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Our History
The United Paints and Chemicals, S.A.E – Drymix is the largest producer of cement based, 
ready mixed mortars serving the construction industry in Egypt, Africa and the Middle East. 

Drymix Egypt was established in August of 1997,  and has ever since become the generic name 
for the ready mixed mortars in the Egyptian markets till today. Drymix is a joint stock company 
completely owned by Orascom for Construction and the United Holding Company (UHC). 

Drymix is 100% owned by United Holding Company ‘UHC’, which is 56.50% owned by 
Orascom Constructions and Industry ‘OCI’ and 43.50%  is owned by Ali Moussa Family.

UHC is a solid group serving the construction industry in the Egyptian market for over 
five decades. UHC acts as a holding company for a number of affiliates, joint ventures 
and associated companies which was established in 1981.
 
Our innovative products and technologies are sourced from M-tec and Maxit Germany and 
backed by extensive in-house development to comply to meet local and international 
standards. This gives an unrivalled technology spread to meet the ever changing 
demands of construction market. 
 
Our on-going research, development and innovation process are the key factors for 
our sustainable growth. Our core focus is to continue offering quality system and tailor-made 
solutions to exceed the demand of the regional constructional market. Drymix produce a large 
bunch of cement base products that manufactured according to the know-how and technical 
support of M-Tech/Maxit Germany, that also developed in our R&D lab to comply with 
requirements of building and constructions industry in Egypt, Middle East, and Africa.



Drymix is 100% owned by United Holding Company ‘UHC’, which is 56.50% owned by 
Orascom Constructions and Industry ‘OCI’ and 43.50%  is owned by Moussa Family.

UHC is a solid group serving the construction industry in the Egyptian market for over 
five decades. UHC acts as a holding company for a number of affiliates, joint ventures 
and associated companies which was established in 1981.

Orascom Construction Industries (OCI):

OCI is a leading construction contractor active in emerging markets. It undertakes large industrial, 
commercial and infrastructure projects for public and private customers principally in Europe, 
the Middle East and North Africa. It also produces nitrogen based fertilizers and have investments 
in infrastructure concessions. OCI directly employs more than 70,000 employee . 
Also have investments in manufacturers of fabricated steel products, glass curtain walling, 
paints and concrete pipes, as well as investments in two facilities management companies.
For more information, check the official website: http:// www.orascomci.com

Moussa’s Family

Eng. Ali Moussa is an Egyptian citizen  holds a Bachelor of Science in Architecture from 
Ecole des Beaux-Arts, Paris, France.

His major interests are concentrated in three sectors: 

Building material , Fast Moving Consumer Goods (FMCG) and Information & Communication 
Technologies (ICT). He holds many positions (Chairman/Director/Board Member /Partner) in over 
30 leading entities throughout the region.Being an honest advocate of Egypt’s development has 
earned.
Mr. Moussa various political positions; Chairman of the Cairo Chamber of Commerce, 
President of the French-Egyptian Presidential Business Council, Chairman of the 
Egyptian General Division of Building Materials in the Federation of Egyptian Chambers of 
Commerce, Board Member of The Internal Trade Development Authority, and others.

Eng. Moussa holds the title of the Chevalier de la Legion D’honneur from the French Government .

Who we are:



Drymix’s factory is built over 30,000 m2 in the 6th of October City Egypt. The factory operates 
on a fully automated, environment friendly production plant capable of producing 
240,000 tons/year.

Drymix’s plant is equipped with ultramodern machinery supplied by the German M-Tech / 
Maxit. The biggest company in the world in this field. The plant consists mainly of a production 
tower (33.5 m height) with storage capacity of 1680 tons for the bulk raw materials, and 16 
smaller silos with storage capacity of 2.5 tons/silo for storing chemicals and the additives. 

All the different production steps are processed in a computerized control manner utilizing 
Programmed Logic Control (PLC) device. The PLC controls the entire production steps, 
Starting from filling the silos with different raw materials. Then the PLC controls the dosing 
of each recipe into the weighing and dosing hoper ensuring the exact components of each 
product.

Factory:



Then the raw materials are fed to the 
state-of-the-art mixer which is fitted 
with three agitators for homogeneous 
mixing, it can mix up to 2-ton batches 
in 3 – 5 minutes. 

Finally, the products can be packed either 
in the valve filling bags 10 – 40 kg bags.
 All the raw materials, 
the additives, the manufacturing, 
computerized mixing and the packaging 
are put under strong observation by 
the quality control department to 
guarantee the best result every time. 



Vision
& Mission:

Vision:

Mission:

To maintain Dry Mix 
leadership in the field of 
cement base products and 
to capture the largest share 
of both retail and projects 
market by 2023.

Developing and providing 
innovative products with 
a wide distribution channels 
through retail and projects, 
while investing in our 
mainpower and making 
DryMix a desired work place 
for qualified calibers. 



Recommended Applicators:

We believe that it is very important to complete the project right and at the first time, 
so Drymix helps in putting the consultants/clients together in touch with recommended 
applicators who have shown good work quality with our products. 
Most of the recommended applicators are in different specialties, skills and resources. 
 
This helps in choosing the right applicator for the right project. 
The recommended applicators will be supported by Drymix’s staff and technical team.

Services:

Technical & Specification Services:

Drymix has built enviable reputation for its technical support both at the specification 
stage and in site during application. 

Drymix is interested in raising the standards throughout the construction industry; 
therefor, Drymix’s staff is keen on addressing key issues that will lead to project 
completion successfully before problems occur.

Training:

Drymix is the leading company that offers up to date advice and leads the market towards 
the new innovation of modern building materials, this is carried out either by in-house 
training courses or in the client’s premises. The main aim is to raise the level of awareness 
and understanding for technical data of different materials and products with all customers. 



1- Family of cement-based color decorative façade 
render:
Cement based, high quality, extreme weather resistant, color 
stable, decorative façade renders in powder form. requires 
the addition of water on site. ideal for internal and external 
applications over plastered substrates and fair face concrete.

. Dry Décor 301

. Dry décor 302 

. Dry Décor 304

. Dry Décor 307

. Dry Décor 308 

. Dry Décor 311

. Dry Décor 312

2- Family of Acrylic-based Color decorative façade render:
Acrylic high quality ready mixed colored decorative finish façade 
render, water based strengthened with moraine rocks to give 
medium roughness surface finish when applied manually by 
trowel, characterized with its durability, color stable, excellent 
resistance against extreme weather conditions.

. Acrycor 400

. Acrycor 500

. Acrycor 600

. Acrycor Extra Plus

. Acrycor R

3- Family of ready mixed mortar :
Cement based high quality, ready mixed mortar in powder form. 
it provides high-quality mortar specially formulated to replace the 
traditional sand / cement mortar in construction applications such 
as plastering mortar, brick laying mortar, tile fixing mortar and 
floor screeds …etc.

. Dry Mortar 

. Dry Mortar F: 

. Dry Plast 201

. Dry Plast 202

. Dry Plast 203

. Dry Plast 204

. Dry Plast 208

4- Family of Repair mortar:
Cement based high quality, ready mixed high strength non-shrinkage 
flowing grouting mortar in powder form that requires only the 
addition of water on site.

. Dry Grout NS

5- Family of Cement-based Putty:
Cement based, high quality, ready mixed, polymer modified, 
one component putty in powder form. ideal for smoothing internal 
and external cement base plastered walls, ceilings and fair face 
concrete prior to painting and coating applications.

. Dry Putty 101 

. Dry Putty 103

. Dry Putty 105

. Perlato 

6- Family of Tile Adhesive :
cement based high quality, polymer modified, ready mixed, flexible, 
thin set tile adhesive mortar in powder form. ideal for fixing floors 
and wall tiles especially in submerged areas such as swimming pools, 
water tanks, kitchens, bathrooms, shower rooms and where heavy 
traffic is present in private and public buildings.

. Dry Fix 401

. GlueFix

. Dry Fix 402

. Dry Fix 405

. Dry Fix 407
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8- Family of Flooring:
High quality, ready mixed, concrete floor surface hardener in 
powder form ideal for use where high traffic is present in 
private and public areas.

. Dry Floor 601

. Dry Floor 602

. Dry Floor 603

. Dry Floor 604

9- Family of waterproofing coating and Bitumen:
Cement based, acrylic polymer modified one component, 
coating in powder form. When mixed on site with water, it gives 
slurry consistency which is easily applied by brush, roller or 
spray application. Trowel able consistency can also be achieved.

. Dry Proof 507

. Dry Proof 507 EF

. Dry Proof 517

. Dry Proof 530

. Dry proof 505

. Dry proof 599 MF

10- Family of Bonds agents:
Multi-purpose admixture specially formulated to be used with 
cement based mortars & concrete to improve adhesion, water 
resistance, abrasion resistance, compressive, flexural and 
tensile strength.

. Dry Bond 511

. Dry Bond 540

. Dry bond 565

11- Family of Sealer emulsion:
High quality aqueous dispersion sealer manufactured 
from selected emulsion polymers.

. Dry seal 801

. Dry seal 802

. Dry seal 800 W

. El Almany  

7- Family of tiles joints grouting mortar:
cement based high quality, polymer modified, color, decorative 
wide tiles joints grouting mortar in powder form. ideal for 
internal and external applications. It provides dense and 
durable walls and floors tiles joints grouts.

. Dry Grout 413

. Dry Grout 414

. Dry Grout 444



Libya - Morroco - Sudan - Kenya - Madagascar - Madagascar - 
South Africa - Nigeria - Djibouti - Somalia - Saudi Arabia - Bahrain - 
Dubai - Yemen - Syria - Iraq - Malta - Cyprus.

Export:



ليبيا - المغرب - السودان - كينيا - مدغشقر - جنوب افريقيا - نيجيريا - جيبوتي

 - الصومال - المملكة العربية السعودية - البحرين - دبي -  اليمن - سوريا - لبنان - 

العراق - مالطة - قبرص.

التصدير:



 7- عائلة المونة األسمنتية الملونة سابقة التجهيز تستعمل لملئ الفواصل
 مونة سقية أسمنتية لملئ )عراميس( فواصل بالطات السيراميك والرخام والبورسلين يمكن

 تلوينها بألوان مختلفة لتناسب الديكورات المختلفة للسيراميك و الجرانيت و البورسلين

 دراي جراوت 413
 دراي جراوت 414
دراي جراوت 444

 8- عائلة مصلدات االرضيات والخرسانة المطبوعة
 بودرة اسمنتية جافة عالية الجودة سابقة التجهيز ت تستخدم كمصلد ومقوى لألرضيات

 الخرسانية المعرضة لألحمال الثقيلة ومواد تضيف خواص مختلفة للخرسانة المطبوعة

 دراي فلوور 601
دراي فلوور 602
دراي فلوور 603
 دراي فلوور 604

9- عائلة المواد العازلة للرطوبة والبيتومين
 عزل المياه لألسطح الداخلية والخارجية في المنشأت حوائط وأرضيات األماكن الرطبة مثل 

 الحمامات والمطابخ والبلكونات وحمامات السباحة وخزانات المياه والقواعد واألساسات
والحوائط الساندة والمنشأت الخرسانية المعرضة لألبخرة والغازات الموجودة في الجو

 دراي بروف 507
دراي بروف  507
 دراي بروف 517
 دراي بروف 530

10- عائلة مواد ربط الخرسانة والمونة األسمنتية
 تضاف إلى المون األسمنتية لزيادة قوة ترابطها مع مختلف األسطح اإلنشائية وزيادة

مقاومتها لنفاذية المياه وتحسين خواص الخرسانة

دراي بوند 511
دراي بوند 540

  دراي بوند 565

 11- عائلة دهان غلق المسام لألسطح اإلسمنتية
 دهانات سائله تستخدم إلغالق مسام األسطح األسمنتية والخرسانية وتقوية األسطح ومقاومه

 للماء والعوامل الجوية يستخدم داخليا وخارجيا، يدويا او ميكانيكيا لزيادة الكفاءة اإلنتاجية.
مناسب لألسطح الجافة والرطبة ويتميز بنفاذية عالية داخل األسطح األسمنتية

 دراي سيل 800
دراي سيل 801
دراي سيل 802

 األلماني

E



1- عائلة التكسيات الملونة ذات األساس االسمنتي:
 مونة أسمنتية لتكسيه الواجهات مقاومة للمياه والعوامل الجوية مصممة خصيًصا إلعطاء
 سطح أسمنتي ثابت اللون عالي الجودة. يمكن تطبيقه يدويا أو باستخدام ماكينة رش لزيادة

 اإلنتاجية وللحصول على لون متجانس وهو صالح لالستخدام في األماكن الجافة والرطبة في
الداخل والخارج

 دراي ديكور 301
 دراي ديكور 302
 دراي ديكور 304
دراي ديكور 307
 دراي ديكور 308
 دراي ديكور 311
 دراي ديكور 312

2- عائلة التكسيات الملونة ذات األساس االكريليك
 خلطه ملونه لتكسيه الواجهات ذات أساس اكريليك مقاومة للمياه والعوامل الجوية مصممة
 خصيًصا إلعطاء سطح مستوي بملمس متدرج ثابت اللون عالي الجودة. يمكن تطبيقه يدويا او
 باستخدام الرولة لزيادة اإلنتاجية وللحصول على لون متجانس وصالحة لالستخدام في األماكن

الجافة والرطبة في الداخل والخارج

 اكريكور 400
 اكريكور 500
اكريكور 600

اكريكور اكسترا بلس
اكريكور أر

3- عائلة المونة الجاهزة سابقه الخلط الجاف والطرطشة
 تتكون من اسمنت بورتالند عالي الجودة ورمال جيدة التدرج وخالية من االمالح والسليكا سابقه

 الخلط الجاف. كما تحتوي منتجات دراي بالست على إضافات خاصة تستخدم كأساس وطرطشة
قبل المحارة بالطريقة اليدوية أو الميكانيكية

 دراي مورتر
F دراي مورتر

 دراي بالست 201
 دراي بالست 202
دراي بالست 203
دراي بالست 204
دراي بالست 208

4- عائلة المونة اإلسمنتية عديمة االنكماش
 مصنع ومعدل خصيصا ليعطى إجهادات مبكرة عالية( أعلى من الخرسانة )من حيث الضغط

 والشد وااللتواء في جميع حاالته( سائل /لدن / انسيابي ), ويحتوي على إضافات كيميائية
 خاصة تعطى خاصية عدم االنكماش واالنسيابية والتمدد بجودة فائقة، ومقاومة تسرب المياه

والزيوت

دراي جراوت أن أس

5- عائلة المعجون االسمنتي
 معجون أسنمتى فاخر معدل بالبوليمر، سابق التجهيز لتنعيم األسطح الداخلية والخارجية

قبل تنفيذ أعمال الدهانات المختلفة

 دراي باتي 101
 دراي باتي 103
 دراي باتي 105

 بيرالتو

 6- عائلة الصق السيراميك والبورسلين والجرانيت واألحجار
 مونه ومواد الصقه للصق السيراميك للحوائط واألرضيات في المباني العامة والسكنية

 وخصوصًا فى االماكن الرطبة كالمطابخ والحمامات في الظروف المناخية الصعبة

دراي فيكس 401
 جلو فيكس

 دراي فيكس 402
دراي فيكس 405
 دراي فيكس 407

 مجموعة منتجات دراي ميكس



 الرؤية
والرسالة:

الرؤية:

الرسالة:

 أن نكون من أفضل ثالث شركات
 في صناعة المنتجات األسمنتية
 وأن نحقق نمًوا بنسبة 50% في

 سوق البيع بالتجزئة وسوق
المشروعات بحلول عام 2023

 تطوير وتقديم منتجات مبتكرة
 بقنوات توزيع واسعة من خالل

 البيع بالتجزئة والمشروعات، بجانب
 االستثمار في القوى العاملة لدينا

 وجعل دراي ميكس بمثابة مكان
 عمل مرغوب فيه من قبل الكوادر

المؤهلة



الخدمات

المستخدمون الموصى بهم

 نعتقد أنه من المهم للغاية إنجاز المشروع بشكل صحيح ومن الوهلة األولى، لذلك تجعل دراي ميكس االستشاريين
والعمالء مًعا على تواصل مع المستخدمين الموصى بهم الذين أظهروا جودة عمل جيدة مع منتجاتنا.

 حيث أن معظم المستخدمين الموصى بهم يعملون في تخصصات مختلفة ولديهم مهارات وموارد مختلفة وهذا يساعد
في اختيار المستخدم المناسب للمشروع المناسب.

وسيقدم طاقم العمل والفريق الفني الخاص بـ دراي ميكس الدعم للمستخدمين الموصى بهم.

 الخدمات الفنية والمواصفات

 قامت دراي ميكس ببناء سمعة ُتحسد عليها لدعمها الفني في كل من مرحلة المواصفات وفي الموقع أثناء عملية
التطبيق.

 وتهتم دراي ميكس برفع المعايير في جميع مراحل صناعة البناء، لذلك يحرص طاقم عمل دراي ميكس على معالجة القضايا
الرئيسية التي ستؤدي إلى إنجاز المشروع بنجاح قبل وقوع المشكالت

التدريب

ُتعتبر دراي ميكس شركة رائدة تقدم االستشارات الحديثة وتقود السوق نحو ابتكار جديد لمواد البناء الحديثة.
 ويتم ذلك إما من خالل دورات تدريب داخلية أو في مقر العميل. ويكمن الهدف الرئيسي في رفع مستوى الوعي

وفهم البيانات الفنية للمواد والمنتجات المختلفة لدى جميع العمالء.



 ثم يتم تغذية المواد الخام إلى الخالط الحديث المزود
 بثالثة محركات للخلط المتجانس . ُيمكن خلط ما يصل
إلى 2 طن من المواد  على دفعات في 3 – 5 دقائق

 وفي النهاية، ُيمكن تعبئة المنتجات في أكياس
 التعبئة والتي يبلغ وزنها من 10 – 40 كجم. ُتوضع

 جميع المواد الخام والمواد المضافة وعمليات
 التصنيع  والخلط المحوسب والتعبئة تحت مراقبة
 قوية من قبل قسم مراقبة الجودة لضمان أفضل

نتيجة في كل مرة



 ُبني مصنع دراي ميكس على مساحة تزيد عن 30000 متر مربع في مدينة السادس من أكتوبر ، مصر.  ويعمل المصنع  على
محطة إنتاج آليه بالكامل وصديقة للبيئة بقدرة إنتاج 240000 طن في العام

 مصنع دراي ميكس ُمجهز بآالت عصرية للغاية توردها شركة ألمانيا إم –تك/ ماكسيت؛ الشركة األكبر في العالم في هذا
 المجال.  يتكون المصنع بشكل أساسي من برج إنتاج )يبلغ ارتفاعه 33.5 متر( بسعة تخزين 1680 طًنا  للمواد الخام السائبة

و 16 صومعة أصغر بسعة تخزين 2.5 طن لكل صومعة لتخزين المواد الكيميائية والمواد المضافة.

 ُتعالج جميع خطوات اإلنتاج المختلفة بطريقة تحكم محوسبة باستخدام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة. ويتحكم جهاز
 التحكم المنطقي القابل للبرمجة في جميع خطوات اإلنتاج، بدًءا من تعبئة الصوامع بالمواد الخام المختلفة. ومن ثم يتحكم

جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة في جرعات كل وصفة تحضيرية في قادوس الوزن والجرعات لضمان المكونات ا
لصحيحة لكل منتج.

المصنع



 تمتلك الشركة المتحدة القابضة دراي ميكس بنسبة 100%، ُمقسمة بنسبة 56.50% لـ شركة أوراسكوم  لإلنشاء والصناعة
 و 43.50% لـ عائلة علي موسى

 .الشركة المتحدة القابضة هي مجموعة راسخة في مجال صناعة البناء في السوق المصري ألكثر من خمسة عقود
 وتعمل الشركة المتحدة القابضة كشركة قابضة لعدد من الشركات التابعة والمشروعات المشتركة  والشركات المنتسبة

والتي تأسست في عام 1981.

من نحن:

شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة

 شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة هي مقاول بناء رائد ونشط في السوق الناشئة. حيث تقوم بتنفيذ مشروعات صناعية
 وتجارية ومشروعات البنية التحتية الكبرى  لعمالء القطاع العام والخاص، والسيما في أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

كما أنها تنتج األسمدة النيتروجينية وتمتلك استثمارات في امتيازات البنية التحتية
 توظف شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة أكثر من 70000 موظف بشكل مباشر. كما أنها تمتلك استثمارات في شركات

 تصنيع منتجات الصلب المصنعة والجدران الزجاجية والدهانات واألنابيب الخرسانية فضاًل عن االستثمارات في شركتين
إلدارة المرافق.

http: // www.orascomci.com  :لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي

عائلة موسى

 مهندس/ على موسى، هو مواطن مصري حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية من  كلية الفنون
 الجميلة، باريس، فرنسا.  وتتمحور اهتماماته الرئيسية حول ثالثة قطاعات وهي: مواد البناء، والسلع االستهالكية

سريعة التداول وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 وشغل العديد من المناصب : رئيس مجلس إدارة/ مدير/ عضو مجلس إدارة/شريك( في أكثر من 30 مؤسسة رائدة في

جميع أنحاء اإلقليم.
 وكونه مدافًعا أميًنا عن التنمية المصرية، فقد شغل السيد/ موسى العديد من المناصب السياسية، مثل رئيس الغرفة التجارية

 بالقاهرة، ورئيس مجلس األعمال الرئاسي المصري الفرنسي، ورئيس الشعبة المصرية العامة لمواد البناء باالتحاد العام
للغرف التجارية المصرية، وعضو مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وغيرهم من المناصب.

منحت الحكومة الفرنسية وسام جوقة الشرف للمهندس/ موسى.



تاريخنا:
 الشركة المتحدة للبويات والكيماويات ش.م.م – ُتعتبر شركة دراي ميكس هي أكبر شركة منتجة للمونة األسمنتية سابقة

 التجهيز والتي تخدم صناعة البناء في مصر وأفريقيا والشرق األوسط. تأسست دراي ميكس مصر في أغسطس عام 1997
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت االسم العام للمونة األسمنتية سابقة التجهيز في السوق المصرية حتى يومنا هذا

وُتعتبر دراي ميكس شركة مساهمة مملوكة بالكامل لشركة أوراسكوم لإلنشاءات والشركة المتحدة القابضة
تمتلك الشركة المتحدة القابضة دراي ميكس بنسبة 100% ُمقسمة بنسبة 56.50% لـ شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة

 و 43.50% لـ عائلة علي موسى

الشركة المتحدة القابضة هي مجموعة راسخة في مجال صناعة البناء في السوق المصري ألكثر من خمسة عقود.
 وتعمل الشركة المتحدة القابضة كشركة قابضة لعدد من الشركات التابعة والمشروعات المشتركة  والشركات المنتسبة

 وتأسست في عام 1981نحصل على منتجاتنا وتقنياتنا المبتكرة من شركة إم-تك وشركة ماكسيت ألمانيا، وتدعمها التنمية
 الداخلية الشاملة من أجل االمتثال للمعايير المحلية والدولية وهذا يوفر انتشاًرا منقطع النظير للتكنولوجيا لتلبية المتطلبات

المتغيرة باستمرار لسوق البناء.
 إن عمليات البحث والتطوير واالبتكار المستمرة لدينا هي العوامل الرئيسية لنمونا المستدام. وينصب تركيزنا األساسي

على االستمرار في تقديم نظام الجودة والحلول الُمصممة خصيًصا لتجاوز الطلب في سوق اإلنشاءات اإلقليمي.

 تنتج دراي ميكس مجموعة كبيرة من المنتجات األسمنتية المصنوعة وفًقا للمعرفة الفنية والدعم الفنى لدى شركة
 إم-تك /شركة ماكسيت ألمانيا والتي تم تطويرها أيًضا في مختبر البحث والتطوير لدينا من أجل االمتثال لمتطلبات

صناعة البناء واإلنشاءات في مصر والشرق األوسط وأفريقيا.
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الشركة المتحدة للبويات ش.م.م - دراي ميكس
المصنع و المكتب الرئيسي:

 المنطقة الصناعية الخامسة - قطعة رقم 95 ب 96
مدينة السادس من أكتوبر - مصر
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