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 تشطيبات

 :ةعـامخصائص 
 ناعم  نهائً دهان مستحلب نصف المع ٌعطً سطحجمكوت. 

 و العوامل الجوٌهمقاوم للرطوبة   .

  وغٌر ملوث للبٌئةلالصفرار فوق البنفسجٌة وغٌر قابل لألشعةمقاوم  .

 سهولة تنظٌف السطح .

 ممتازة وقابلٌة عالٌة للغسٌلمرونة  .

 قوه تغطٌة عالٌة .

  عالٌة علً األسطح مع قوه تماسكالتصاققوه . 
: االستخدامات

 الدهانات الخارجٌة والداخلٌة .

 دهانات ممرات الخدمة ودورات المٌاه والمطابخ والمغاسل .

 أعمال الدٌكور .

  حفاظا علً البٌئة بدٌل للدهانات الالكٌة . 
: مواصفات السطح

  ًالدهانات القدٌمةالجبسٌة، القواطٌع الفٌبر، الحدٌد، الخشب، األسمنتٌة،جمٌع أنواع البٌاض واألسطح مناسب للتشغٌل عل . 
: طريقة التشغيل

. التأكد من نظافة السطح وعدم وجود مواد غرٌبة .1

 .فيلكوت ٌفضل استخدام  تجهٌز السطح بالمعجون  .2

  .أنكوت / زودياك ٌفضل بطانه وٌتم دهان وجه  .3
 . جٌدا فً العبوه قبل التشغٌل جمكوتتقلٌب  .4

.  ممتازةنتٌجة علً ٌكفً وجهان للحصول ،(الصوف أو اإلسفنج  ) باستخدام الرولة جمكوتٌتم تشغٌل  .5

.  األولللوجه% 10 بالماء حتى جمكوتٌمكن تخفٌف 

. غلق العبوه جٌدا بعد االستعمال .6

 .غسٌل األدوات المستخدمة بالمٌاه فور االنتهاء من التشغٌل .7

 :ملحوظة
. م  و ٌفضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل خاصه فً فصل الصٌف °30درجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب اال تتعدي  -

  (. Fجمكوت )  المعدل ٌحمل العالمة التجاري للمنتج واالسم العمٌل، ٌمكن تعدٌلة لٌقاوم البكترٌا والفطرٌات حسب طلب المنتج -

  :المواصفات الفنية
 . (لم ٌنزع أي مربع)  Aاجتازت تجربه المربعات رقم   : قوه الربط 

 . ( اٌام7بعد ) دورة 6000 <: قابلية الغسيل   

  .م°30 دقٌقه عند 30:                 صلد   .م °30 دقٌقه عند 10 : زمن الجفاف سطحي 

. اجتازت التجربة بنجاح:  االحتكاك و الخدشمقاومة 

. ( ٌوم فى الماء14غمرت العٌنة ) اجتازت التجربة بنجاح : مقاومه المياه و القلويات

.  مم 0,9اجتازت التجربة علً قضٌب    : المرونه

 .لتر/  كجم 1.3  :  الكثافة

.  ساعه360بعد التعرض لمده غٌر قابل لألصفرار : تأثير األشعه فوق البنفسجية

. مقاوم للفطرٌات  : مقاومة الفطريات

. (إذا كان هناك ضرورة) بالماء   : التخفيف

. كجم وجه واحد /  2م 9 -7 :   معدل التشغيل

 . مٌكرون 50 :  السمك الكافي للتغطية

. غٌر ضار : البيئة    

.  شهر فً العبوات األصلٌة المغلقة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة العالٌة 12:     زمن التخزين

 :البيئة ليماتتع
 ة حسب تعلٌمات الواقً القفازات و الماسكات ارتداء – واقٌه نظاره ارتداء(MSDS.) 


