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 تشطيبات

 :خصائص عامة
 لالستخدام دهان مستحلب جاهز إنكـوت. 

  ًمنتظمٌعطً سطح نهائ.  

 مرونة مناسبة .

 قوه تغطٌة جٌدة. 

 بالماءقابل للغسٌل . 

 :االستخدامات
  والخارجٌةالداخلٌةٌستخدم للدهانات . 

 ٌمكن تشغٌله علً جمٌع أنواع البٌاض واألسطح األسمنتٌة والطوب والحجارة والقواطٌع الجبس. 

: التشغيلطريقة 
. التأكد من نظافة السطح وعدم وجود مواد غرٌبة .1

 .فيلكوت أو صبكوتاستخدام تجهٌز السطح بالمعجون ٌفضل  .2

. االستخدام جٌدا فً الوعاء قبل  إنكـوتٌقلب .3

.  للحصول علً تغطٌة ممتازةوجهان ٌكفً دهانو  الروله الصوف أو األسفنج باستخدام إنكـوتٌتم تشغٌل  .4

 .هناك ضرورةإذا كان % 5، الوجه الثانً حتى %10الوجه األول ٌمكن تخفٌفه بالماء حتً .5

. ٌراعً غلق العبوه جٌدا بعد االستعمال .6

 . من التشغٌلاالنتهاءغسٌل األدوات المستخدمة بالمٌاه فور  .7

: ملحوظة

 فً صهم  و ٌفضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل خا30ºدرجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب اال تتعدي 
. فصل الصٌف 

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

: الفنيةالمواصفات 
  .راتنجات صناعٌة متطورة  : المادة الرابطة 

 . م أٌا7 دوره بعد 2000 : قابلية الغسيل      

.  مم 3 علً قضٌب العٌنةاجتازت   :  المرونة

. لتر/   كجم 1.43   : الكثافة

  . م°30  دقٌقه عند 60: صلد   .    م°30 دقٌقه عند 30: سطحً  :  زمن الجفاف 

 . ( ٌوم14غمرت العٌنه ) العٌنة اجتازت    :مقاومه الماء

.  ضرورة كان هناك إذابالماء    :  التخفيف

 .وجه واحد/  كجم 1 / 2م6 - 5.5  : معدل التشغيل

  . مٌكرون75: السمك الكافي للتغطية 

 .غٌر ضار    :  البيئة

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

 :تعليمات البيئة
 ةالواقً القفازات و الماسكات ارتداء – واقٌه نظاره ارتداء.  

 البٌئة وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسب :والتشغٌل التداول احتٌاطٌات  (MSDS). 
 


