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شور ليڤل 

شــورليڤل شــركة عالميــة متخصصــة فــي بحــث و تطويــر تقنيــات البنــاء وذلــك يشــمل مــواد التشــطيب 
ومعالجــة وترميــم المبانــي الخرســانية. تتميــز منتجاتهــا بجودتهــا العاليــة وحلولهــا اإلقتصاديــة.

تأسســت عــام   1983 م  علــى يــد آيڤــن و آشــا الخبــراء فــي مجــال بحــث وتطويــر تقنيــات البنــاء لمــدة تزيــد 
عــن نصــف قــرن.

تمتلــك الشــركة اكثــر مــن 200 خــط انتــاج تقــوم بتطويرهــا حســب حاجــة األســواق العالميــة. تنتشــر 
ــة  ــة ، جمهوري ــدة االمريكي ــات المتح ــتراليا، الوالي ــل اس ــي مث ــم الصناع ــن دول العال ــد م ــي العدي ــا ف فروعه

روســيا االتحاديــة وغيرهــا.

الحكوميــة  الجهــات  التطويريــة ُمعتمــدة عالميــًا ومحليــًا مــن كبــرى  منتجــات شــورليڤل وبرامجهــا 
والخاصــة وشــركات التطويــر العقــاري لتصنيــع مــواد التشــطيب ومعالجــة المبانــي الخرســانية وترميمهــا 

وإيجــاد الحلــول لمختلــف المشــاريع مثــل المطــارات و القطاعــات التعليميــة والصحيــة والســكنية.



SURELEVEL
SureLevel is an international company specialized in building technology’s research 

and development.

Founded on 1983 by Asha Pepe and his partner Iven Marovitch who is a pioneer in 

building technologies with more than 50 years of experience.

The company produces more than 200 lines of production that are developed according 

to the international market needs with cost effectiveness and high quality standards.

While SureLevel is an Australian company it has branches in many other industrial 

countries such as USA, Russia and some of North Africa, Middle East and GCC countries 

including Saudi Arabia.

SureLevel products and services are widely utilized  by a number of governmental and 

privet intuits to help in finding solutions of finishing and concrete repair materials for 

different projects such as airports, schools, hospitals and residentials.





?Why SURE LEVELلماذا شورليفل؟

جودة مستدامة
Sustainable quality

منتجات صديقة للبيئة
environmental friendly

100 % صناعة سعودية
%100 Saudi Manufacturing

 تقنية استرالية
Australian Technology

مواد وحلول متكاملة
Integrated materials and 

solutions

سهلة االستخدام
Easy to use

متوافقة مع آي اس تي ام 

Complies with ASTM 
Standards

شهادة األيزو
ISO 9001:2015



الرسالة

والتطويــر  البحــث  فــي  األول  االســم  نكــون  أن 
ومواكبــة تقنيــات البنــاء الحديثــة بجــودة عاليــة 

اقتصاديــة. وتكلفــة 

الرؤية

ريادة وتميز في قطاع مواد تشطيب البناء.

MISSION

To be the Leders in research and 
development and keep up with 
modern construction techniques with 
cost effectiveness and a high quality 
standards.

VISION

Leadership and excellence in 
building finishing materials sector.



ملتزمون بالتميز

نمت أعمالنا بشكل كبير منذ عام  1983

قيمنا

- االبتكار
- النزاهة 

- قابلية التغيير والتطوير
- إيجاد الحلول

- خدمات الجودة
- خدمات ما بعد البيع

COMMITTED TO EXCELLENCE

Our business has grown considerably
since 1983

VALUES

- Innovative

- Integrity

- Ability to change & develop

- finding solutions

- Quality services

- After Sales Services



المنتجات
Products



SURE SET SURE FLEX

SURE LEVELSURE FINISH

SURE COAT

شور فينششور ليفل

شور ستشور كوت شور فليكس



 متوافقة مع: 

 EN 12004                     EN  12002                      MS ISO 1-13007

ANSI A118.11                ANSI A118.15                ASTM C109 / C109M

SURE FLEX

شور فليكس

Complies with:



شور فليكس 1004
SURE FLEX 1004

C2  FTE

غــراء بــاط بتقنيــة اســترالية عالــي االلتصــاق ومعالــج بالبوليمــرات  مثالــي 
  - )الســيراميك  والجــدران  االرضيــات  لتركيــب  الداخليــة  لاســتخدامات 

الديكــور(. حجــر   - البورســلين 

Sure Flex 1004 is high adhesion Australian technology tile 

adhesive, suitable for indoor use and ideal for wall and floors 

for most basic tiles (ceramic, porcelain, decoration stone).



شــور فليكس 2004
SURE FLEX 2004
Heavy Duty    C2 FTE S1

مثالــي  بالبوليمــرات  ومعالــج  الجــودة  عالــي  اســتراليه  بتقنيــة  بــاط  غــراء 
لاســتخدامات الداخليــة والخارجيــة لتركيــب االرضيــات والجــدران )الســيراميك 
- البورســلين - الرخــام - الحجــر الطبيعــي والصناعــي(. يتحمــل األوزان الثقيلــه 

وال يتفتــت.

Sure Flex 2004 is a high quality Australian technology tile 

adhesive. Ideal for indoor and outdoor use, suitable for floors 

and walls (ceramic, porcelain, marble, natural and artificial 

stone). It bears heavy weights and does not crumble.



شــور فليكس 3004
SURE FLEX 3004

Heavy Duty Waterproof    C2 C3  FTE S2

غــراء بــاط بتقنيــة اســتراليه فائــق الجــودة معالــج بالبوليمــرات وعــازل للمــاء 
ــي لاســتخدامات الداخليــة والخارجيــة المكشــوفة للشــمس والمرافــق  مثال
نوافيــر -  الميــاه - مطابــخ -  األرضيــات والجــدران )دورات  لتركيــب  المائيــة 

ــباحة(. ــات الس ــق وحمام ــاه - الحدائ ــات المي ــاالت - خزان ش

Sure Flex 3004 is a high quality Australian technology heavy duty  

waterproof tile adhesive. Ideal for indoor, outdoor, floors and 

walls of water facilities (toilets, kitchens, fountains, waterfalls, 

water tanks and swimming pools).



شــور فليكس 4004
SURE FLEX 4004

C2 FTE S1

غــراء بــاط بتقنيــة اســتراليه فائــق الجــودة معالــج بالبوليمــرات وعــازل للصوت 
مثالــي لاســتخدامات الداخليــة والخارجيــة  لتركيــب األرضيــات والجدران.

Sure Flex 4004 is a high quality Australian technology rubber 

based sound attenuation tile adhesive, suitable for floors and 

walls (ceramic, porcelain, marble, natural and artificial stone).



غــراء الطابوق الحــراري )الخلوي(ب
AAC BLOCK ADHESIVE

غــراء الطابــوق الحــراري الخلــوي )األبيــض( بتقنيــة اســترالية فائقــة الجــودة 
بالبوليمــرات. ومعالــج  االلتصــاق  وعالــي 

Sure AAC Block Adhesive is a high quality Australian Technology 

high adhesion polymer modefide, reduce thermal bridge.



SURE SET

شور ست



ترويبــة البالط
SURE TILE GROUT

ترويبــة بــاط عاليــة الجــودة بتقنيــة اســتراليه مصممــه لملــئ الفراغــات لجميع  
أنــواع البــاط والســيراميك والحجــر  متوفــره بخيــارات متعــدده مــن األلوان.

Sure Tile Grout is a high quality Australian technology tile grout 

designed to fill the gaps between all types of tiles, ceramics and 

stone, available with wide range of colors.



ترويبــة البــالط  )العازلــة للماء(ي
SURE TILE GROUT

Waterproof

ــئ  ــتخدم لمل ــات تس ــا والفطري ــة للبكتيري ــاء ومقاوم ــة للم ــاط عازل ــة ب ترويب
الفراغــات بيــن جميــع أنــواع البــاط والســيراميك والحجــر وتســتخدم أيضــا 

للمســابح والحمامــات والمرافــق المائيــة .

Sure Tile Grout WaterProof is a high quality Australian technology 

smooth waterproof tile grout, anti bacteria and fungus. Used to 

fill all types of tiles gaps (ceramics, swimming pools, toilets and 

water facilities). 



شــور جي بي جراوت
SURE GP GROUT

مونــة اســمنتية عديمــة االنكمــاش ذات قــوة تعادل قوة الخرســانة تســتخدم 
ــر  ــع العناص ــت وجمي ــقف ، البريكاس ــدة ، االس ــد ، االعم ــم القواع ــاح وترمي إلص
الخرســانية وعبــارات الســيول والحواجــز الخرســانية  ومعالجــة للتعشــيش 
الخرســانية  التكهفــات  الســائل لحقــن   ( بثاثــة حــاالت  ، يمكــن تشــكيلها 
واللزجــه لمعالجــة التعشــيش وترميــم الخرســانة أو شــبه جافــة للترميمــات 

ــة.  ــماكة العالي ذات الس

Sure GP Grout is a multi-purpose non shrink grout and is  

equivalent to concrete strength. It can be used to repair columns, 

ceiling, precast and all concrete elements. It can also be used as 

flowable to inject concrete, trowellable to apply and drypack for 

high thickness repair.  



شــور اتش اس جراوت
SURE HS GROUT

الثقيلــة  لاســتخدامات  مثاليــة  لانكمــاش  قابلــة  غيــر  اســمنتية  مونــة 
الطائــرات. ومواقــف  الطــرق  وأعمــال  الكبــاري  لترميــم 

Sure HS Grout is a Class A non-shrink grout suitable for heavy 

duty application (bridge repair, roads and aircraft apron).



شــور اتش اي اس جراوت
SURE HES GROUT

مونــة اســمنتية فائقــة الجــوده وغيــر قابلــة لانكمــاش تســتخدم لصــب 
وترميــم قواعــد المولــدات والمحــركات والمعــدات عاليــة األهتــزاز.

Sure HES Grout is a high-quality, non-shrink cement mortar used 

for casting and restoring generator, engines and high vibration 

equipment foundation.



SURE LEVEL

شور ليفل



تســوية االرضيــات الذاتية
FLOOR SELF LEVEL

NS30

ينصــح  الصابــة  شــديدة  لألرضيــات  التســوية  ذاتيــة  اســمنتية   مونــة 
باســتخدامها كطبقــة ســفليه الرضيــات الباركيــه، الموكيــت، الفينيــل، الفنــادق 
أو المقاهــي لتعطــي تأثيــر الخرســانة بســماكة مــن 2 ملــم الــى 10 ملــم وتغطــى 

بااليبوكســي الشــفاف للحمايــة.

NS 30 is a cementations self leveling underlay. Ideal for parquet, 

carpets, vinyl flooring hotel and cafe to get concrete effect from 

(2 - 10 mm). Can be covered with epoxy.



مونــة اســمنتية ذاتيــة التســوية لألرضيــات، شــديدة الصابــه مثاليــة للمناطــق 
كثيفــة الحركــة واألوزان )مواقــف الســيارات - مســتودعات - ورش - مطــارات 

- ماعــب - مستشــفيات - و الفنــادق(.

NS 40 is a high strength cementations self leveling underlay 

ideal for places that are exposed to heavy foot traffic or a heavy 

weight traffic such as parking lots, warehouses, workshops, 

airports, playgrounds, hospitals and hotels.

تســوية االرضيــات الذاتية
FLOOR SELF LEVEL

NS40 - Heavy Duty



شــور فلور سكريد
SURE FLOOR SCREED

مونــة أســمنتية تســتخدم لتســوية األرضيــات الخرســانية الجديــدة أو القديمــه 
جاهــزة لاســتخدام بإضافــة المــاء )صبــه ناعمــه(.

مثالية لتغطية العوازل والتمديدات الصحية والكهربائية.

Sure Floor Screed is a high quality, durable cementations 

premixed floor screed specially formulated for casting onto old 

or new concrete floors to cover waterproof and 

electronic floor pipes. 



SURE COAT

شور كوت

 متوافقة مع: 
                                           

ANSI A118.11         ANSI A118.15         EN 998              ASTM

Complies with: :Complies with متوافقة مع: 



 معجــون جدران مقــاوم للماء
SURE GP PUTTY

Water Resistant

لاســتخدامات  مثالــي  والخرســانية  االســمنتية  الجــدران  لتحضيــر  معجــون 
الداخليــة والخارجيــة ومتوافــق مــع جميــع أنــواع الدهانــات .

يوصــى باســتخدامه بعــد إغــاق الشــقوق فــي الجــدران بمنتــج  مالــئ الفراغــات 
شــور كــوت  كــراك فيلــر .

Sure GP Putty is cement based leveling mortar for application 

in thin layer over masonry surfaces. Sure GP Putty provides an 

ideal underlayment for painting.

Recommended to be used after filling cracks on the walls with 

sure coat crack filler.



ــل  ــرارة والعوام ــة والح ــاء والرطوب ــاوم للم ــة مق ــق النعوم ــان فائ ــون ده معج
وألــواح  والخرســانية  االســمنتية  الجــدران  لتحضيــر  يســتخدم  الجويــة، 
ــع  ــع جمي ــق م ــة ومتواف ــة والخارجي ــتخدامات الداخلي ــي لاس ــمنت، و مثال االس
ــج   ــدران بمنت ــي الج ــقوق ف ــاق الش ــد إغ ــتخدامه بع ــى باس ــات يوص ــواع الدهان ان

مالــئ الفراغــات شــور كــوت كــراك فيلــر.

Sure Poly Putty is a high quality polymer modified single 

component cementitious leveling mortar. Provides an ideal 

underlayment for painting, water and heat resistance indoor & 

outdoor. Recommended to be used after filling cracks on the 

wall with sure coat crack filler.

 معجــون جــدران فائــق النعومة
 مقــاوم للماء

SURE POLY PUTTY
Water Resistant



 مالــئ الفراغات
SURE CRACK FILLER

معجــون )مالــئ الفراغــات( مقــاوم للمــاء والرطوبــة والحــرارة والعوامــل الجويــة 
األســمنتية  الجــدران  وتحضيــر  والفراغــات  التشــققات  لتعبئــة  يســتخدم 

والخرســانية وألــواح االســمنت، مثالــي لاســتخدامات الداخليــة والخارجيــة
ــي أو  ــي بوت ــوت بول ــور ك ــج ش ــتخدام منت ــة بأس ــن نهائي ــق وجهي ــى بتطبي يوص

جــي بــي بوتــي.

Sure Crack Filler is a general purpose polymer modified single 

component cementitious fairing and leveling mortar to fill 

cracks, pinholes and leveling over concrete or masonry surfaces.

Recommended to use two layers of Poly Putty or GP Putty as a 

Final Face.



غراء كســر الرخام
SURE MARFIX

غــراء اســمنتي  مســبق الخلــط يســتخدم كطبقــة تعبئــة ولصــق اساســيه 
لواجهــات كســر الرخــام عاليــة الجــود ومقــاوم لجميــع العوامــل الجويــه 

ينصح باستخدامه على الطابوق أو اللياسه ومتوفر بعدة ألوان.

Sure Marfix is dry pre-mixed marble chips adhesive which is 

applied as a base coat for pebble–dash (Marble Chips) rendering.

Ideal for block walls and plastered walls, available in a range of 

colors.



ســمارت بالســت - اللياســة الذكية
SMART PALST

لياســه فائقــة الجــوده عاليــه االلتصــاق، موزونــه ومعايــرة بمصانعنــا، معالجــة 
ومقاومــة للتشــققات واالنكمــاش والتطبيــل، تقلــل األخطــاء البشــرية فــي 

ــدر. ــل اله ــواد وتقل ــد الم ــط وتوري ــة الخل عملي
ــاء  ــورة بالم ــه والمغم ــه والخارجي ــدران الداخلي ــة الج ــال لياس ــتخدم ألعم تس
وتعبئــة فتحــات التمديــدات الكهربائيــة والصحيــة وعمــل شــطفات العــزل 

ــر  ــمنتي واألحم ــك االس ــاء البل ــي وبن المائ
تسهل عملية الدهان وتقلل من استهاك المعجون.

Sure Smart Plast is a high quality, high adhesion pre mixed, 

factory controlled ready mix plaster. Provides an excellent finish 

to interior, exterior and submerged walls, with cost effectiveness.



اللياســة الملونــة
SURE DECORATIVE RENDER

لياســة ملونــة فائقــة الجــودة عاليــة االلتصــاق موزونــه ومعايــرة بمصانعنــا 
معالجــة ومقاومــة للتشــققات واالنكماشــات والتطبيــل، تقلــل مــن األخطــاء 

ــدر. ــل اله ــواد وتقل ــد الم ــط وتوري ــه الخل ــي عملي ــرية ف البش
يمكــن  كمــا  وتراثيــة  عصريــة  كاســيكية،  بأشــكال  تشــكيلها  يمكــن 
اســتخدامها كبديــل للتكستشــر ) المارينــا( ، البروفايــل،  الترافينتينــو أو رشــها 

كالدهانــات. الكومبريســور  بأســتخدام 

A premixed colored plaster for internal and external use for 

block walls or over plastered walls, available in a range of colors. 

Different textures or finish can be achieved by different modes 

of application such as Profile and Travertine or sprayed using 

compressor as paints to get texture or marina.



SURE FINISH

شور فينش



معجــون جاهــز فائــق النعومة
ULTRA SMOOTH PUTTY W.R

ــق النعومــة مقــاوم للمــاء جاهــز لألســتخدام، لتحضيــر الجــدران  معجــون فائ
ــات. ــواع الدهان الداخليــة والخارجيــة واألخشــاب متوافــق مــع جميــع أن

Ready-mixed water based filler putty consists of special fine 

powders and synthetic polymers for interior, wood and cement 

surfaces such as doors, frames and walls.



شــورجوينت بوتي
SURE JOINT PUTTY (GYPSUM FILLER)

معجــون متعــدد االســتخدامات مصنــع مــن كربونــات الكالســيوم ذو قــوة 
التصــاق عاليــة جــدا جاهــز لاســتخدام.

Sure Gypsum Filler is a multi-use jointing compound made 

of ready mix calcium carbonate, vinyl binders and high value 

additives which provides superior performance compared to 

ordinary ready mixed products.



غــراء الفينيــل والموكيت
FC1004

غــراء الفينيــل والموكيــت عالــي الجــودة، خالــي مــن المذيبــات العضويــة وذو اداء 
وتغطيــة عاليــة، مثالــي للمنــازل وأرضيات المستشــفيات.

FC1004 CARPET & VINYL ADHESIVE is a new technology, high 

performance, low solvent LOW VOC (Volatile Organic Content), 

acrylic carpet & VINYL adhesive with high bonding strength.

Ideal for hospitals and residential floors.



العــازل المائي
SURE WATERPROOFING

عــازل مائــي ســائل عالــي الكفــاءة والمرونــة يعطــي طبقــة مطاطيــة مرنــة 
ويتمــدد مــع التشــققات.  

Sure Level Waterproof membrane is a liquid elastomeric 

waterproofing membrane for building surfaces. When cured it 

has exceptional flexibility and elasticity for good crack bridging.



شــور بوند )1(
SURE BOND (1)

مصنــع  البوليفينيــل  مــن  مســتخلص  االســتخدامات  متعــدد  ربــط  ســائل 
الســتخدامات اللصــق العامــة فــي البنــاء ســواء علــى األســطح الخرســانية 

الملســاء. الخرســانية  األســطح  تخشــين  عــن  يغنــي  والمليســة 

Bonding Agent 1 is a general purpose economical bonding agent 

and cement admixture.



شــور بوند )2(
SURE BOND (2)

خصيصــا  مصنــع  البوليفينيــل  مــن  التركيــز  عالــي  مســتخلص  ســائل 
ــانية أو  ــطح الخرس ــى األس ــواء عل ــاء س ــي البن ــة ف ــق العام ــتخدامات اللص الس

بوليمــر. كمنــج  ايضــا  ويســتخدم  المليســة، 

Bonding Agent 2 is a high concentrated bonding agent 

and primer.





Contact Us

SURELEVEL

H. Office Al Ahssa - Kingdom of Saudi Arabia 

Industrial City : P.O. Box 31982 - 24015 

Telephone: 966135852600 

Mob: 966532065625

FAX: 966135759919 

E-mail: info@surelevel.sa

Website: www.surelevel.sa




