
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1981/1127  رقم الطلب

   2/19/1981  تاريخ الطلب

   1127  رقم البراءة

  اسم األختراع

PROCESS FOR PRODUCING A FIBREREINFORCED, 

HYDRAULICALLY SETTING COMPOSITION, THE 

COMPOSITION PRODUCED AND THE USE THEREOF   

 ( عربى)اسم األختراع 
 التركيب, (بالسائل)عملية النتاج تركيب ليفي معزز باالسمنت متصلب هيدروليا

   الناتج واستعماله

   96:عدد الجريدة   10/07/1982  تاريخ النشر

   10/11/1982  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

Asbestos- free, fiber – reinforced, hydraulically setting 

compositions can be processed to fiber-reinforced shaped 

articles The compositions are obtained by mixing fibers, 

hydraulic binders and water-soluble or water emulsifiable 

polymers and by adding a metallic compound, particularly a 

metal salt or hydroxide The composition can be processed in the 

equipment conventionally used in the asbestos cement industry.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يمكن تصنيع تركيبات خالية من االسبستوس معززة بااللياف ومتصلبة هيدروليا الى

اصناف متشكلة معززة بااللياف يتم الحصول على التركيبات بواسطة خلط االلياف, 

ضافة الهيدولية والبوليمرات القابلة للذوبان او االستحالب في الماء وبا الروابط

وباالخص ملح او هيدروكسيد المعدن يمكن ان يتم تصنيع التركيب  مركب معدني,

   .تقليديا في صناعه االسمنت المعزز باالسبستوس في االجهزة المستعملة

   SWITZERLAND  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

   AT 22/02/1980 IN SWITZERLAND 5-1440/80  بيانات األسبقية

 

 المالك



   اميتيكس ايه جي ( عربى)اسم المالك 

   سويسرا, نيديررورنين, ايتيرينتشتراسيه ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   .AMETEX AG  (التينى)اسم المالك 

   ETERNITSTRASSE, NIEDERURNEN, SWITZERLAND  (التينى)العنوان 

    (التينى)النشاط 

   ميير. دكتور بيتر أي ( عربى)اسم المالك 

   سويسرا, فادينسفيل, 81بفانينشتيدلشتراسيه  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   DR. PETER E. METER  (التينى)اسم المالك 

  (التينى)العنوان 
PFANNENSTIELSTRASSE 18, WADENSWIL, 

SWITZERLAND   

    (التينى)النشاط 

   جوردون. اوتو دبليو ( عربى)اسم المالك 

   سويسرا, اوبرورنين, 03الندشتراسيه  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   OTTO W. GORDON  (التينى)اسم المالك 

   LANDSTRASSE 30, OBERURNEN, SWITZERLAND  (التينى)العنوان 

    (التينى)النشاط 

   دكتور جيرو بوتيكار ( عربى)اسم المالك 

   سويسرا, هيرتزل, تشالينجوتلي ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   DR. GERO BUTTIKER  (التينى)اسم المالك 

   CHELLENGUETTI, HIRZEL, SWITZERLAND  (التينى)العنوان 

    (التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   683013/88868ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 

 



 المخترعون

   ميير. دكتور بيتر أي ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   DR. PETER E. METER  (التينى)اإلسم 

   . (التينى)العنوان 

   جوردون. اوتو دبليو ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   OTTO W. GORDON  (التينى)اإلسم 

   .  (التينى)العنوان 

   دكتور جيرو بوتيكار ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   DR. GERO BUTTIKER  (التينى)اإلسم 

   .  (التينى)العنوان 

 


