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 تشطيبات

  :ةخصائص عام

 مواد ملء من الكوارتز ، مجهز للدهان بالرولة جاهز لالستخدام ٌحتوي علً  مستحلبدهان  فلسكــوت
 .خشن زخرفً ٌعطى سطحل
 هٌمكن الحصول علً أشكال مختلفة لسطح الدهان النهائً حسب نوع الروله  المستخدم . 
  قوة التصاق عالٌة علً األسطح .
  ًتجهٌز السطح بالمعجون   ، الخرسانة الملساء بدونالبٌاض االسمنتًٌمكن تشغٌله مباشره عل .
  (مرور بخار الماء  )ٌمتاز بخاصٌة التنفس .
  الدهان وجه واحدٌكفً قوه تغطٌة عالٌة .
 امتصاص و تشتٌت  الموجات الصوتٌة النهائً الخشن ٌساعد علًسطح الدهان  .
 مقاوم للعوامل الجوٌة. 

: االستخدامات
 الدهانات الخارجٌة.          
 ًالساللم ومداخل المبان.  
  المسارح  والصاالت  و  دور السٌنما .   
 أعمال الدٌكور. 
 و الخرسانة المساء ، الحجر، الطوبالخشب ،ٌمكن تشغٌله علً جمٌع أنواع البٌاض األسمنتً، األسبستوس. 

: طريقة التشغيل
 .خالً من المواد الغرٌبة- ٌجب أن ٌكون السطح نظٌف  .1
 .ترطٌب االسطح المسامٌه بالماء قبل التشغٌل خاصه فً فصل الصٌف .2
 . فً العبوه قبل التشغٌل فلسكــوتتقلٌب  .3
%. 15 مخفف بالماء  بنسبة فلسكــوتفً حالة األسطح المسامٌة ٌفضل تشغٌل وجه تحضٌري من   .4
. فلسكوت باستعمال الروله ٌتم تشغٌل الوجه األول .5
. فً الٌوم الثانً ٌتم دهان وجه ثانً إذا كان هناك ضرورة  .6
 .غسٌل األدوات المستخدمة بالمٌاه فور االنتهاء من التشغٌل .7

 و ٌفضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل م 30º درجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب أال تتعدي :ملحوظة 
  فً فصل الصٌف خاصة

 المنتج ٌمكن تعدٌلة لٌقاوم البكترٌا والفطرٌات حسب طلب العمٌل ، واالسم التجاري للمنتج المعدل 
. F)فلسكوت ) ٌحمل العالمة 

  :المواصفات الفنية
. راتنجات صناعٌة متطورة  :   المادة الرابطة

 .مقاوم للفطرٌات:   مقاومة الفطريات

. غٌر قابل لالصفرار:  تأثيرا ألشعة فوق البنفسجية
 .بالماء:    التخفيف

.  وجه واحد وٌتوقف علً خشونة ومسامٌة السطح2م/  كجم 1,2 - 0.8 :  معدل التشغيل
. لتر/  كجم 1.67  : الكثافه 

.  غٌر ضار:   البيئة
 .العالٌةبعٌدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة فً العبوات األصلٌة   شهر12:   زمن التخزين

 : البيئة تعليمات
  الواقٌه القفازات و الماسكات ارتداء – واقٌه نظاره ارتداء    
  (MSDS ) البٌئة وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسب :والتشغٌل التداول احتٌاطٌات    


