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معلومات عن الشركة

نبذة عن شركة «أكمي اليت»األوكرانية والتي بدءت أعمالها كماركة تجارية عام2007
اإلنشاء- :تم تطويرالفكرة وبدء العمل من خالل شراكة إستراجية قوية تربط بين الفكرة ورأس المال
الكبير الذي أنفق على التجارب وكذلك على المعدات التي يتميز بعضها بتصميم جديد كان بناء على
طلب العلماء الذين صقلوا هذه الفكرة على مدى زمني طويل وجد تطبيقه في المجالت التالية:
 البناء اإلعالنات الطرقية المالبس ومعدات الحماية صناعة األثاث الهدايا ولعب األطفال الديكورات الداخلية والخارجية تنسيق الحدائق والزهور الصورالفوتغرافية الطباعة بكافة أشكالهالمدة 5سنوات من البداية إستطاعة «أكمي اليت»من فتح 25وكالة وإقامة عالقات تجارية ناجحة مع
العديد من المؤسسات والدول والتي بدء يزدهر فيها العالمة التجارية «أكمي اليت«.
ومن هنا «أوكرانيا»كانت البداية وتوسعت في روسيا اإلتحادية ثم رابطة الدول المستقلة ثم دول
وسط أسيا ومن بعدها كانت اإلنطالقة العالمية بإتجاه أمريكا االتينية واإلتحاداألوربي والدول العربية.
شركائنا كثير ومشاركاتنا أكثر وباألخص بعد حصول أوكرانيا على شرف تنظيم «كأس
أوربا »2012والذي كان فرصة كبيرة إلظهار الوجه المشرق للصناعة األوكرانية وكذلك كان لنا
الشرف في المشاركة القوية مع اإلتحاداألوربي من خالل«يوروفيجن »2011الذي فتح لنا أفاق
العالمية.

Antic

Acmelight

الحشوات المضيئة
للديكورات الداخلية
للديكورات الداخلية
 يضيئ بالونين األخضر-األزرق لمدة8-6ساعات. مقاوم للتأكل وكذلك المياه والمنظفات. سهولة في اإلستخدام.الوصف:
يتم تطبيقه على كل األسطخ الداخلية بسهولة كبيرة حيث اليحتاج لخبرة في التعامل..فقط مجرود حديد ولصق على
الجدار فتركيبته مشابهة للجص مما يعطيه مرونة في اإلستخدام.
التركيب:حشوات مختلفة(جص-حشوات معدنية-موادخاصة(.
اإلستهالك:للمترالمربع (1.2كلغ) للطبقة الواحدة.
العبوات3.7:كلغ – 7كلغ أو حسب الطلب.
األلوان المتوفرة :في الضوء حنطي أما اإلضاءة فهي خضراء أو زرقاء في الظالم.
الصالحية :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات-خارج المبنى 6سنوات.
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Acmelight
Craquelure

للديكورات الداخلية
دهان زخرفي لألعمال الداخلية
الخصائص :يستطيع تكوين طبقة أساسية تشكل شقوق مضيئة تلقائيا ً
األسطح :للتشطيبات الداخلية للمباني من خشب والجص..الخ
طريقة اإلستخدام:
بواسطة الفرشاة أو الرول وننصح بالرول حيث يتم تنظيف السطح المراد طالئه بطبقة متساوية غزيرة.
ويترك ليجف لمدة 4ساعات ثم تأتي بطالء أخر أساسه مائي باللون الذي تريده ويطلى على طالئنا وتنتظر
لمدة  3-2دقائق فتظهر التشققات الزخرفية بشكل تلقائي وتنتظر حتى يجف الطالء ويصبح جاهزاً.....
اإلستهالك :إعتماداً على سمك الطبقة تقريباً6مترمربع
التخزين :في العبوة األصلية بدرجة حرارة 30-5مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال
مدة اإلضاءة6-5:ساعات.
األلوان المتوفرة :في الضوء كل األلوان أما إضاءة الشقوق أخضر أو أزرق في الظالم.
العبوات0.5 :ليتر-1ليتر.
الصالحية :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات-خارج المبنى 6سنوات.
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أكمي اليت ترويبة
ترويبة الجص المضيئة

Acmelight
Grout

خلط الكيس المكون من (1كلغ) مع (300مليترماء) ثم يتم المزج حتى يصبح كتلة متجانسة مثل العجينة
ويتوجب عليكم إستخدامه في غضون 2ساعة من بداية الخلط كحدأقصى.
فترة الجفاف النهائي قد تصل لحدود24ساعةوبعد الجفاف يجب إزالة بقايا الحشوة بقطعة قماش نظيفة وجافة.
 بعد اليوم األول من العمل ينصح بترطيب الفاصل()2-1مرة بماء نظيفتحذير :الفواصل بين البالط أوعرض الحشوة يجب أال يتجاوز4ملم.
اإلستهالك :الكلغ =4-3م مربع بسماكة 2-1ملم.
التخزين :في العبوة األصلية بدرجة حرارة()30-5مئوية-يحفظ بعيداً عن األطفال.
كلغ :الحجم1
مدة اإلضاءة8-6:ساعات.
األلوان المتوفرة :في الضوء أبيض بإضاءة خضراء أو زرقاء في الظالم.
الصالحية :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات-خارج المبنى 6سنوات.
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Acmelight
Interior

دهان الديكورات الداخلية
الخصائص:
دهان سريع الجفاف عالي الجودة بإضاءة قوية مقاوم للماء والمنظفات.
األسطح:لألسطح الداخلية من خشب وفلين وجص وورق جدران.
طريقة اإلستخدام :
بعد تنظيف السطح من األوساخ يتم الطالء بواسطة الفرشاة أو الرول ولكننا ننصح بإستخدام فردالرش كونه يعطي
طبقة متناسقة مع مراعاة أن تكون فتحة الرش بقياس 3ملم.
وقت الجفاف :ساعات بدرجة حرارة 25درجة مئوية.4
6
لليترالواحد10-0مترمربع للطبقة الواحدة.
اإلستهالك :بواسطة فردالرش
مدة اإلضاءة8-6 :ساعات.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1ليتر.
الصالحية :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات-خارج المبنى 6سنوات.
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Acmelight
Metal

دهان مخصص لألسطح المعدنية
يخلق غطاء ملون مضيئ ذاتيا ً مع زيادة في مقاومة المعدن للعوامل الجوية والمنظفات ولبعض المذيبات العضوية
ولديه مستوى عالي من المقاومة في الجو الجاف والحار.
التطبيق :يتم تطبيق المنتج لطالء السطوح المعدنية في الدخل والخارج ومجاالت تطبيق هذا المنتج واسعة فمنها:
مثالً دهان جنطات السيارات-أنابيب الغاز والنفط-سيارات الدفاع المدني....الخ.
طريقة اإلستخدام :يغطى المعدن بواسطة الفرشاة أو الرول أو عن طريق الغمربطبقات رقيقة من3-1طبقة أو عن
طريق البخاخ الهوائي بفتحة(3ملم بضغط4-3بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة15=1
حتى22ميكرون أما بالنسبة للتجفيف فقد تصل إلى4ساعات بنسبة رطوبة.%50
وقت الجفاف4 :ساعات بدرجة حرارة 25درجة مئوية.
لليترالواحد9-0مترمربع للطبقة الواحدة.
اإلستهالك :بواسطة فردالرش
7
مدة اإلضاءة8-6 :ساعات
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات-خارج المبنى 6سنوات.
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Acmelight
Facade

الدهان المضيئ
للديكورات الخارجية
صمم خصيصا ً للديكورات الخارجية وحماية الجدران والخلفيات وغيرها من العوامل الجوية وله مقاومة ميكانيكية
جيدة وهو سريع الجفاف والطالء يمنع ظهور الفطريات والعفن.
طريقة اإلستخدام:
يغطى السطح بواسطة الفرشاة أو الرول أو عن طريق الغمربطبقات رقيقة من3-1طبقة أو عن طريق البخاخ
الهوائي بفتحة(3ملم بضغط4-3بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة 15=1حتى22ميكرون.
وقت الجفاف4 :ساعات بدرجة حرارة 25درجة مئوية ورطوبة .%50
لليترالواحد10-0مترمربع للطبقة الواحدة.
اإلستهالك :بواسطة فردالرش
6
مدة اإلضاءة8-6 :ساعات.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :خارج المبنى 6سنوات.

17

Acmelight
Concrete

دهان مخصص لألسطح الخرسانية
دهان الخرسانة سريع الجفاف ويخلق غطاء ملون على الخرسانة وهومقاوم للعوامل الجوية بل مقاوم للضغوط
الميكانيكية والرواسب والمواد الكيميائية والمنظفات.
التطبيق :هو مصمم للخرسانة من الداخل والخارج ويستخدم في الداخل للديكورات والزخارف المصنوعة من
الحجر والخرسانة المطبوعة والطوب ولكل األسطح الحجرية.
طريقة اإلستخدام :تغطى الخرسانة بواسطة الفرشاة أو الرول بطبقات رقيقة من3-1طبقة أو عن طريق البخاخ
الهوائي بفتحة(3ملم بضغط4-3بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة 15=1حتى22ميكرون.
وقت الجفاف4 :ساعات بدرجة حرارة 25درجة مئوية ورطوبة .%50
لليترالواحد8-0مترمربع للطبقة الواحدة.
اإلستهالك :بواسطة فردالرش
6
مدة اإلضاءة8-6 :ساعات.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات –خارج المبنى 6سنوات.
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Acmelight
Plastic

دهان مضيئ مخصص
لألسطح البالستيكية
دهان مخصص للمواد البالستيكية يتوهج في الظالم حيث أنه من المالحظ أن طالء أكمي اليت يشبه أي طالء في
وضح النهار إالأن تأثيره يبدأ مع حلول الظالم يخلق غطاء رائع على المواد البالستيكية دون اإلضراربها ولديه
مقاومة عالية لألحوال الجوية وكذلك المنظفات الكيميائية وكذلك لبعض المذيبات العضوية.
التطبيق :على األسطح البالستيكية أي كان إستخدامها كاألثات والستائر وصناديق البريد والهدايا والخزانات..الخ
طريقة اإلستخدام
يغطى السطح البالستيكي بواسطة الفرشاة أو الرول بطبقات رقيقة من3-1طبقة أو عن طريق البخاخ الهوائي
بفتحة(3ملم بضغط4-3بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة 15=1حتى22ميكرون.
وقت الجفاف4 :ساعات بدرجة حرارة 25درجة مئوية ورطوبة %50
7
لليترالواحد9-0مترمربع للطبقة الواحدة.
اإلستهالك :بواسطة فردالرش
مدة اإلضاءة8-6 :ساعات.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات –خارج المبنى 6سنوات.
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Acmelight
Wood

دهان األخشاب مخصص للمفروشات وكل
أنواع األخشاب
الدهان يحافظ على الخشب ويزيد من مقاومته وباألخص لألشعة فوق البنفسجية ويعطيه منظراً رائع وذلك بعد
إنطفاء األضواء .وهو حماية مثالية لألسطح الخشبية والتي يعطيها أيضا ً مقاومة للرطوبة والسوس وهو مقاوم
للمنظفات الصناعية.
طريقة اإلستخدام
يغطى السطح الخشبي بواسطة الفرشاة أو الرول بطبقات رقيقة من3-1طبقة أو عن طريق البخاخ الهوائي
بفتحة(3ملم بضغط4-3بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة 15=1حتى22ميكرون.
وقت الجفاف4 :ساعات بدرجة حرارة 25درجة مئوية ورطوبة .%50
6
لليترالواحد8-0مترمربع للطبقة الواحدة.
اإلستهالك :بواسطة فردالرش
مدة اإلضاءة8-6 :ساعات.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات –خارج المبنى 6سنوات.
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Acmelight
Flower

دهان الزهور والنباتات الطبيعية
زهرة أكمي اليت تتوهج في الظالم حيث البراعم الحساسة وبتالت البنفسج ترفرف واألقحوان الملون والزنبق أو
السوسن كلها طازجة وتفوح منها رائحة عطرة.
التطبيق :يتم تطبيق المنتج على األزهار الطبيعية أو الصناعية دون أي أثار جانبية على الزهور.
طريقة اإلستخدام :يتم اإلستخدام من خالل فرشاة الرسم تتم تحت درجة حرارة 20+ورطوبة.%50
وقت الجفاف2 :ساعة بدرجة حرارة 20درجة مئوية ورطوبة .%50
اإلستهالك :لليترالواحد ( 600إلى 700برعم) من براعم األزهار.
مدة اإلضاءة8-6 :ساعات.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :طيلة حياة النبات الطبيعي.
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Acmelight
Textile

الدهان المضيئ
للطباعة بالسلك سكرين
يتم الطباعة على األقمشة مثل التيشرت وذلك بطريقة السلك سكرين بإستخدام شبكة ()60-50على األقل ثم يتم
التجفيف بواسطة الصدمة الحرارية والتى تتم بواسطة السيشوار أو سخان حرارة وذلك بتعريض الرسمة على
التيشرت لصدمة حرارية من(60-20ثانية(.
التطبيق :يستخدم على نطاق واسع في األقمشة أو في الطباعة عليها كالقبعات والقمصان.....الخ.
زمن التجفيف :بالصدمة الحرارية لمدة( 60-20ثانية)...اليجف المنتج بدونها.
اإلستهالك5 :مترمربع لكل ليتر.
إعدادالسطح :يجب أن يكون القماش نظيف تماما ً وجاف والينصح بالطباعة على األلوان الغامقة.
عدد مرات الغسل)25( :غسلة بماء بارد أو فاتر فقط.
مدة اإلضاءة8-6 :ساعات.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
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Acmelight
Glass Original

دهان للزجاج األصلي
كيف نضيف ميزة أخرى للزجاج؟بالطبع إنه أكمي اليت يتوهج بسحروروعة هذا الطالء مخصص للزجاج
والمرايا والخزف وغيرها من نظارات وأكواب وصحون وذلك للفت اإلنتباه قبل كل شئ.
أكمي اليت زجاج أصلي يخلق غطاء ملون من أزرق فاتح إلى أخضر رائع ولدى الطالء مستوى عالي من
المقاومة لعوامل الطقس من برودة وحرارة ومقاومة للمنظفات باإلضافة لمقاومة عالية للجو الجاف.
طريقة اإلستخدام
يغطى السطح الزجاجي بواسطة الفرشاة أو الرول بطبقات رقيقة من3-1طبقة أو عن طريق البخاخ الهوائي
بفتحة(3ملم بضغط4-3بار(.
وقت الجفاف :في الفرن بدرجة حرارة 180درجة مئوية لمدة 90دقيقة.
اإلستهالك5 :مترمربع لكل ليتر.
مدة اإلضاءة8-6 :ساعات.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام10 :سنوات.
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Acmelight
Glass Classic

أكمي اليت للزجاج الكالسيكي
هوزجاج اإلتحاداألوربي
يتوهج بسحروروعة هذا الطالء مخصص للزجاج والمرايا والخزف وغيرها من نظارات وأكواب وصحون .
أكمي اليت زجاج كالسيك:يخلق غطاء ملون من أزرق فاتح إلى أخضر رائع ولدى الطالء مستوى عالي من
المقاومة لعوامل الطقس من برودة وحرارة ومقاومة للمنظفات باإلضافة لمقاومة عالية للجو الجاف.
طريقة اإلستخدام
يغطى السطح الزجاجي بواسطة الفرشاة أو الرول بطبقات رقيقة من3-1طبقة أوعن طريق البخاخ الهوائي
بفتحة(3ملم بضغط4-3بار(.
وقت الجفاف4 :ساعات بدرجة حرارة 25درجة مئوية ورطوبة %50
7
لليترالواحد9-1مترمربع للطبقة الواحدة.
اإلستهالك :بواسطة فردالرش
مدة اإلضاءة8-6 :ساعات.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام10 :سنوات.
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Acmelight
Oracal

دهان مخصص ألفالم األوراكل
اإلعالنات الطرقية
دهان مخصص لفيلم األوراكل وللطباعة المباشرة على األفالم ذاتية اللصق والتي تستخدم على نطاق واسع للدعاية
وهذه المواد من أكثر المواد شيوعا ً في عالم اإلعالن وذلك نظراً لبساطة تطبيقاته.
أكمي اليت أوراكل له تاثير مدهش في مجال اإلعالنات التي تجعل من السلعة أكثرقربا ً من المستهلك فتحقق الغاية
من اإلعالن على نحو خاص ومدهش.
التطبيق :أفالم األوراكل ذاتية اللصق تستخدم بكثرة من الفنيل الالصق أو غيرها من المواد المستخدمة في الفتات
الدعاية في الشوارع.
طريقة اإلستخدام
يتم الطباعة على أفالم األوراكل بواسطة (السلك سكرين) الشاشة الحريرية بشبكة 60-50
وقت الجفاف4 :ساعات بدرجة حرارة 25درجة مئوية ورطوبة %50
اإلستهالك :لليتر الواحد 5مترمربع للطبقة الواحدة.
مدة اإلضاءة8-6 :ساعات.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات –خارج المبنى 6سنوات.
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Fluorescent
paint

للديكورات الداخلية
الخصائص :دهان عالي الجودة بإضاءة راقية تحت األشعة الفوق بنفسجية.
طريقة اإلستخدام
يغطى السطح بواسطة الفرشاة أو الرول بطبقات رقيقة من3-1طبقة أو عن طريق البخاخ الهوائي
بفتحة(3ملم بضغط4-3بار(.
وقت الجفاف4 :ساعات بدرجة حرارة 25درجة مئوية ورطوبة .%50
لليترالواحد10-0مترمربع للطبقة الواحدة.
اإلستهالك :بواسطة فردالرش
6
مدة اإلضاءة :طيلة فترة عمل لمبة األشعة الفوق بنفسجية.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات –خارج المبنى 6سنوات.

for Interior
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Fluorescent
paint

طالءبواسطة الشاشة الحريرية على األقمشة
التطبيق :دهان يضيئ فقط تحت اإلضاءة الفوق بنفسجية مقاوم للعوامل الجوية والمنظفات يستخدم على نطاق
واسع في األقمشة أو في الطباعة عليها كالقبعات والقمصان.....الخ.
يتم الطباعة على األقمشة مثل التيشرت وذلك بطريقة السلك سكرين بإستخدام شبكة ()60-50على األقل ثم يتم
التجفيف بواسطة الصدمة الحرارية والتى تتم بواسطة السيشوار أو سخان حرارة وذلك بتعريض الرسمة على
التيشرت لصدمة حرارية من(60-20ثانية(.
زمن التجفيف :بالصدمة الحرارية لمدة( 60-20ثانية)...اليجف المنتج بدونها.
اإلستهالك5 :مترمربع لكل ليتر.
إعدادالسطح :يجب أن يكون القماش نظيف تماما ً وجاف والينصح بالطباعة على األلوان الغامقة.
عدد مرات الغسل)25( :غسلة بماء بارد أو فاتر فقط.
مدة اإلضاءة :طيلة فترة عمل لمبة األشعة الفوق بنفسجية.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.

for Textile

37

Fluorescent
paint

لألسطح الخرسانية للتطبيقات الداخلية
والخارجية
الخصائص :دهان عالي الجودة مقاوم بشدة للعوامل الجوية بإضاءة راقية تحت األشعة الفوق بنفسجية.
طريقة اإلستخدام
تغطى الخرسانة بواسطة الفرشاة أو الرول بطبقات رقيقة من3-1طبقة أو عن طريق البخاخ الهوائي بفتحة(3ملم
بضغط4-3بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة 15=1حتى22ميكرون.
وقت الجفاف4 :ساعات بدرجة حرارة 25درجة مئوية ورطوبة .%50
6
لليترالواحد7-0مترمربع للطبقة الواحدة.
اإلستهالك :بواسطة فردالرش
مدة اإلضاءة :طيلة فترة عمل لمبة األشعة الفوق بنفسجية.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات –خارج المبنى 6سنوات.

for Concrete
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Fluorescent
paint

دهان أفالم األوراكل
الخصائص :دهان يضيئ فقط تحت اإلضاءة الفوق بنفسجية مقاوم للعوامل الجوية والمنظفات.
التطبيق :أفالم األوراكل ذاتية اللصق تستخدم بكثرة من الفنيل الالصق أو غيرها من المواد المستخدمة في الفتات
الدعاية في الشوارع.
طريقة اإلستخدام
تتم الطباعة على أفالم األوراكل بطريقة السلك سكرين بشبكة(.(50-60
وقت الجفاف4 :ساعات بدرجة حرارة 25درجة مئوية ورطوبة .%50
اإلستهالك :لليترالواحد 5مترمربع للطبقة الواحدة.
مدة اإلضاءة :طيلة فترة عمل لمبة األشعة الفوق بنفسجية.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات –خارج المبنى 6سنوات.

for Oracal
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Fluorescent
paint

دهان مخصص لألسطح المعدنية
يخلق غطاء ملون مضيئ تحت أشعة الفوق بنفسجية مع زيادة في مقاومة المعدن للعوامل الجوية والمنظفات
ولبعض المذيبات العضوية ولديه مستوى عالي من المقاومة في الجو الجاف والحار.
التطبيق :يتم تطبيق المنتج لطالء السطوح المعدنية في الدخل والخارج و.
طريقة اإلستخدام:
يغطى المعدن بواسطة الفرشاة أو الرول أو عن طريق الغمربطبقات رقيقة من3-1طبقة أو عن طريق البخاخ
الهوائي بفتحة(3ملم بضغط4-3بار) ومن المستحسن أن تطبق طبقة متوسطة 15=1حتى22ميكرون أما بالنسبة
للتجفيف فقد تصل إلى4ساعات بنسبة رطوبة.%50
وقت الجفاف :ساعات بدرجة حرارة 25درجة مئوية
لليترالواحد9-0مترمربع للطبقة الواحدة.
اإلستهالك :بواسطة فردالرش
7
مدة اإلضاءة :طيلة فترة عمل لمبة األشعة الفوق بنفسجية.
األلوان المتوفرة :كل األلوان.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحيةفي العبوة :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات –خارج المبنى 6سنوات.

for Metal
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Fluorescent
paint

دهان فلورسنت لألسطح الخارجية
الخصائص:
 سريع الجفاف يضيئ فقط بإضاءة الفوق بنفسجية. مقاومة عالية للعوامل الجوية. اليتأثر بتاتا ً بالمنظفات. إلتصاق قوي جدا ُ باألسطح. مقاوم لإلحتراق. اليتأثر بالحرارة أو المطر أو الغبا.التطبيقات:
للجدران الخارجية ألي مبنى(الجسور-األسوار-النصب التذكارية-التماثيل..الخ(.
المكونات:
اإلكريلك مع إضافات خاصة.
اإلستهالك:
للطبقة الواحدة 10-06مترمربع.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.

for Faсade
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Fluorescent
paint

دهان فلورسنت لإلستخدام الداخلي والخارجي
الخصائص:
 سريع الجفاف يضيئ فقط بإضاءة الفوق بنفسجية. مقاومة عالية للعوامل الجوية. اليتأثر بتاتا ً بالمنظفات. إلتصاق قوي جدا ُ باألسطح. يحمي الخشب لمدة طويلة. اليتأثر بالحرارة أو المطر أو الغبار.التطبيقات:
لألخشاب في الموبيليا والمفروشات على مختلف أنواعها.
المكونات:
اإلكريلك-راتنجات األلكيد يوريتان القائم -مع إضافات خاصة.
اإلستهالك:
8-8مترمربع.
للطبقة الواحدة 6
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.

for Wood
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Fluorescent
paint

دهان فلورسنت لإلستخدام الداخلي والخارجي
الخصائص:
 سريع الجفاف يضيئ فقط بإضاءة الفوق بنفسجية. مقاومة عالية للعوامل الجوية. اليؤثربتاتا ً على النباتات الحية. اليحتوي أي مواد مضرة بالنباتات. غيرقابل لإلشتعال. اليتأثر بالحرارة أو المطر أو الغبار.التطبيقات:
للنباتات والزهور الحية على مختلف أنواعها.
المكونات:
إضافات خاصة.
اإلستهالك:
برعم لليتر الواحد.700-600
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.

for Flower

49

Fluorescent
paint

دهان فلورسنت لإلستخدام الداخلي والخارجي
الخصائص:
 سريع الجفاف يضيئ فقط بإضاءة الفوق بنفسجية. مقاومة عالية للعوامل الجوية. اليتأثربالمنظفات. غيرقابل لإلشتعال. اليتأثر بالحرارة أو المطر أو الغبار.التطبيقات:
للزجاج والمرايا والسيراميك.
المكونات:
راتنج اإلكريلك -إضافات خاصة.
اإلستهالك:
 9-7مترمربع للطبقة الواحدة.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.

for Glass
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Acmelight
Glow Paper

ورق مضيئ لطباعة الصور
الفتات مضاءة ملصقات ومنشورات وأفالم ذاتية اللصق كل ذلك يتوهج!إنها ليست األلوان التي تضيئ بل إنها
الورقة ذاتها مضيئة وهذه الورقة جاهزة لإلستخدام مباشرة.
الغرض :الحصول على صورة مطبوعة على ورقنا المضاء اليحتاج إاللطابعة تقليدية للصور.
التطبيق :يستخدم على نطاق واسع كمجال الصور الفوتوغرافية ويمكن إستخدامه لطباعة الهدايا التذكارية
وكروت المعايدة والتقويمات وكذلك مصممي اللوحات اإلعالنية في المعارض والمهرجانات آلنه مع ورق من هذا
القبيل يمكن إستخدامه في تراكيب وتصاميم مدهشة.
اإلستخدامات :في الطباعات على مختلف أنواعها- .في اإلعالنات.
التخزين :يتم الحفاظ على الورق في مكان جاف ودرجة حرارة 40-5درجة مئوية.
القياسات:
).А3( 297X420 MM
).А4 ( 210Х297 MM
).А5 (105Х148 MM
).А6 ( 52.5Х74 MM
األلوان :األبيض مع البيج في الضوء.
اإلضاءة :األخضر-األزرق.
زمن اإلضاءة 5-4 :ساعات.
سماكة الورقة 0.25ملم.
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Acmelight
Nature Stones

أحجار طبيعية مضيئة
إنها وسيلة لتغيير العالم فيمكن إستخدامها في الهواء الطلق للزينة فمن غرفة أطفالكم إلى الحديقة األمامية لمنزلكم
كل هذا والمزيد المزيد...
يتم تشكيل أحجارنا بأقطار مختلفة(8-6ملم)الصبغ المصبوغة بها األحجار دائمة ومقاومة للعوامل الجوية وغير
قابل لإلشتعال حيث تتوهج مع حلول الظالم.
التطبيق :يمكن إستخدام أحجارنا في التصميم والبناء أو في أي مشروع يحتاج ألحجار.
تصميم المناظر الطبيعية وفي تصميم المقاهي أو غرف أطفالكم .وحواف حدائقكم.
الصالحية والتخزين :غير محددة.
التصميم :على شكل خرز يضيئ في الظالم.
األلوان :الوردي واألزرق والمرجاني(مع إشارة حمراء)األزرق واألخضرواألصفر.
اإلضاءة :األخضر واألزرق والمرجاني والوردي والليموني إلى البيج.
زمن التوهج6-4 :ساعات.
التعبئة5-2-1 :كلغ أوحسب الطلب.
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Acmelight
PVC Stones

أحجارمضيئة بالستيكية
األحجار المضيئة :هي أحجار من الممكن أن تغيرنظرتنا المستقبلية للبناءحيث يمكن إستخدامها في تصميم المنازل
والهدايا التذكارية وإضافتها إلطارات الصوروألحواض السمك والزينة وألواني الزهور او مايسمى بالمزهريات
وحتى إلى رفوف المكتبات.
الغرض :هي مصنوعة بطريقة إحترافية من مختلف األحجام(2-1ملم) طويلة العمر ومقاومة للعوامل الجوية
وغير قابلة لإلشتعال كما أنها مصقولة تماما ً خالل النهار تخزن الطاقة لتتوهج ليالً.
التطبيق :تستخم في البناء والزخرفة وفي الهدايا التذكارية وكذلك في ملحقات الهاتف المحمول.
سالسل المفاتيح -سياج المنزل أو الحديقة-الجزء السفلي من أحواض السباحة-أواني الزهوروالمزهريات واألواني
الفخارية المزخرفة....الخ.
التخزين :في أي مكان داخل وخارج الماء.
األلوان :األخضر-البنفسجي -األزرق.
مدة األضاءة 6 -4 :ساعات.
التغبئة2 :كلغ في كل كلغ خوالي 350-330قطعة.
األبعاد2-3 :سم.
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Acmelight
Art Stones

حجارة الفن واإلبداع
أحجار مضيئة في الظالم
ً
أناقة تترنح بمهيبة بأقطار(8-6ملم) وهي.
أحجارطبيعية مضيئة في الظالم –وسيلة لجعل العالم أكثرإشراقا ً وأكثر
مقاومة بشكل رائع للعوامل الجوية المختلفة حيث تبدوا في النهار كحجارة ملونة عادية أما في الليل فيبدء اإلبداع
وكل ماعليكم هو التمتع بالمنظر.
حجارة طبيعية ملونة يمكن إستخدامها في مشارع البناء والتصماميم الهندسية للقاعات والحدائق والبيوت وغرف
األطفال وتستخدم في الحلي والهدايا التذكارية....الخ.
القياس8-6 :سم.
العبوة1 :كلغ.
مدة اإلضاءة6-4 :ساعات.
اإلضاءة :في الضوء أبيض أما في الظالم(أخضرأو أزرق(.
النموذج :على شكل حجارة مصقولة بإتقان.
التخزين والصالحية :أي مكان –غيرمحدود الصالحية.
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Acmelight
Quartz Sand

رمال الكوارتز المضيئة
الخصائص:
 رمال طبيعية كوارتز المنشأ(0.5-0.4ملم(. ثابتة ومقاوكة لإلهتراء والغسل والتتالشى. يلتصق بالطالء واليتغير مع مرور الزمن. اليتأثر بالحرارة أو المطر أو الغبار.التطبيقات:
في البناء والديكورات والطرق وزخرفة ممرات الحدائق...الخ.
العبوات1 :كغ أو حسب الطلب.
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Acmelight
Nails Polish
Classic

مناكير مضيئة وأنيقة لك سيدتي
أظافركم منمقة يد أنثوية رائعة ومناكير أكمي اليت إنها فرصة لرؤية فريدةمن نوعها في حفلة مسائية أنيقة.
الطال ء المضئ يستخدم لتغطية سطح األظفر وهي قادرة على التوهج بالظالم وهذا جزء من المنظرالعام وقد
عملت شركة أكمي اليت على تطوير المنتج ليبدوا منظركم أنيق في النهار ومذهل في الليل.
التطبيق
الطالء مكون من أصباغ وعطور صناعية التحتوي على مواد ضارة بالبشر بل يتميز-بجفافه السريع ومقاومته
للمنظفات.
المضيئ في الظالم كالسيكي من لون اإلظفر يضيئ أخضر
األلوان بإضاءة الفوق بنفسجية :كالسيكي أحمر أخضر أبيض برتقالي وردي أرجواني كل هذه األلوان تبدو
متوهجة على أظافرك الجميلة ليالً.
المناكير سهلة اإلستخدام جداً:
حددي الرسمة المناسبة إلظفرك وبدأي اإلستخدام .إنه طالء سهل اإلستخدام ومقاوم للمنظفات العادية.
الصالحية3 :سنوات.
الحجم16 :ملليتر
الترخيص الصناعي رقم:
.ТU U 19350562.001-09
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Acmelight
Forming
Polimer

مخصص لصب األشكال المضيئة
الخصائص :مادة ذات لزوجة منخفضة لتسهل عملية صبها في القوالب و الحصول على أشكال مضيئة وهي
مقاومة لدرجات الحرارة العالية(200درجة)كحدأقصى وهوسائل مصمم للصب في قوالب بأشكال مختلفة وهو
منتج بشكله النهائي دائم التشكل وهو سهل اإلستخدام وأمن تماما.
طريقة اإلستخدام
يجب خلط المنتج في العبوة قبل إضافة المادة المرفقة به بعبوة منفصلة بنسبة  2%فقط ثم يتم تحريك المزيج جيداً
قبل الصب.
تجهيز القوالب البالستيكية(مثل قوالب الثلج)وذلك من خالل دهنها بطبقة رقيقة من الفازلين كمانع لإللتصاق.
العبوة المرفقة حجمها 25-20مل مخصصة للعبوة.وقت البلمرة األولي 15-7دقيقة في حين وقت البلمرة النهائي
14-10ساعة بدرجة حرارة الغرفة العادية
قوة الشد :التقل عن 4ميغابكسل.
قوة اإلستطالة.%500 :
المقاومة للحرارة200 :درجة بشكل مستمر.
اللون في العبوة :حنطي.
اإلضاءة :أخضر-أزرق.
الصالحية :غيرمحددة.
العبوات :نصف ليتر فقط مرفق معها 25ملم مادة مصلبة.
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Acmelight

دهان أنظمة السالمة والطوارئ
دهان مخصص إلشارات أنظمة اإلخالء والطوارئ يضيئ بشكل تلقائي عندحدوث أي إنقطاع مفاجئ للتيار
الكهربائي خالل الكوارث أو الحرائق...يستخدم على كل األسطح.
التطبيق :تستخدم الصورالمضيئة من أكمي اليت لوضع عالمات على طرق اإلخالء في حاالت الطوارئ فهي
مثالية ألنظمة السالمة من الحريق ويمكن تطبيق ذلك على حد سواء داخل وخارج المباني.
طريقة اإلستخدام
بعد تنظيف السطح من األوساخ يتم الطالء بواسطة الفرشاة أو الرول ولكننا ننصح بإستخدام فردالرش كونه يعطي
طبقة متناسقة مع مراعاة أن تكون فتحة الرش بقياس 3ملم.
وقت الجفاف4 :ساعات بدرجة حرارة 25درجة مئوية.
8
لليترالواحد10-0مترمربع للطبقة الواحدة.
اإلستهالك :بواسطة فردالرش
مدة اإلضاءة8-6 :ساعات.
األلوان المتوفرة :األخضر-األصفر-األبيض.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات0.5 :ليتر1-ليتر.
الصالحية :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام :داخل المبنى 10سنوات-خارج المبنى 6سنوات.
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Road

Acmelight

الدهان المضيئ في الظالم
دهان الطرقات
دهان مخصص للطرقات الغير مضاءه يباع فقط للشركات أو الحكومات
الخصائص :دهان عالي الجودة سريع الجفاف مخصص للطرقات.
لإلسفلت بشكل مباشر-المطارات-ممرات المشاة-مالعب التنس-ممرات الدراجات الهوائية.
طريقة اإلستخدام :بالنسبة ألكمي اليت طرقات -طريقة اإلستخدام والتنفيذ تقدم للشركات أو الحكومات عن طريق
مدرائنا اإلقليميين أو تقوم شركة اكمي اليت بإرسال فريقها الفني للشركة أو الدولة التي تم التعاقد معها ونقوم
بتعليم الورشة التي ستقوم بالتنفيذ علما ً أن منتجنا هذا محصور بيعه فقط لشركات اإلنشاءات(رصف الطرق)أو
للدول وذلك ضمن عقود نبرمها مصدقة وموثقة من سفارة الدولة المتعاقد معها.
بعد تنظيف السطح من األوساخ يتم الطالء بواسطة الفرشاة أو الرول ولكننا ننصح بإستخدام فردالرش كونه يعطي
طبقة متناسقة مع مراعاة أن تكون فتحة الرش بقياس 3ملم.
وقت الجفاف25-10 :دقيقة كحدأقصى.
اإلستهالك :لكل ليتر بخط 5سم تقريبا ً 100متر طوالً.
مدة اإلضاءة6-8 :ساعات.
األلوان المتوفرة :األبيض بإضاءة(أخضر أو أزرق)-األصفر بإضاءة (خضراء(.
التخزين :يتم تخزين العبوة األصلية بدرجة حرارة30-5درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس واألطفال.
العبوات1 :ليتر-5ليتر-200ليتر أو حسب الطلب.
الصالحية :عام ونصف من تاريخ اإلنتاج.
صالحية المنتج بعد اإلستخدام2 :سنة.
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Acmelight

Tape

شريط مضيئ وعاكس للضوءفي أن واحد
الخصائص :مضيئ ليالً وعاكس للضوء يستخدم لبدالت عمال الطرق-الشرطة-الدفاع المدني-ألبسة المدارسالمسعفين –رجال اإلطفاء مقاوم للعوامل الجوية بقوة.
اإلذن الصناعي:
TU U.17.5-22552900-006: 2008
زاوية اإلضاءة5 :درجات.
شدة اإلضاءةCD\LUX450 :
القياسات :العرض(2.5سم أو 5سم).الطول األقصى(50متر(.
اإلضاءات في الظالم :أخضر-أزرق.
طريقة التثبيت :الطريقة التقليدية بالخياطة على البدالت(ماكينة خياطة عادية(.
الشريط مقاوم للماء يمكن غسله بالغسالة بالماء البارد
درجات الحرارة :من ( )-60تحت الصفر وحتى()+70فوق الصفر.
الصالحية:غيرمحددة.
عنصرالغنى عنه في مجال الحماية والسالمة ممكن إستخدامه بكل سهولة على بدل العمال في المصانع أو بدل
رجال رصف الطرقات والنظافة أولرجال الشرطة واإلسعاف والدفاع المدني الذي تستوجب منهم مهامهم العمل
في كل األوقات والظروف بما فيها ليالً.
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AcmeLight

Film

الرول المضيئ من أكمي اليت
ورق الصق مضيئ :هوليس بورق عادي بل إنه ورق الصق جاهز للطباعة عليه من خالل أي طابعة ليزية
بعرض 1متر وطول 36متر وهو مقاوم للعوامل الجوية ويتصف بقوة اإللتصاق وإضاءة رائعة وقوية جدا.
يستخدم في طباعة االفتات الطرقية والفتات المحالت التجارية وكذلك إشارات أنظمة الطوارئ واإلشارات
الطرقية كونه مقاوم للعوامل الجوية كاألمطار مثالً.
التطبيق :األرمات واإلعالنات الطرقية-عالمات اإلخالء...الخ.
التخزين :الورق مقاوم للعوامل الجوية لذلك يمكن إستخدامه في الداخل والخارج.
اللون :أبيض على أخضر.
اإلضاءة :األخضر.
وقت اإلضاءة :ساعات.5-4
األبعاد :بعرض1متر وطول36متر.
سماكة الورق0.85 :ملم.
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bright

Helmet

خوذة العمال المضيئة
إرتداء خوذة الرأس في مواقع العمل فرض أساسي على العمال وذلك لحمايتهم من مخاطرالعمل الكثيرة
ولكن في الظالم ماذا ستعمل؟
يوصى بها :الخوذة المضيئة تخفف نسبة المخاطر على العمال وباألخص في حال كون العمل يتم ليالً
لتطبيق :الخوذة هي ملحق السالمة في األماكن الصناعية ويمكن إستخدامها مع السترة المضيئة لعمال رصف:
الطرقا.
األحجام.(M up to ХХХL) :
زمن اإلضاءة6 :ساعات.
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لقد كان لي الشرف شخصيا ً أن اكون أحد أفراد هذه الشركة العمالقة والتي شرفتني بأن أكون المدير التنفيذي
لها وكان لي شخصيا ً شرف اإلشراف على سياسات الشركة الدولية في كل المجاالت التي تساعد وساعدتنا في
إنطالقتنا العالمية في عام  2012والتي زادتها سنة  2014من خالل 6منتجات مبهرة كان على رأسها دهان
الطرقات الذي شكل نقطة تحول ليس في مجال «أكمي اليت» فقط بل مجال الطاقة المتجددة والنظيفة التي نسعى
من خالل شركة «أكمي اليت»األوكرانية إلى نشرها
نحن نسعى لتغيير مفهوم الطاقة.
نحن نسعى للشراكة مع الدول والمؤسسات.
شكراً لكل من إنضم لفريقنا في أكثر من 60دولة.
ننتظر شراكتكم معنا لتحقيق الهدف األسمى لرسالتنا وهوخدمة اإلنسان والبيئة.
المدير التنفيذي
م.محمد طالل دندل

كريفوي روك-أوكرانيا-اإلتحاد األوربي
ف-30شارع دميتروفا
www.Аcmelight.net
www.Аcmelight.eu
www.Acmelight.la
www.Аcmelighе.su
www.Аcmelight.com.ua

