
الجزيرة نوفل
Jazeera Novel



مجموعة "الجزيرة نوفل" توفر لك عناية فائقة لتعيش يف بيئة مفعمة 
بالطمأنينة وراحة البال، حيث تعتين بعوامل الصحة والنظافة واألمان يف 

آن واحد، عالوة عىل ضمان ديمومة تألق وجمال منزلك.

"Jazeera Novel" collection provides you an ultimate care 
and makes you live in an environment full of reassurance as 
it takes care of factors of health, hygiene, and safety at the 
same time in addition to ensuring the durability and beauty 
of your home.

اطمئن
Rest Assured

الجزيرة نوفل
Jazeera Novel

الجزيرة نوفل بلس
Jazeera Novel Plus

لمعة حريرية جذابة 
Attractive Silk Finish



الصحة من حولك
•Health around you   

 النظافة من حولك
•Cleanliness around you   

 األمان من حولك
•Safety around you   

 الجمال الدائم من حولك
•The lasting beauty around you   

الجزيرة نوفل تشارم
Jazeera Novel Charm

لمعة مطفية مريحة
Comfortable Matt Finish

مطابق للمواصفات
SASO القياسية السعودية



مقارنة ملقاومة امليكروبات (البكترييا - الفطريات) بني منتج الجزيرة نوفل ومنتج منافس
Comparison of microbial resistance (bacteria and fungi) of Jazeera Novel with a competitor product.

دهان منافس دهان الجزيرة نوفل

Health Around Youالصحة من حولك

تؤدي هذه األنواع من البكترييا إىل أمراض مثل التسمم – التهاب الجهاز 
التنفيس – الحمى – األمراض الجلدية – حمى التيفوئيد، واليت تعترب 

مهددة للحياة حسب تصنيف منظمة الصحة العاملية.

حاصل عىل أعىل تصنيف يف مقاومة البكترييا حسب معيار JIS Z 2801:2010 بقيمة اختزال لنمو 
البكترييا تساوي ≥ ٩٩٫٩٪ من مختربات AM Solution البولندية.

BS 3900: PART G6 حاصل عىل أعىل تصنيف يف مقاومة الفطريات حسب معيار
(ZERO:  NO GROWTH) من مختربات AM Solution البولندية.

These types of bacteria lead to diseases such as poisoning, 
respiratory infection, fever, skin diseases, and typhoid fever 
which threaten life according to the classification of WHO.

Highest bacteria resistance rating according to JIS Z 2801:2010 standard with growth 
reduction value more than 99.9% from AM Solution laboratory in Poland.  

مضاد لنشاط وفاعلية ١٤ نوعاً من البكترييا األكرث رضراً وانتشاراً يف املنازل
Anti-activity to 14 types of the most harmful and widespread bacteria at homes

Staphylococcus aureus Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) Salmonella typhimurium Listeria monocytogenes Shigella flexneri

Serratia marcescens Pseudomonas aeruginosa Streptococcus pyogenes Enterococcus faecalis Burkholderia cepacia Candida albicans Bacillus subtilis

تؤدي هذه األنواع من الفطريات إىل أمراض عديدة مثل األمراض الجلدية 
وأمراض الجهاز التنفيس، حيث تنتج بعض أنواع السموم الفطرية،اليت 

تسبب مخاطر صحية وخيمة عىل اإلنسان، وذلك حسب تصنيف منظمة 
الصحة العاملية.

These types of fungi lead to many diseases such as skin 
and respiratory diseases and also produce fungal toxins 
that cause severe risks to human life according to WHO 
classification.

Highest fungal resistance rating according to BS 3900: PART G6 standards with 
growth reduction (ZERO:  NO GROWTH) from AM solution laboratory in Poland

ً مقاوم لنمو ١١ نوعاً من الفطريات املنزلية األكرث رضراً وانتشارا
Resistant to the growth of 11 most common and harmful home fungi species

Aureobasidium pullulans Aspergillus versicolor Alternaria alternata Cladosporium cladosporioides Penicillium purpurogenum Stachybotrys chartarum

Acremonium strictum Phoma violacea Rhodotorula rubra Sporobolomyces roseus Ulocladium atrum



يعمل بتكنولوجيا تثبيط الفورمالدهيد الضار وامتصاصه من مصادره 
وتحويله إىل H2O ليجعل منزلك بيئة تتنفس بانتعاش.

التعرض إىل نسب عالية من الفورمالدهيد يؤدي إىل أرضار بالغة عىل 
الصحة قد تصل إىل الوفاة.

(This feature is for Jazeera Novel Plus)(هذه الخاصية ملنتج الجزيرة نوفل بلس)

It works with harmful formaldehyde - abatement technology 
- by absorbing it from its sources and transforming it into 
water to make your home a fresh environment 

Exposure to high levels of formaldehyde lead to severe 
damage to health that may lead to death

تنقية الهواء الداخيل
Indoor Air Purification

            قيمة خفض الفورمالدهيد بنسبة ٨٨٪ حسب املعايري الدولية
            ISO 16000-3 & ISO 16000-9 & ASTM D 5116 & ISO 16000-23 & ASTM D 5197 

            لدى مختربات UL Environment األمريكية.

Reduces value of formaldehyde by 88% according to Standard ISO 16000-3
& ISO 16000-9 & ASTM D 5116 & ISO 16000-23 & ASTM D 5197 
at the American UL Environment Laboratories.

امسح الكود ملشاهدة الفيديو
Scan the code to watch the video
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It passed the washing test according to the standard of ASTM D4828 at the 
laboratories of the German University of Dortmund with the highest rating of 
washability  at a rate of 10 (all stains removed after five cycles only) with no change in 
color or trace in the paint layer.

سهولة فائقة إلزالة أقوى البقع املنزلية الناتجة من املرشوبات واألطعمة 
وبعض األقالم واأللوان وغريها، دون ترك آثار أو تغري يف اللون نتيجة عملية 

الغسيل املتكرر باستخدام املاء واملنظفات.

Super easy removal of the strongest household stains 
caused by drinks, foods, some pens, colors and so on, 
without leaving a trace or change in color as a result of the 
frequent washing with water and detergents.

It passed the repeated scrub resistance test according to EN ISO 11998 with the 
classification of class one in the loss amount of the paint layer. 

Cleanliness Around Youالنظافة من حولك

سهولة فائقة يف إزالة البقع مع عدم وجود آثار للحك الناتج عن عملية الغسيل املتكرر
Exceptionally easy removal of stains with no traces of scratching caused by frequent washing

دهان منافس الجزيرة نوفل

ألوانكتشبعصريشايقهوة
مائية

أحمر
شفاه

ألوان
شمع

ألوانكتشبعصريشايقهوة
مائية

أحمر
شفاه

ألوان
شمع

اجتاز اختبار الغسيل حسب معيار ASTM  D4828 لدى مختربات جامعة دورتموند األملانية بأعىل 
تصنيف وقابلية غسيل بمعدل 10 (جميع البقع أزيلت بعد خمس دورات فقط)، مع عدم حدوث 

أي تغري يف اللون أو آثار يف طبقة الدهان.

اجتاز اختبار مقاومة الحك املتكرر حسب معيار EN ISO 11998 كتصنيف أول يف مقدار الفقد 
بطبقة الدهان.



امسح الكود ملشاهدة الفيديو
Scan the code to watch the video



.It works to prevent the spread of fire on the paint layerيعمل عىل إعاقة انتشار الحريق يف طبقة الدهان.

مقاوم النتشار اللهب
Resistant to flame spread

 The product is designed to be completely free of anyتم تصميم املنتج بحيث يكون خالياً تماماً من أي مركبات ضارة.
harmful compounds.

صديق للبيئة
Eco – Friendly

 It is an odorless product, so you can repaint your home whileال يحتوي عىل أي رائحة، حيث يمكنك تجديد دهان بيتك وأنت موجود داخله.
staying inside.

عديم الرائحة
Odorless

Safety Around Youاألمان من حولك

دهان منافس الجزيرة نوفل

EPA METHOD تصنيف صفر من املواد العضوية املتطايرة حسب معيار 24

DCL اجتاز اختبار املعادن الثقيلة حسب اختبارات مخترب دبي املركزي

اجتاز اختبارات الهيدروكربونات األروماتية والهالوجينية بمختربات ويميب

DCL اجتاز اختبارات الكروم يف مخترب دبي املركزي

APEOs خاٍل من األمونيا والفورمالدهيد والـ

Zero VOC as per classification of  EPA  method 24

Heavy metal test pass as per Dubai Central Lab DCL

Aromatic hydrocarbon and halogenated hydrocarbon test pass as 
per Wimpey Lab

Chromium test pass at Dubai Central Lab DCL

Free from ammonia, formaldehyde and APEOS

حاصل عىل أعىل تصنيف ملقاومة انتشار اللهب حسب معيار BS 476:PART 7 لدى مختربات 
إكسوفا ورينجتون فاير يف اململكة املتحدة، حيث تم انتقال الحريق بمسافة أقل من 25 مم يف زمن 

قدره 1.5 دقيقة. 

The highest rated flame retardant rating according to BS 476: PART 7 standard at 
Exova Warrington Fire laboratories in the United Kingdom, as the fire transmitted at a 
distance less than 25 mm in a time of 1.5 minutes.



امسح الكود ملشاهدة الفيديو
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تتوفر مجموعة "الجزيرة نوفل" بخيارات واسعة من األلوان النقية املفعمة 
بالحياة، واألكرث رونقاً ووضوحاً، عالوة عىل دقتها الفائقة وديمومتها العالية.

"JAZEERA NOVEL"collection is available in a wide range of 
pure, vivid colors in addition to its high accuracy and durability.

األلوان
Colors

تتميز مجموعة "الجزيرة نوفل" باستوائيتها املمتازة وملمسها االنسيابي 
فائق النعومة.

"JAZEERA NOVEL" collection is distinguished by its 
excellent smooth appearance and soft touch

النعومة واالستوائية
Leveling and Smoothness

يعمل عىل تجسري التشققات وإخفائها، والذي بدوره يمنح ديمومة عالية 
ويحافظ عىل جمال الجدران.

            حاصل عىل التصنيف A1 حسب املرجع العاملي DIN EN-1062-7:2004 بمختربات جامعة
            دورتموند األملانية. 

It works on bridging and hiding cracks, which in turn provides 
high durability and preserves the beauty of the walls.

Holds the A1 classification according to the international reference DIN EN 1062:7-
2004 at the laboratory of the German University of Dortmund.

مقاوم للتشققات
Resistant to Cracks

Lasting Beauty Around Youالجمال الدائم من حولك

دهان منافس الجزيره نوفل بلس



امسح الكود ملشاهدة الفيديو
Scan the code to watch the video



                          /  JPaintsKSA

Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia
+966 92 0000 085
To call inside the Kingdom of Saudi Arabia
92 0000 085

        www.jazeerapaints.com
        info@jazeerapaints.com
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تفاصيل املنتج
Product details

شهادات املنتج
Certificates


