
חברת א.ע.ספירים מתמחה בביצוע רצפות במפעלים, מחסנים,מבנים ומתקנים שונים.

פרופיל חברה א.ע.ספירים בע"מ 
חברת Stonhard,Inc. שמרכזה בארה"ב היא היצרנית והמבצעת הגדולה בעולם בתחום 

ציפויי רצפה מפולימרים. לחברה סניפים ונציגויות ברחבי העולם.
החברה מבצעת אלפי התקנות איכותיות במתקנים תעשייתיים שונים ומגוונים. 

אנו בטוחים שהניסיון הרב שנצבר במשך 90 שנות פעילות Stonhard יכול להועיל רבות גם 
לכם.

חברת א.ע. ספירים בע"מ, נציגת Stonhard,Inc בישראל פעילה בתחום למעלה מ-30 שנים. 
בחברה  עובדים העוסקים במכירות ,הזמנות ופיקוח הנדסי.✶
צוות מיומן של  בעל נסון רב בביצוע ,יציקות בטון, מערכות ציפוי הרצפה וציפויי המגן ✶

 Stonhard העמידים בכימיקלים של חברת

חברת א.ע.ספירים בע"מ בצעה עבודות במפעלים ופרויקטים בתחום המזון, הפרמצבטיקה, 
האלקטרוניקה, הכימיה ,ספורט וכד' בהיקפים גדולים.

בין לקוחותינו בישראל אפשר לציין את:
אינטל קרית גת, ווישי ישראל צפון, טאוור סמיקונדקטור., מכתשים רמת חובב,

טבע כפר סבא, טבע פלנטקס, טבע טק רמת חובב ,אביק, פוליפז, תכשירי פריו(כימיקלים 
לישראל), כ.צ.ט קרית מלאכי, מכון ביולוגי נס ציונה, תמ"י מכון למחקר ופיתוח (כימיקלים 
לישראל) קוקה קולה, טמפו בירה, , גלידות שטראוס, מטרנה קיבוץ מעברות,. ענבי ציון , 

תלמה,
 משרד הביטחון/צה"ל,סוגת, עלית, מכון ויצמן למדע, תרו פרמצבטיקה, נביעות, התעשיה 

האווירית, אוניברסיטת באר שבע, מעבדת ביוטכנולוגיה, ספקטרוניקס, ישקר, טרה 
נתיבות,תבליני הנגב,מאפית אגמי,אמקא תשלובת מוצרי נייר,החברה לפיתוח הרצליה,אובו 

תקשורת,חוות רונית,קליין מטבחים,נביעות מים מינרלים,אוניה שפירא מעטפות,מוסך 
צמרת,יקב תבור,מניו שרותי אריזה,גיא יוסי קבלן בע"מ,אוטו איטליה-פרארי,לחמנינה 

מאפיה,ברן באר שבע.יקב קסטל ועוד.
נוכל לסייע ולהציע מפרטים לאפיון מערכת מתאימה לכל מתקן במפעל בהתאם לתנאים 

הסביבתיים והכימיקלים השונים, ולבצע את היישום.
.ISO 9002 חברת א.ע.ספירים בע"מ מוסמכת לתקן

http://www.sapirim.com  ניתן לבקר באתר האינטרנט של החברה
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החומרים בהם אנו משתמשים מתחלקים למערכות ממספר סוגים להלן:
מערכת אפוקסי  Heavy Duty מוחלקת בהליקופטר מסוג Stonclad  בעובי 4 או 6 מ"מ , 1.

עם ציפוי עליון , טקסטורת קליפת תפוז. עמידה בשחיקה , זעזועים וכימיקלים ונוחה 
לתחזוקה  

למערכת זו  מספר מוצרים בהתאם לדרישות ספציפיות   : 
.aכללי -GS
.bלעמידות בכימיקלים קשים במיוחד -HT
.cלעמידות בשוקים טרמיים -UT
.dעמידות בשחיקה עם ערכים אנטי סטטיים -XP
.eלתעשייה כבדה -HD

מערכות ציפוי מגן  עמידות בכימיקלים רב שכבתיות הכוללת רשת פיבר  מסוג 2.
Semstone  למאצרות  ,ומיכול משני  אזורי העמסה ופריקת כימיקלים וכד', עמידות 

בחומצות וכימיקלים קורוזיבים בפורמולות שונות בהתאם לכימיקלים השונים  הבאים 
במגע עם  ציפוי המגן. 

מערכות אפוקסי דקורטיביות דמוי טרצו בעובי 5 מ"מ מסוג Stonblend  עמידה 3.
בשחיקה המיועדת  למתקנים פרמצבטיים , בתי חיות, מעבדות משרדים ואזורים 

ציבוריים.
מערכות אפוקסי מתפלס מעצמו מסוג Stonlux  , חלקה במיוחד  עמידה בכימיקלים 4.

ובפגיעות  ומיועדת לתעשייה קלה לחדרים נקיים.  
למערכת 3 סוגי פורמולות 

.a (Class 1000 עד ) כללי לתעשייה קלה וסביבה נקיה – SL

.b  Class 100 לחדרים נקיים עד – CR

.c מערכת אנטי סטטית  –AT
מערכות אפוקסי עם טקסטורה למניעת החלקה  מסוג Stonshield עמידות בכימיקלים  5.

ונוחות לניקוי. 
מערכות מיקרוטופינג בעובי 3 מ"מ רצפות, קירות אביזרים לבתים פרטיים ומוסדות 6.
הטבעות [בומנייט]7.
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