
 كيماويات األنشاء                                             يسمو مصر    
  

 جليزتايت
 دهان شفاف فائق الجودة 

 لمزيد من المعلومات نرجو األتصال بالمكتب الفنى
   جمهورٌة مصر العربٌة–  القا هرة –  مٌدان السواح  – تقسٌم االوقاف  21: العنوان

 002 02 24538986:        فاكس 002 02  24535679 – 24535678: تلٌفون 

Web site: www.yasmomisr.com    E-mail: yasmo@yasmomisr.com 

 تشطيبات

 :ةخصائص عام
  كطبقه المعه فوق الدهانات المستحلبه الغٌر المعه لدائن صناعٌة مستحلبه ٌستخدم مكون منجليزتايت. 
 ٌمكن استخدامه كبراٌمر قبل الدهانات. 
 دهان شفاف ٌمٌل للبٌاض .
  لألتربةمقاوم المع ٌعطً سطح.  
 له قوة تماسك عالٌة علً األسطح .
  علٌه للغسٌلقابلٌه. 

 :االستخدامات
 ٌستخدم كطبقه المعه فوق الدهانات المستحلبه الغٌر المعه. 
 كبراٌمر لألسطح الجبسٌة واألسمنتٌة و القواطٌع لتقوٌة السطح النهائً قبل أعمال الدهانات. 
  قبل استخدام الدهانات عالٌة الجودة لضمان الحصول علً قوة ماء % 50بعد التخفٌف ٌستخدم كوجه تحضٌري

 .السطحربط عالٌة مع 
  علًٌستخدم كطبقة واقٌة مانعه للنفاذٌة لمنع الكربنة واألكسدة: 

 .أسطح الطوب والحجارة -
 . االسمنتٌهاألسطح -
. القواطٌع الفٌبر -
 .القواطٌع الجبسٌة -
 :التشغيلطريقة 

. التأكد من نظافة السطح وعدم وجود مواد غرٌبة .1
.  فً العبوه قبل االستخدامجليزتايتتقلٌب  .2

 %.50ٌمكن تخفٌف جلٌزتاٌت بالماء حتى 
.  باستخدام الروله أو الفرشاةجليزتايتٌتم تشغٌل  .3
 .غسٌل األدوات المستخدمة بالمٌاه فور االنتهاء من التشغٌل .4

 :ملحوظة
 فً صه و ٌفضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل خام 30ºرجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب اال تتعدي د -

. فصل الصٌف
 للمنتج المعدل ٌحمل التجاري واالسم العمٌل،المنتج ٌمكن تعدٌلة لٌقاوم البكترٌا والفطرٌات حسب طلب  -

 . Fجليزتايت العالمة

 :الفنيةالمواصفات 
 . راتنجات صناعٌة متطورة   :المادة الرابطة

 .مقاوم للفطرٌات   :  مقاومة الفطريات
 .شفاف ٌمٌل الى البٌاض    : اللون

. ٌعتمد علً حاله السطح .  وجه واحد 2 م12-  6 كجم ٌغطى 1  : معدل التشغيل
 .غٌر ضار    : البيئة

 . المغلقة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة العالٌة األصلٌة فى العبوات  شهر12  : زمن التخزين

: البيئةتعليمات 
  ةارتداء الماسكات والقفازات الواقً– ارتداء نظاره واقٌه – العمل فً مكان ذو تهوٌه جٌده. 
 حسب تعلٌمات الوقاٌة الصحٌة وحماٌة البٌئة : احتٌاطٌات التداول والتشغٌل(MSDS). 


