
Beautiful Finishing Options

DMC Venizia VE40

DMC Decorative Coat DC30

DMC Top Coat

DMC Barano BA25

DMC Texture TT40

 خيارات الطبقات الديكورية النهائية

طبقة ناعمه الملمس

طبقة خشنة

متوسطة النعومه

طبقة متوسطة الخشونة

طبقة رشه نهائية

elegant smooth finish

rough, structured finish

fine finish

coarse finish

texture finish

Complete thermal & acoustic insulation for new and existing buildings

Less electricity consumption up to 80% with Building Envelope System

Complies with SBC and Saudi Electric Company requirements

نظام متكامل للعزل الحراري للمباني الجديدة والقديمة القائمة

توفير حتى ٨٠٪ من استهالك الكهرباء بنظام تغليف المبنى من الخارج

متوافق مع كود البناء السعودي ومتطلبات شركة الكهرباء السعودية

Product Range

Pioneers In Thermal Insulation
الرواد في العزل الحراري للمباني

خلطات بناء البلك

نظام اللياسة

أنظمة العزل الحراري

الطبقات الديكورية النهائية

غراء البالط

الخلطات الالصقة

الدهانات الطبيعية

DMCمنتجات مصنع الخلطات الجافة

- Masonry Mortars

- Bonding Mortars

- Plastering Systems

- Tile Adhesives

- Finishing Coats

- Insulation Systems

- Natural Paint

DMC_MIX



نحقق جميع متطلبات: 
Complies with:

Consumption with
insulation

Reduce power consumption with DMC thermal insulationDMC Seamless Building Envelope Insulation System
DMC للعزل الحراري خفض استهالك الكهرباء مع انظمة

DMCنظام العزل الحراري من

توفير الثروة الوطنية

تلبيه متطلبات شركة الكهرباء السعودية

توفير بيئة صحيه للسكن
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Consumption without

insulation

اmستهالك بدون العزل اmستهالك مع العزل

Preserves natural resources

Complies with Saudi Electricity Company requirements

Guarantees healthy living environment

Building Envelope Insulation System U- Value: 0.29 - 0.5 W/m2K

DMC System Components

SF1001) Styro Fix SF100 خلطة تثبيت الواح العزل

Insulation Board (2الواح العزل الحراري

MF603) Mesh Fix MF60خلطة تركيب الشبك

Final Decorative Finish (5الطبقة الديكورية النهائية

Fibre Mesh (4شبك االلياف الزجاجية الفايبرجالس

DMC عناصر نظام العزل من

System Application
خطوات تنفيذ النظام

Apply StyroFix SF100 on
backside of insulation board

SF100ضع خلطة تثبيت اvلواح
خلف لوح العزل

Apply thin layer of final coat
(e.g. BARANO, DC30, TC60)

نفذ الطبقة النهائية حسب الرغبه مثال
بارانو – فينيسيا – الرشة  

Cover complete surface with 
MeshFix MF60 and embed fiber mesh

افرد كامل السطح بخلطة تركيب الشبك
و افرد  MF60الشبك عليها

Install corner beads for alignment 
and protection of finishing coat

ركب الزوايا المزوده بالشبك للحماية
والقوة االضافيه 

Install insulation boards on the 
masonry  wall with firm pressure

Start from the bottom of wall
and install layer by layer

ركب  ألواح العزل على الحائط وثبتها
بالضغط عليها جيد| 

إبدأ من أسفل المبنى إلى اعلى

Some of our projects

بعض مشاريعنا

SABIC - Waseel Hills Compound
Riyadh

Minstry of Justice - Notry buildings
Various Locations around KSA

Minstry of Housing projects
Various Locations around KSA

Hilton Hotel King Fahad Causeway
Khobar

Al-Akaria Dhahia Compound
Riyadh

Centro Waha Hotel Rotana
Riyadh

Centro Olaya Hotel Rotana
Riyadh

Centro Salama Hotel Rotana
Jeddah

Centro Shaheen Hotel Rotana
Jeddah

Dammam Medical Tower
Dammam

Al Saedan Compound  
Riyadh - Al Izdihar

Civil Defense Office Buildings
Riyadh

And many private palaces & 
villas around KSA.

 مجمع تالل الوصيل السكني التابع
لشركة  سابك  -  الرياض

مباني كتابة العدل - وزارة العدل
مواقع عديده في أنحاء المملكة

مشاريع وزارة االسكان
مواقع عديده في أنحاء المملكة

فندق هيلتون جسر الملك فهد
الخبر

مجمع الضاحية - شركة العقارية
الرياض

 فندق روتانا سنترو الواحة
الرياض

  
فندق روتانا سنترو العليا

الرياض

 فندق روتانا سنترو السالمة
جدة

فندق روتانا سنترو الشاهين
جدة

برج  الدمام  الطبي
الدمام

مجمع السعيدان السكني
الرياض

مكاتب الدفاع المدني  - السلي
الرياض

والكثير من القصور والفلل السكنية
الخاصة في مختلف مناطق
المملكة العربية السعودية

العزل الحراري الفعال هو العزل الذي يغلف المبنى من الخارج بشكل كامل دون ان يترك جزء غير معزول. فطرق العزل الحراري التقليدية مثل البلوك
المعزول او نظام العزل بالجدارين الواسع اmنتشار جميعها غير فعاله لوجود اجزاء كثيره من المبنى غير معزوله مما يتسبب بتسرب الحراره و البروده إلى 
داخل المبنى بدًال من الحفاظ على درجة حراره معتدله داخله طوال العام. كود البناء السعودي الجديد حدد اشتراطات معينه لتنفيذ العزل الحراري في

المباني وابرزها هو ان ُيغلف المبنى بالعزل بشكل كامل وذلك تالفي� لوجود اي جسور وتسربات حرارية تقلل من كفاءة العزل، كذلك اشتراط تحقيق
معامل انتقال الحراره اليوفاليو المحدد حسب كل منطقة حيث يتراوح بين ( ٠،٣٤ - ٠،٤٥ ) ونظام التغليف هو االفضل في تحقيق هذه االشتراطات.

وغير متقطع ويضمن بيئه سكن صحيه و مريحه على مدار العام.
 بطريقة تغليف كامل المبنى من الخارج هو الحل االمثل حيث انه يشكل نظام عزل كاملDMCنظام العزل الحراري من مصنع الخلطات الجافة

And start saving up to 80%on electricity consumption
   واحصل على توفير في استهالك الكهرباء قد يصل حتى ٨٠٪ 

Effective thermal insulation is about creating a seamless insulation envelope. Traditional systems like insulated blocks or the 
widely used double wall with XPS boards in between allow thermal bridging in multiple areas. This mean heat and cold are 
transferred around the insulation and destroy the insulating effect. The new Saudi building code has specified certain 
requirements for the implementation of thermal insulation in buildings, the most important of which are: The building should be 
completely enclosed with insulation to avoid any thermal bridges that reduce insulation efficiency (Envelope System). Also the 
condition of achieving the specified U-Value for each region where it ranges between (0.34 - 0.45). and the best option for achieving 
these requirements is EIFS system.

DMC thermal insulation system creates a perfect insulation envelope and ensures a comfortable living environment at any time.
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Create desired final finish

قم بعمل الشكل النهائي
للمنتج المرغوب 

 االنتهاء من التنفيذ
Application is done
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