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 :عامةخصائص 
 بمعدات الرش لٌعطى خداملالست  مجهزودهان بالستٌك كوارتز مستحلب جاهز لالستعمال مباشرة  فلسبراي 

 .شكل نهائً منتظم
 قوة التصاق عالٌة علً األسطح .
 السطح بالمعجون   ، الخرسانة الملساء بدون تجهٌزبٌاض االسمنتى المستوىٌمكن تشغٌله مباشرة علً ال  .
  (مرور بخار الماء  )ٌمتاز بخاصٌة التنفس .
  دهان وجه واحدبقوه تغطٌة عالٌة حتى .
 ٌعمل علً تشتٌت و امتصاص   الموجات الصوتٌة للدهانالنهائً سطحال  .
 مقاوم للعوامل الجوٌة. 
 

 :االستخدامات
 الدهانات الخارجٌة للواجهات.    
 ًالساللم ومداخل المبان. 
 دور السٌنما والمسرح دور  الصاالت و.                       
 أعمال الدٌكور. 
  والخرسانة المساء  الطوبالحجر،  الخشب، األسبستوس، األسمنتً،ٌمكن تشغٌله علً جمٌع أنواع البٌاض. 

 
 :التشغيلطريقة 

 .الغرٌبةالتأكد من نظافة السطح وإزالة المواد  .1
 .30كريت رب أصالح العٌوب الظاهرة وخاصة فً الواجهات ٌفضل استعمال  .2
 .االستخدام فً العبوه قبل فلسبـراىتقلٌب  .3
 .األمر  إذا لزم % 15 حتً  بالماءفلسبـراى ٌمكن تخفٌف .4
 .الدهانباستعمال معدات الرش ٌتم تشغٌل  .5
 .التشغٌلغسٌل األدوات بالماء فور االنتهاء من  .6
 

 و ٌفضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل م 30º درجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب أال تتعدي :ملحوظة
المنتج ٌمكن تعدٌلة لٌقاوم البكترٌا والفطرٌات حسب طلب العمٌل ، واالسم .  فً فصل الصٌفاصةخ

  (Fفلسبراى  ) التجاري للمنتج المعدل ٌحمل العالمة
 

:  المواصفات الفنية
.  راتنجات صناعٌة متطورة   :المادة الرابطة

 . غٌر قابل لالصفرار: تأثير األشعة فوق البنفسجية
 .  وجه واحد  ٌتوقف علً خشونة ومسامٌة السطح2م/  كجم 1.5:   معدل التشغيل

 .  مقاوم للفطرٌات  : مقاومة الفطريات
.  غٌر ضار:   البيئة

 .  بالماء ، إذا كان هناك ضرورة   :التخفيف
. العالٌةبعٌدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة فً العبوات األصلٌة   شهر12:   زمن التخزين

 

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



 كيماويات األنشاء                                             يسمو مصر    
  

 فلسبراي
دهان كوارتز خشن للتشغيل بالرش 

 

 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

 


