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INSULATION WORKS 



مقدمـة

ذاتفالشركة ,العزلمجالفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالشركاتافضلمنالعزلانــاتق

 .والحراريالمائيالعزلأعمالبكافةالقيامعلىعاليةوكفاءةقدرة

Introduction

The Etqan Insulation is one of the best companies in the field of insulation in Saudi Arabia Kingdom . 
The company has the ability and high efficiency to carry out all insulation works waterproofing and 
thermal .



الـرؤية

أن نكون أصحاب الريادة في تقديم الحلول المتكاملة بأحدث 
. تكنولوجيا العزل وافضلها لتتناسب مع تطلعات العمالء

Vision 

To be leaders in providing integrated solutions 
using the latest insulation technology and the best 
to Commensurate with the clients vision

Mission

Using the most advanced technology and innovation 
with the help highly trained professionals, advanced 
equipment as well as qualified staff to achieve the 
highest efficiency, technical and administrative levels 
saving both funds and efforts and maintaining public 
health and environmental safety. 

رسالتنا

بأستخدمنا ألحدث التقنيات من مواد ومعدات وكوادر 
بشرية نحقق اعلى معدالت الكفاءة والفعالية التقنية 
واالدارية توفيرا للمال والوقت والجهد مراعين في ذلك 

.متطلبات البيئة والسالمة والصحة العامة



األهداف

.العالميةالجودةمعايرتطبيق

فيالعزلللعمالءاألولالخيارنكونأن
.السعوديةالمملكةالعربية

Our Goals

Implementing the highest international 
and local quality standards.

To be the first choice in all insulation 
clients in Saudi Arabia kingdom. 



Polyurea

Polyurea high-build, fast-set, spray-applied 
elastomers provide significant protection to various 
metal/steel, wood, concrete, fiberglass, plastic, 
rubber, urethane foam, and many other substrates. 
polyurea protective coatings provide value-added 
solutions by significantly increasing your investment’s 
service life at a fraction of the replacement cost. Our 
eco-friendly, non-toxic, pure polyurea coatings 
contain zero VOCs or solvents.

Wastewater Industry

Oil and Gas Industry

Waterproofing and Corrosion Protection Industry

Water Management Industry

Industrial Flooring Industry

Food and Agriculture Industry

Mining Industry

Marine and Boat Industry

البوليوريا

ية تناسب البوليوريا هي مادة عازلة سريعة التفاعل لها خواص فيزيائية وكيميائ

ادن تستخدم لحماية مجموعة واسعة من المواد كالمع, عدد كبير من التطبيقات 

.ىوالخشب والخرسانة والزجاج والبالستيك والمطاط والعديد من المواد االخر

لتقليل توفر الطالءات البوليوريا حلول ذات قيمة متضاعفة ومميزة عن طريق ا

لب تكلفة بشكل كبير من خدمة الصيانة االزمة والتي في كثير من االحيان تتط

صديقة للبيئة نقية, البوليوريا ماده غير سامة, عالية تصل تقريبا الى حد التكلفة

.التحتوي على المركبات العضوية المتطايرة أو المذيبات

.البوليوريا في مجال الصرف الصحي

.البولي يوريا في مجال النفط والغاز

.البوليوريا في مجال العزل المائي والحماية من التأكل

.البولي يوريا في مجال الموارد المائية

.البوليوريا في مجال االرضيات الصناعية

.البوليوريا في مجال الصناعات الغذائية والزراعة

.البوليوريا في مجال التعدين

.البوليوريا في مجال الصناعة البحرية



Waterproofing

Waterproofing provides critical protection to 
facilities and structures which is significantly 
important to any projects. It is a vital ingredient to 
successful project completion and determines the 
building's longevity. We give you first-hand 
experienced solutions to your waterproofing 
needs which are very important to achieve great 
end results.

Polyurea waterproofing
PU coatings –One component & two component 
New technology hybrid coatings
Cement based waterproofing

العزل المائي 

ة العزل المائي يوفر الحماية للمرافق والمنشأت التي هي في غاي

كل وهو عنصر حيوي ومهم ألنجاز المشاريع بش. األهمية ألية مشروع

ل نحن في اتقان للعز. ناجح وايضا عنصر هام لزيادة عمر المنشأة

المائي نقدم لك الحلول المباشرة من ذوي الخبرة لتلبية احتيجات العزل

.الخاصة بك وهو امر مهم جدا لتحقيق نتائج مهمة وكبيرة

.البوليوريا للعزل المائي•

.بولي يورثان احادي التركيب او ثنائي المركب•

.تكنولوجيا جديدة من الطالء الهجين•

.العزل بالمواد االساسية•



EXTERNAL AND INTERNAL HEAT 
INSULATION
WE PROVIDE A WIDE VARIETY OF INDUSTRIAL 

AND COMMERCIAL THERMAL INSULATION 

SERVICES, EACH DESIGNED TO ENHANCE 

SYSTEM PROCESSES WHILE REDUCING 

EMISSIONS AND ENERGY USAGE.

PU FOAM SPF APPLICATIONS

XPS

EPS

WALL EXTERNAL & INTERNAL INSULATIONS

العزل الحراري الداخلي والخارجي

نحن نقدم مجموعة واسعة من الخدمات للعزل الحراري الصناعي 

خفض تم تصميم كل منها لتعزيز وتحسين النظام من خالل, والتجاري 

.االنبعاثات واستهالك الطاقة

.بولي يورثان فوم•

•XPS.

•EPS.

.العزل الحراري للجدران الداخلية والخارجية•



PROJECTS



جحيالنبنشركاتمجموعةمستودعات
مربعمترمليون:المشروعمساحة

مدينة جدة : الموقع 

رثان تغطية اسطح مدينة مستودعات بن حجيالن بمادة البولي يو: وصف المشروع 

2021-2020تاريخ المشروع 



الموسىموسىتيالدشركة
متر مربع72,000: مساحة المشروع 

موقع المشروع مدينة الرياض 

2020–2019: تاريخ المشروع 

تغطيةاسطح مصانع الشركة بمادة البولي يورثان :وصف المشروع 
. ومعالجة االسطح من التسريب



الشركة الوطنية العمال 
المياه

متر مربع5,000: مساحة المشروع

تغطية خزانات المياه                                                              : وصف المشروع 
.من الداخل بمادة البولي يوريا

05\2020: تاريخ المشروع 

مدينة ضبا: الموقع 



االبيضاالسمنتمصنع
متر مربع15,000: مساحة المشروع

مدينة الرياض : الموقع 

2018: تاريخ المشروع 

تغطية اسطح الشركة في : وصف المشروع 
مادة البولي يورثان



نمشروع شركة العبيكا

متر مربع10,000:مساحة المشروع 

تغطية اسطح : وصف المشروع 
ولي المستودعات بمادتي البولي يوريا والب

.يورثان فوم

2019: تاريخ المشروع 

مدينة الرياض: الموقع 



محطات الشركة السعودية
(STC)لالتصاالت 

متر مربع7500: مساحة المشروع

 تغطية أسطح : وصف المشروع
محطات التوريد المركزية ومحطات 
لي التغطية بمادتي البولي يوريا والبو

.يورثان فوم

 مدينة الرياض : الموقع

 2020-2018: تاريخ المشروع



فهدبنمحمداألميرجامعة
مدينة الدمام: الموقع 

2019: تاريخ المشروع 

تغطية : وصف المشروع 
كافة ارضيات نوافير الجامعة 

بمادة البولي يوريا



OUR SUPPLIERS

Etqan insulation



CERTIFICATES









CONTACTS:

KINGDOM OF SAUDI ARABIA – RIYADH 

EMAIL : AITIQAN1414@GMAIL.COM

MOB : 0539397857

WWW.ETQAN-INSULATION.COM

YOUTUBE: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCC5YW1HI

CJBOBZXBZGVFNQG

mailto:aitiqan1414@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCc5YW1hICjBoBzxbZgvFNqg

