
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1983/1254  رقم الطلب

   6/1/1983  تاريخ الطلب

   1254  رقم البراءة

  اسم األختراع
POLYMERISABLE MONOMERS, POLYMER 

DISPERSIONS AND DERIVED PAINTS   

 ( عربى)اسم األختراع 
 محاليل مشتتة تحتوي على البوليمرات, مركبات احادية الجزيئات قابلة للتبلمر

   والدهانات المشتقة

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

Polymerisable monomers of structure Wherein R1 and R2 are 

C2-3 alklylene groups, the same or different, A & B are 

substituted C2-18 alkyl groups at least one group A or B 

comprising in a substituent a polymerisable ethylenically 

unsaturated group, and X= H, C1-18 alkyl or R2 – N, processes 

of manufacture and derived poylersm Including copolymers, 

aqueous polymer dispersions , their manufacture and use in 

coating including paints, and intermediates of structure.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 (2ش)و( 1ش)الجزيئات قابلة للتبلمر لها الصيغه البنائية حيث تكونمركبات احادية 

هي ( ب)و ( ا/ )ذرات كربون وهي متشابهة او مختلفة  3-2مجموعات الكيلين فيها 

ذرة كربون, وتشتمل على االقل مجموعه  11-2الكيل مستبدله فيها  مجموعات

( س)شبعه قابلة للتبلمرفي بديل على مجموعه ايثيلينية غير م (ب)او ( ا)واحدة من 

ذرة كربون او عمليات التصنيع والبوليمرات  11-1فيها  هي هيدروجين , او الكيل

المشتركة, محاليل البولمر المشتتة المائية, تصنيعها  المشتقة بما فيها البوليمرات

بما فيها الدهانات ومركباتها الوسيطة التي صيغتها  واستعمالها في المواد الطالئية

   .ئيةالبنا

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية



 المالك

   جورج اميل جريس عبود ( عربى)اسم المالك 

   1ايه  1تي  1ال ,اونتاريو كندا, اجاكس, هيترسلي درايف, 33في  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   GEORGE EMILE JERIES ABBOUD ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
36,HETTERSLEY DRIVE, AJAX, ONTARIO, CANADA,L1T 

1A8   

   ( التينى)النشاط 

   جوليان الفرد ووترز ( عربى)اسم المالك 

   انجلترا, بيركشاير, تيمز-اون-جورينج, والينجفورد رود 18, فيردال ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   JULIAN ALFRED WATERS ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
FIRDALE,89 WALLINGFORD ROAD, GORING-ON-

THAMES,BERKSHIRE,ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

   كريستوفر هنري زاخ ( عربى)اسم المالك 

   استراليا, 3833ماونت اليزا فكتوريا , كاسيوبوري افينيو ,3 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   CHRISTOPHER HENRY SUCH ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
3,CASSIOBURY AVENUE, MOUNT ELIZA,VICTORIA 

3930, AUSTRALIA   

   ( التينى)النشاط 

   سوزان ماري هورلي ( عربى)اسم المالك 

   انجلترا,بوكينجهامشاير, هاي ويكومب, الودووتر, تامر كلوس ,20 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   SUSAN MARY HORLEY ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
20,TAMER CLOSE,LOUDWATER,HIGH WYCOMBE, 

BUCKINGHAMSHIRE,ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

   امبريال كيميكال انداستريز بي ال سي ( عربى)اسم المالك 

   جيه اف انجلترا 3بي  1لندن اس دبليو , ميلبانك, امبيريال كيميكال هاوس ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
IMPERIAL CHEMICAL HOUSE, MILLBANK, 

LONDONSW1P 3JF,ENGLAND   



   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   813013/11181ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   جورج اميل جريس عبود ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   GEORGE EMILE JERIES ABBOUD ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   كريستوفر هنري زاخ ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   CHRISTOPHER HENRY SUCH ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   سوزان ماري هورلي ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   SUSAN MARY HORLEY ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   جوليان الفرد ووترز ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   JULIAN ALFRED WATERS ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


