
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1982/1217  رقم الطلب

   9/23/1982  تاريخ الطلب

   1217  رقم البراءة

  اسم األختراع
method for the preparation of anew plaster , kiln for carrying out 

said method and applications of said new plaster   

 ( عربى)اسم األختراع 
 طريقة من اجل تحضير جبس او جبص من نوع جديد ، فرن من اجل تنفيذ الطريقة

   المذكورة ، واستعماالت الجبص المذكور

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   3/21/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

The present invention relates to a method for preparing a new 

plaster by heating a material known to be able to produce 

plaster, wherein the starting material used is a product in fine 

particles form and said method consisting in: preparing a 

mixture of the said particles with water, pressing said mixture 

into a round slab or cake of pre-determined thickness, heating 

the said slab to a temperature varying between about 250c and 

500c for long enough to transform the starting material into 

plaster, hot-drying the resulting product and crumbling same to 

arrive at the new plaster in powder form The invention also 

relates to the new plaster obtained according to said method and 

its applications particularly in agriculture   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 طريقة من اجل تحضير جبس او جبص من نوع جديد ، فرن من اجل تنفيذ الطريقة

   المذكورة ، واستعماالت الجبص المذكور

   FRANCE  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 



 المالك

   لويس دوسيل، جيرمان، كريستيان ( عربى)اسم المالك 

   سانت جوري 01113رو دي باريس 91 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Dussel, Christian Germain Louis ( التينى)اسم المالك 

   91route de Paris 31150 Saint Jory ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   كلين فكتور ( عربى)اسم المالك 

   ميتز كويليه17333نوفمبر  11ري دو 27 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Klein, Victor ( التينى)اسم المالك 

   27rue de 19 Novembre 57000 Metz Queuleu ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   113113/11111ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   لويس دوسيل، جيرمان، كريستيان ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   Dussel, Christian Germain Louis ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

 


