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نحن شركة تجارية متخصصة في بيع مواد الريزن و مستلزماته و تنفيـذ مشاريـع األرضيـات
تقـدم الشركـة جميـع إمكانياتهـا الفنيـة وخبراتها العملية لتقديم أفضل منتجات الريزن المتطور.

تميزنا
ّ

التأهيل والتدريب والدعم الفـني واإلشـراف على المواقع.
منتجاتنا بدون أبخرة وال روائح وغير سامة ومقاومة لالشتعال.

رؤيتنا

استعمال الريزن في كافة المجاالت الفنية والمعمارية.
تطوير كافة المجاالت باستعمال الريزن وأدواته.

أهدافنا

تأمين وصول مستلزمات الريزن لجميع مستخدميه وتأهيلهم
لتوظيفه في جميع المجاالت الفنية والمشاريع.

قيمنا

تقدم شركة جرافيتي ريزن أجود أنواع الريزن واألكثر تطوراً في مجال الديكور واألعمال الفنية
وكل ما يحتاجه العميل من معدات وألوان خاصة في الريزن.

نسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات عن طريق
تدريب الراغبين في العمل في مجال مشاريع الريزن على أيدي خبراء
ومهندسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل في تنفيذ مشاريع األرضيات.
توريد أجود أنواع الريزن الشفاف المقاوم لالصفرار والخدش.
تأمين كافة المواد المالئة المناسبة.
تأمين األلوان بكافة أنواعها.
تأمين جميع األدوات والمعدات الالزمة إلنجاز العمل.
تنفيذ جميع األرضيات الفنية بكافة التطبيقات.
تقديم االستشارات الفنية والتوجيه للعاملين في مشاريع الريزن.
توفير جميع أنواع األحجار والحصى الالزمة ألرضيات الريزن.
تقديم خدمات الصيانة والضمان على مشاريع أرضيات الريزن المنفذة.
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الريـزن

منتج مكون من خلط مادتي (الريزن والمصلِّ ب) أساسه شفاف،
ويمكن خلطه مع األلوان الخاصة والكثير من المواد الصلبة الجافة.

أنواعه

 -1ريــزن متعدد االستخدام
 -2ريــزن سريــع الجفـ ــاف
 -3ريــزن UV

 -4ريــزن كريستالي
 -5ريــزن سائل ألعمال الدهانات وبخ الطبقات الرقيقة
 -6معجون الريزن

االكسسوارات واألدوات

تقدم شركة جرافيتي ريزن جميع األدوات واالكسسوارات الالزمة لتنفيذ أعمال الريزن الفنية وأعمال المقاوالت
مثل  :التورش ,الخالط ,المجفف الحراري ,الورد المجفف ,الجليتر ,كسر الزجاج ,القوالب.
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ألوان فلوريسنت

تستخدم من قبل الفنانين في األعمال الفنية وتكون بشكل بودرة يضاف
مع الريزن حيث تكون األلوان قوية وواضحة لها اثر طيف لوني حاد.

ألوان مضيئة

الستخدام الفنانين في األعمال الفنية وغيرها من األعمال حيث تعطي
األلوان توهج جميل في الظالم ويمكن استخدامها على أي سطح.

األلوان الكحولية

تتميز هذه األلوان بسهولة استخدامها بإضافتها إلى الريزن والعمل على
األسطح غير المسامية من بالستيك أو معدن وتكون ذات طبيعة
شفافة بحيث تصنع تأثيرات من طبقات األلوان مع ظهور سطح العمل.

ألوان خاصة بالمشاريع واستخدامات الكميات الكبيرة
هي ألوان خاصة لالستخدام مع الريزن أساسها مصنوع من الريزن تندمج
معه بشكل جيد لتعطي تأثير جميل في األعمال الفنية .ويتوفر منها:

ألوان سائلة

وهي ذات قوام سائل تعطي تأثير جميل والمع مع األعمال
بعبوات صغيرة محددة  100جم أو  200جم للفنانين و األعمال الفنية.

ألوان الميتاليك

وهي ذات قوام كريمي تعطي تأثير معدني لألعمال تتوفر بعبوات  50غم.
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األلوان السائلة عالية التركيز لالستخدام باألرضيات والتيرازو.

ألوان الميتاليك الخاصة بصناعة األرضيات والمطابخ والمفروشات وأعمال الديكور.
ألوان حسب طلب العميل بأرقام محددة من دليل ألوان بانتون أو رال.

توفر جرافيتي األلوان بكميات كبيرة للمشاريع ابتداء من  1كجم
أو  3كجم أو  5كجم حسب رغبة العميل.
جميع األلوان غير سامة وآمنة وبدون روائح وال أبخرة.
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من أهم ميزات أرضيات الريزن الملونة
سرعة التنفيذ

يمكن عملها على معظم األرضيات الموجودة دون الحاجة للتكسير
قطعة واحدة بدون فواصل

سماكة منخفضه تتراوح من  1.5حتى  3ملم
ال تحتاج لتعديل األبواب الموجودة

مقاومة للبكتيريا والفطريات

آلية تنفيذ أرضيات الريزن الملونة
 -1خلط الكمية المناسبة للعمل من الريزن والمصلِّ ب لمدة ثالث
دقائق ثم إضافة اللون أو األلوان المختارة وخلطها بشكل جيد.

 -2توزيع الخليط على األرضية حسب التصميم المطلوب.

المقاوالت  -أعمال األرضيات

مع التطور السريع الحاصل في مجال المقاوالت دخل الريزن في العديد من المجاالت مثل
أعمال أرضيات الريزن الملونة واألرضيات ثالثية األبعاد ,حيث تعد أرضيات الريزن من أحدث
أنواع األرضيات واألسرع تنفيذا في مشاريع التصميم المعماري .يمكن صبها على أي نوع
سطح دون الحاجة لتكسير األرضية السابقة أو الحالية وبدون فواصل ,وتتيح للعميل حرية اختيار
اللون والتصميم .يمكن استخدام الريزن أيضا في دورات المياه والجدران واألسقف في البيوت
والقصور ويدخل أيضا في أرضيات مصانع األدوية والمستودعات والمحالت التجارية لمقاومته
العاليه لألحماض.
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أرضيات الريزن

من أهم ميزات أرضيات الريزن
مخرجات ال متناهية لكثرة األلوان والتقنيات المستخدمة في التركيب

مقاومة لإلنزالق وللخدش

يمكن التحكم بدرجة لمعان األرضية حسب الطلب

آلية تنفيذ أرضيات الريزن
تحضير األرضية المراد تنفيذها بحسب نوع األرضية للحصول على ملمس
-1
ناعم بدون تعرجات لتركيب الستيكر ( ملصقات ) واستقبال لوحات الـ

 -2تركيب لوحة الـ وصب الريزن مباشرة بعد خلط الكمية المطلوبة من الريزن والمصلِّ ب بناء على السماكة
والمساحة بحيث  1كجم من الريزن المخلوط جيدا تغطي مساحة  1متر مربع على سماكة  1ملم.
 -3يمكن عمل طبقة ريزن إضافي بعد الجفاف للحصول على نتيجة أفضل.
17

أعمال الديكور والمفروشات والمطابخ

يدخل الريزن في العديد من مجاالت الديكور والمفروشات ,حيث أنه قابل للصب على
سماكات مختلفة ,متانته تمكّ ن من صنع مفروشات مختلفة للمنزل من طاوالت طعام
”حيث أن مواد جرافيتي آمنة على الطعام“ وكراسي وطاوالت صغيرة وأيضا أسطح
الطاوالت والبارات .يمكن االستفادة منه أيضا في المطابخ في عمل ألواح الخشب الملونة
والثالثية األبعاد حيث يضفي جمالية ويوفر طبقة حماية شفافة على ألواح الخشب وقشر
الخشب حيث يتميز الريزن أنه مقاوم للخدش .أصبح بإمكان الحرفيين والمهتمين خلق وعمل
مجاالت جديدة في عالم الريزن والتعلم عليها وانتاجها مثل طاوالت االجتماعات الشفافة
مع الخشب أو بديل رخام أو اكسسوارات المطابخ وغير ذلك.
توفر جرافيتي ريزن عبوات بمقاسات كبيرة ابتداء من  2كجم أو  4كجم
أو  8كجم أو  20كجم أو حسب رغبة العميل.
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القطاع الفني

يستخدم منتج الريزن من جرافيتي في العديد من األعمال الفنية من لوحات
واكسسوارات زينة و تحف وغير ذلك .وتوفر جرافيتي عبوات الريزن للفنانين
بأحجام  550جم و  2كجم و  8كجم و  20كج  ،وأنواع مختلفة من الريزن uv
لالكسسوارات واللحام .تتميز منتجات جرافيتي ريزن بالجودة والصفاوة والشفافية
وعدم وجود الراوئح أو االبخرة وخلوه من المواد المتطايرة.
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الدعاية واإلعالن

يستخدم في صنع هدايا دعائية من ميداليات أو ساعات ملونة أو شفافة
والعديد من التطبيقات ,تقوم جرافيتي بتأمين جميع ما يلزم ذلك من عبوات
بمقاسات مختلفة .تتميز منتجات جرافيتي ريزن بأريحية التعامل حيث يبدأ بالتصلب
بعد  45دقيقة ,يمكن صبه في قوالب لتشكيل أي مجسم للهدايا الدعائية ,سهل
الخلط حيث يمتزج بثالث دقائق.
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اإلسمنتي الخاص

إيبوكسي تيرازو

إن إعادة إحياء التيرازو في التصاميم الحديثة ,تفتح مجاالت واسعة في الخيارات التي لم
تكن متوفرة من قبل .ومن هنا نقدم لكم أفضل مواد اإليبوكسي تيرازو ضمن
مواصفات ومعايير عالية وخيارات ال محدودة حسب الطلب بتصميم العميل.
مواد غير قابلة لالشتعال ومقاومة للتآكل والتلوث سهلة التنظيف ويمكن أن تتكيف
مع الظروف البيئية المختلفة.

إ
إ

ا

إ

ا

إ

إ

ا

إ
ا
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إيبوكسي تيرازو
مكونة من
إيبوكسي ريزن

متوفر بأحجام كبيرة من  8إلى  64كيلو.

ألوان مركزة

ألوان ذات تركيز عالي لألعمال الكبيرة والمشاريع  ,يتم توفير
درجة اللون حسب طلب العميل بكميات ال تقل عن  5كيلو.

المواد المالئة

هي مواد يتم إضافتها للريزن لزيادة كثافته أو لعمل تأثيرات مختلفة بدرجات نعومة متفاوتة.
ا

األحجار

هو حصى بمقاسات مختلفة من  2ملم إلى  2سم يتم إضافتها للريزن لعمل األرضيات,
-1
-2
-3
-4
-5

رخام
غرانيت
زجاج
حجر نهري
غرانيت صناعي بألوان خاصة

تقوم جرافيتي بتقديمها بأكياس منفردة بسعة  25كجم حسب رغبة العميل.
توفر جرافيتي أكياس جاهزة مكونة من األحجار مخلوطة مع بودرة المواد
المالئة بنسب متناسبة حسب العينة المختارة من العميل ،باإلضافة إلى كمية
الريزن المطلوبة واللون المختار من العميل تقدمها جرافيتي بشكل طرد كامل
يحتوي جميع المكونات للتسهيل على العميل.

أرضية إيبوكسي تيرازو
االستخدامات

 -1تستخدم في األرضيات الداخلية بسماكات قليله  1سم أو  2سم
أو حسب السماكة المراد تنفيذها.
 -2تستخدم في المفروشات والمطابخ والكونتر توب بسماكات
 1.5سم أو  2سم أو حسب السماكة المراد تنفيذها.
 -3تشكَّ ل على شكل ألواح بالمقاسات المطلوبة.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

المميزات

تماسك عالي مقارنة باإلسمنت يصل إلى أربعة أضعاف تماسك اإلسمنت
عمرها االفتراضي يصل إلى 50سنة
سرعة التنفيذ حيث أنها تنفذ بأيام معدودة
يمكن تركيبها على أغلب األرضيات
سماكات قليلة تتراوح من  0.5سم حتى  2سم
طيف واسع من خيارات ألوان الخلفية واألحجار المستخدمة .رخام ،زجاج ،ريزن ،صدف ،الخ
قطعه واحدة بدون فواصل
مقاومة للبكتيريا والفطريات
سهلة الصيانة وإعادة التلميع والتجديد

آلية تنفيذ أرضيات اإليبوكسي تيرازو
 -1خلط الريزن مع المصلِّ ب بعبوة مستقلة لمدة  3دقائق ثم إضافة اللون المركز وخلط المزيج
باستخدام الدريل بشفرات الخلط الخاصة لخلط الريزن.
 -2إضافة خلطة جرافيتي المختارة المكونة من ( بودرة  +حصى ) (الخلط لكميات صغيرة يكون
باستخدام الدريل بشفرات الخلط الخاصة غير المستخدمة لخلط الريزن  ،وللكميات الكبيرة
يكون عن طريق خالطة الخرسانة الصغيرة حتى تجانس الخليط من  3دقيقة إلى  5دقيقة.
 -3األرضيات تنفذ مباشرة على األرض الجاهزة مهما كانت المساحة مع حساب فواصل
التمدد إن وجدت وتكون أرضيات التيرازو داخلي فقط.

المواد المطلوبة لتنفيذ  1متر مربع من االيبوكسي تيرازو

 1سم
 1.5سم
 2سم

 3كيلو

 60غرام

 24كيلو

 4.5كيلو

 90غرام

 36كيلو

 6كيلو

 120غرام

 48كيلو

مالحظة

سماكة الحصى تحدد بناء على حجم األرضية المختارة أي ال يمكن اختيار حصى
بسماكة أعلى من سماكة األرضية.
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أرضية إيبوكسي تيرازو  +إسمنت
اإل

مكونة من
إيبوكسي ريزن

 -1اختيار حجم وشكل ولون الحصى المراد استخدامها مع مالحظة اختيار حجم الحصى
بسماكة أقل من سماكة األرضية.

متوفر بأحجام كبيرة من  8إلى  64كيلو.

األحجار

هو حصى بمقاسات مختلفة من  2ملم إلى  3سم يتم اضافته للريزن لعمل األرضيات.
-4
-1
-2
-3

-5

ا

إ

ا

ا

 -2حساب كميات الحصى والريزن المراد صبها وتكون كمية الريزن ( وزن الريزن )  ٪5من
وزن الحصى المراد استخدامه لألرضية.
 -3تجهيز وتنظيف األرضية وتحديد الميالن المناسب قبل البدء بالعمل.
 -4الفرد على األرضية حسب السماكة المطلوبة.
 -5الترويب بخلطة جرافيتي الخاصة من اإلسمنت المعالج عن طريق إضافة الماء للخلطة والبدء بالعمل بعد  24ساعة.

خلطات اإلسمنت الملون

يتميز هذا النوع من األرضيات بإضافة مكون جديد وهو أكياس اسمنت مالئ خاص من
جرافيتي ممزوج مع اللون المختار من العميل.

اإل

 -6بعد  24ساعة تتم عملية الجلي والتلميع وإضافة طبقة الحماية والعزل األخير.

إ

تستخدم أرضية اإليبوكسي تيرازو  +إسمنت  50\50في أرضيات األماكن الخارجية والداخلية
حيث تكون مميزاتها مشابهة لمميزات أرضيات اإليبوكسي تيرازو باإلضافة إلى ميزات إضافة
اإلسمنت لها حيث تزيد قوة تحملها لالستخدام في األماكن الخارجية.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
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المميزات

التحكم بالسماكات المراد تنفيذها والعمل بسماكات أقل من  4سم عكس األرضية اإلسمنتية العادية.
التماسك العالي بين الحبيبات بسبب االعتماد على ارتباط الريزن بين حبيبات الحصى وبين األرضية
حيث يعتبر تماسكها مع األرض تماسك ريزن وليس اسمنت.
مقاومة للتشققات بسبب ترابطها مع الريزن.
تحمل األجواء الخارجية.
السعر المناسب.
ال يوجد حاجة للمعالجة بالماء لمدة أسبوع مقارنة باالرضية اإلسمنتية العادية.
تحمل لألجواء الخارجية حيث تعتبر مقاومة للحرارة وللتشرب.

32

أرضيات الحصى

أرضية إسمنتية خاصة
مكونة من
إسمنت جرافيتي الخاص

مكونة من

ريزن  +حصى  +مواد حماية

بودرة الحصى المختارة من العميل مثل الرخام
اللون

الحصى المختار من العميل

تقدم جرافيتي الخلطة كاملة من اإلسمنت و البودرة واللون والحصى اختياري
بناء على العينة المختارة بعبوات منفردة حسب الكمية المرغوبة من العميل.

المميزات

مقاومة للتشقق والعوامل الجوية ومانعة للتسرب وهي الخلطة الكالسيكية اإلسمنتية
المعالجة المعروفة وتكون عبارة عن مواد إسمنتية متطورة وبودرة الرخام.

-1
-2
-3
-4
-5

المميزات

يمكن استخدام أي نوع من أنواع حصى الرخام أو الجرانيت أو الزجاج.
سماكات قليلة من  0.5حتى  2سم وأكثر.
تماسك عالي للحبيبات يجعلها تتحمل السيارات واآلليات.
سرعة التنفيذ.
نفاذية للماء من بين الحبيبات يسمح بعدم تجمع الماء ويسهل عملية تصريفه.

االستخدامات

تستخدم أرضيات الحصى في األماكن الخارجية وممرات الحدائق وممرات السيارات وحول المسابح.
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About the Company
We are a commercial company specialized in selling resin’s substances and
supplies as well as executing flooring projects .
Our company provides its entire artistic ability and practical expertise in
means of producing the latest and finest resin products .

What Makes us Special

Prequalification, practice, technical support in addition to keen supervision on our sites .
Our products are fumeless, odorless, non-toxic and flame resistant .

Our Vision

- Utilizing resin in all artistic and architectural spheres .
- Developing all domains with the usage of resin and its tools .

Our Goals

Ensuring the delivery of resin supplies to all its users,
and facilitating its employment into all artistic spheres
and projects .

Our Services
Graffiti Resin provides the highest quality of resin and the most advanced
for decoration and artwork usage; it also provides the client with all of the
required equipments and special resin colors .

We seek to present the best services by:
Training of those wishing to work in resin’s projects under experts and engineers,
and qualifying them into entering the job market of flooring projects .
Supplying the best types of scratch resistant and anti yellowing clear resin.
Granting all suitable fillers .
Granting colors with all their types .
Granting all equipments and tools needed.
Executing artistic flooring in all implementations.

Our Principles

Providing artistic counseling and guidance to the workers of resin projects.

Quality

Providing all types of stones and gravels needed for resin flooring.

Authenticity

Leadership

Providing maintenance services and warranties of the executed resin flooring projects .

5

6

Our Products
Resin:

A product consists of two mixed substances (resin and hardener) with a transparent
base. It can be mixed with special colors and many dry, hard substances .

Types of Resin:

1- GR Multi Use Resin
2- GR Fast Cure Resin
3- GR UV resin

4- Crystal Resin
5- Liquid resin for paint works and spraying thin layers
6- Resin paste

Accessories and Tools:

7
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Graffiti Resin provides all equipments and accessories needed to fully achieve both
artistic and construction works. Such as: torches, blenders, heat driers, dried flowers,
glitter, aggregates and molds.

8

Fluorescent Colors:

Colors used by artists in which come in powdery form, they’re added with resin
giving a sharp luminous effect .

Glow in the Dark Colors:

Used by artists for many works, can be used on any surface giving an exquisite
glowing in the dark effect .

Alcohol Ink:

What signifies these colors is how easily they mix with resin and work on any
non porous surface whether plastic or metallic; they have a transparent nature in
which gives a layering effect of the surface’s color.

Resin Colors

Specific Types of Colors used for Projects and
Massive Quantities:
Highly concentrated liquid colors for flooring and Terrazzo works .

Special colors in which are fundamentally made with resin therefore they mix
smoothly when combined with it; giving artworks an esthetic effect. They come as :

Liquid Colors:

- Colors in liquid consistency; they give works a beautiful glossy effect .
- Available in 100 ml and 200 ml packages.

Metallic Colors:

Metallic colors for manufacturing floors, kitchens, furnishings and decorative works .

Customized colors according to the client’s choice from Pantone or RAL’s color guides .

Graffiti provides massive amounts of colors depending on the client’s desire .
starting from 1 kg or 3 kg or 5 kg
All of the colors are non toxic, safe, odorless and fumeless.

- Creamy consistency with a metallic effect .
- Available in 50 ml packages .

9
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Uses of Resin

ا
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14

Furnishing and
Kitchens

Constructions

Advertising

Artistic Domains
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Colored Resin Flooring’s best qualities:
Rapid execution.

Could be built on most floors without the need of breaking them.
A whole piece without joints.

Low thickness starting from 1.5 mm up to 3 mm.

When applied, colored resin flooring doesn’t require adjustment of the surrounding doors.
Bacterial and fungal resistant.

The Colored Resin Flooring technique:
Mixing the proper amounts of resin and the hardener together for 3 minutes,
then adding the desired color/s and combining the mixture well .
Spreading the mixture depending on the desired design .

Constructions – Flooring Works:
With the advanced evolvement of construction works, resin has managed to
3D flooring shine in multiple sectors such as in colored resin flooring and
since resin flooring is considered to be the most modern flooring and the
fastest in execution within architectural projects. It could be poured directly
on any type of surface without the need of breakage of the floor or the use of
floor joints. Clients are free to choose the colors and designs. Resin can also
be used in restrooms, the walls and ceilings of houses and mansions as well
as the floors of pharmaceutical factories, warehouses, and markets due to its
high resistance of acids.

15
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3D Flooring:

3D Resin Flooring’s best qualities:
Infinite possibilities of designs due to the numerous colors and techniques
available in manufacturing

.
Slipping and scratching resistant

.
Glossiness of floors is adjustable as required

3D Flooring’s technique:

17

.

1- Preparing the floor by making it smooth and suitable to install stickers and
the 3D paintings .
2- Installing the 3D painting then pouring the resin directly after mixing the
right amounts of the resin and the hardener depending on the thickness and
space, whereas 1 kg of well mixed resin can cover 1 square meter of space
with 1 mm of thickness .
3- For better results, an extra layer of resin could be applied after the floor dries .

18

Decorative works, Furnishing and Kitchens:

Resin is used in many ways within furniture and kitchens for it could be poured in various
densities. Its solidity makes it efficient in manufacturing food tables (since Graffiti products are safe to be near foods), chairs, mini tables and the tops of tables and bars. Resin
can also be used in making colored wooden boards or 3D wooden boards to give an
aesthetic touch; this also works as a protective layer from the wooden picks since resin is
scratch resistant. Craftsmen and those who are interested in crafts work can now create
new domains in the resin world, learn it and produce it; such as making clear conference
tables with wood or marble alternatives, kitchen accessories and so on.
Graffiti Resin provides large packages starting from 2 kg
to 4 kg, 8 kg and 20 kg or as the client desires.

19
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Artistic Domains:

Graffiti Resin products are used in many artworks from paintings, decorative accessories to antiques and more. Graffiti provides resin packages
in 550 gm, 2 kg, 8 kg and 20 kg, alongside to various types of UV resin for
accessorizing and welding. Graffiti Resin products are distinguished with
their high quality, fineness, transparency as well as lacking odors, fumes
and volatile substances.

21
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Advertising:

Resin can be used in making promotional gifts whether in medals or clocks forms,
colored or transparent and in many other implementations. Graffiti provides all the
needed equipment in different packages. What makes the Graffiti Resin products
even more special is their comfortable handling; for the resin starts to harden after
45 minutes only, it is flexible to be easily poured into any mold for promotional gifting
and easy to mix; taking only 3 minutes to be well combined .

23
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Cementitious Terrazzo

Epoxy terrazzo

Resin bound driveway

Epoxy terrazzo + cement 50/50

Terrazzo Materials
Reviving Terrazzo in modern designs creates wide varieties of options that
weren’t available before in interior works. Hence, we present to you the best
epoxy terrazzo materials of high qualities and standards along with unlimited
options of custom made designs .
Flame resistant, anti corrosion and unpolluted materials which are easy to
clean and adaptable to different environments .

Types of Terrrazzo
Epoxy terrazzo
Epoxy terrazzo + cement 50/50
Cementitious Terrazzo
Resin bound driveway
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Epoxy Terrazzo

Stones:

They come as gravels in different sizes (from 2 mm to 2 cm), added to
resin for the process of flooring .

Made of:

Epoxy Resin:

Available in massive sizes from 8 kg to 64 kg

Concentrated colors:

High concentrated colors for great works and projects, the color shade is
provided according to the client desire with amounts of no less than 5 kg.

Fillers:

These substances are added to resin to increase its thickness or to create different
effects; their texture varies in terms of fineness
1- Marble dust powder, fine or hard
2- Onyx powder

27

3- Glass powder
4- Crystal powder

12345-

Marble
Granite
Glass
River stone
Artificial granite in specific colors

Graffiti Resin arranges terrazzo in bags starting from 25 kg
up to the client desire .
Graffiti Resin provides accessible packages of the stones which are mixed in
with the powdery fillers in suitable proportions according to the client’s choice.
Resin in its required amount and color is also packaged (separately), allowing
the client to receive all of the components in a full set easily.

28

Epoxy Terrazzo’s Flooring Technique:
1- The resin and the hardener are mixed in a separate bottle for 3 minutes then
the concentrated color is added and the whole mixture is combined with a drill
that comes with special blades used for resin mixing

Epoxy Terrazzo Floors
Usage:

2- The desired Graffiti’s epoxy terrazzo mixture (which is gravel + powder) is then
added
A different type of drill with special blades is used for. mixing few amounts, while(
large amounts are mixed in a small concrete mixer for 3 to 5 minutes until the
mixture
. is fully combined

1- Indoor flooring in low thickness (1 cm or 2 cm) or as demanded .
.
kitchens and counter-tops in 1.5 cm or 2 cm thickness
2- Furnishings,
or as demanded .
3- It could also be molded into boards in desired measurements .

3- Floorings are executed directly on the prepared floor despite the space, with the
calculation of expansion joints (if existed). It is for interior flooring only
.

1- High consistency compared to cement, reaches up to fourfold of cement’s
consistency.
2- Average life span reaches to 50 years .
3- Rapid execution; taking only few days to be manufactured .
4- Can be installed on most floors.
5- Low thickness, starting from 0.5 cm up to 2 cm .
6- Wide variety of the background colors and of the used stones (marble, glass,
resin, shells, etc ..(.
7- Whole piece without joints
8- Bacterial and fungal resistant .
9- Accessibility in repairing, polishing and renewing .

.

Qualities:

Needed materials to make 1 square meter of epoxy terrazzo:
Thickness

Resin

Color

Mixture

1.5cm

4.5kg

90gm

36kg

2cm

6kg

120gm

48kg

1cm

3kg

60gm

24kg

Side note:
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Gravel’s thickness is determined based on the size of the chosen
floor; hence its thickness can’t be larger than the floor’s .
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Epoxy Terrazzo + cement flooring 50/50
Consists of:

Epoxy terrazzo + cement 50/50 technique:

Epoxy resin:

Available in large sizes from 8 kg to 64 kg

Stones:

.
Which are gravels in various sizes; from 2 mm to 3 cm. they are added to resin
for flooring

1- Marble .
2- Granite
3- Glass

4- River stone
5- Artificial granite in specific colors

Colored concrete mix:

This type of flooring is distinguished by the addition of Graffiti’s special bags of
cement fillings mixed with any desired color
.
Uses of epoxy terrazzo + cement 50/50:

1- Choosing the gravel’s size, color, shape and thickness, with ensuring that the gravel’s thickness is less than the floor’s
.
2- Weighing the amounts of resin and gravel with a suitable
ratio, as the

resin’s weight should hold 5% of the gravel’s weight in which is used
for the flooring
.
3- Preparing and cleaning
the floor, and finding the proper slope before application
4- Distribute on the floor in the required thickness

.
5- Curdling; which is done by using Graffiti’s special mixture of treated cement and
adding water to it then letting it set for 24 hours
.
6- After 24 hours, the floor is scrubbed and polished then topped with a protective
coat and a sealer
.

.

Epoxy terrazzo + cement 50/50 floorings are used in outdoors and indoors areas.
Their qualities are similar to the epoxy terrazzo’s, in addition to the features gained
from the added cement since it makes this flooring more durable and suitable in the
outdoors

.
Qualities:

1- Ability to adjust density; whereas floors with thickness of less than 4 cm can be
implemented, as opposing to normal cement flooring
2- High cohesion due to resin’s attachment between the .gravel pebbles and the floor.
Since the floor is cohesive with the resin, not the cement
3- Crack-resistant due to its attachment with resin
.
4- Durable for outdoors
.
5- Fair price
.
is needed for a week compared to normal cement flooring
6- No water treatment
.
7- Durability in the outdoors for it is considered to be heat and water resistant .
.
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Cementitious Flooring

Gravel Flooring

Consists of:

Consist of:

Graffiti’s special cement

Powdered gravel as chosen by the client. e.g. marble
Color

Gravel as chosen by the client.

Graffiti provides the full set of cement, powder, color and gravel in a flexible
customization of the substances and the amounts in which are packaged
separately depending on the client’s requests .

Qualities:

Cracking resistant, adaptable in the outdoors and water resistant. It is
the classical treated cement mixture, which is made from advanced
cements and powdered marble .

33

Gravel + Resin + Protective substances

Qualities:

Ability to choose any types of marble, glass or granite’s gravels .
Low thickness starting from 0.5 cm up to 3 cm or more .
High cohesion between the pebbles allowing the floor to endure cars and
machineries .
Rapid execution .
Permeable to water; prevents it from bulking up and facilitates draining it .

Usage:

Gravel floors are used in outdoor areas, garden paths, car lanes and around pools .
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Private Projects

V

Authorized distributors
Graffiti Resin products are available in:
In KSA:

Outside KSA:
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