي
دهانات طبيعية مطورة لالستعمال الداخلي على جميع أنواع األسطح الداخلية والخارجية
المدهونة مسبق ًا .

لالستعمال الداخلي على األسطح
< الجدران المليسة
< الطوب األحمر أو الجيري
< األسطح المدهونة مسبقا
< الحجر
< البلك الطيني
< البلك األسمنتي
< المباني االثرية

we only make paints that are completely safe

نصنع مواد آمنة فقط

®

DMC

®

دهانات طبيعية لعالم جميل

تم تطوير دهانات دي إم سي بتقنية استرالية لتقاوم أقسى
الظروف الجوية على الكرة األرضية
مناسبة تماما ً لمنطقة الشرق األوسط

ألوا ن نقية .مصنوعة من ألوا ن نقية وطبيعية تبرز
مشروعك بشكل ال مثيل له
ً
اختر أي لون من هذه األلوان المطورة خصيصا لمنطقة الشرق
األوسط

دهانات أبرد .دهانات دي إم سي تجف بطريقة تجمع ماليين
الجزيئات من الكلس والتي تعكس الحرارة على األسطح
المدهونة مما يعني  12درجة مئوية أقل على سطح المبنى
تحت أشعة الشمس المباشرة وذلك يؤدي إلى تقليل الجهد
الحراري على المبنى وأجهزة التكييف
حماية طبيعية .مصنوعة من مواد طبيعية نقية وذلك
يعني أن السطح يتنفس وذلك يعني أن ال مشكلة مع الحرارة
العالية أو الرطوبة
ودهانات دي إم سي غير قابلة لالشتعال وال تحتوي على أي
مذيبات أو مواد كيماوية خطرة

سهلة الصيانة .ألعمال الصيانة أو الرغبة في تغيير اللون ال
تحتاج إلى إزالة أو أي تحضيرات أخرى
ال مواد متطايرة .لعدم وجود مذيبات أو أي كيماويات يعني
صحة أفضل للمنفذ وكذلك من يستخدم المكان
تستحق قيمتها .ضمان للقيمة منذ البداية فهي تدوم
لعمر طويل ودورات صيانة طويلة
دهانات دي إم سي صديقة للبيئة وقد حازت على أفضل درجات
التقييم البيئي حيث حصلت على جائزة أفضل منتج بيئي لعام
2004
إنتاج نظيف .نؤمن أن كل منتج وكذلك عملية اإلنتاج يجب
أن تكون نظيفة ومستدامة وذلك هو سبب اختيارنا لتلك
التقنية التي تعتمد على الغازات المحايدة وغير الملوثة للبيئة
مستخدمين موارد وفيرة ومتجددة

مصادر دهانات دي إم سي تم التحقق منها بشكل
مستقل.مصادر دهانات دي إم سي تم التحقق منها بشكل

الدهان  % 100مقاوم لألشعة فوق البنفسجية ال يفقد لونه عند
تعرضه ألشعة الشمس وال يجمع الغبار والعوالق الجوية

مستقل إن مصادر دهانات دي إم سي ومن خالل التحقق
بشكل مستمر ومستقل على مدى فترات طويلة ومطابقتها
للقوانين واألنظمة الدولية الخاصة بالبيئة تمكنت من إعطاء
الضمانات الكاملة للمنتج ولذلك حازة على جائزة

دهانات دي إم سي سهلة االستخدام .ال يوجد دهان
مصنوع مثل دهانات دي إم سي وال شيئ يعمل مثلها

جي إي سي إيه شهادة الخيارات البيئية الجديدة والي تحملها
جميع المنتجات والتي تحمل عالمة بوارك.

تنفيذ سهل .ال تحتاج الستخدام أساس

www.dmc-mix.com

T + 966 1 499 2374
F + 966 1 499 2367
E info@dmc-mix.com

ص.ب  355798الرياض  . 11383المملكة العربية السعودية

مصن��ع الخالط��ات الجافة

P.O.Box.355798، Riyadh 11383, Saudi Arabia

Dry Mortar Company

DMC
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Available in all colours including custom colours

 متوفرة بجميع الأللوان مع إمكانية عمل األلوان الخاصة.خيارات دي إم سي الطبيعية

DISCLAIMER: While every effort has been made to achieve colour accuracy for the colours above, we recommend you use a sample to ensure suitability to your particular requirements
 لقد حاولنا أقصى جهدنا للوصول لأللوان الصحيحة عند تطبيقها على الورق ويمكن أن تكون الدرجات مختلفة عند تنفيذها على الطبيعة ونقترح أخذ عينة من اللون للحصول على الدقة الالزمة.المسؤولية

دهانات طبيعية لعالم جميل

