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تشطيبات 

 :خصائص عـامة 
 للحصول واحد كافي وجه الرولة، دهان بالستيك مستحلب يتم تشغيله مباشره علي السطح باستخدام إنتركـوت 

. نهائيعلي تشطيب 

  مطفئيعطي شكل زخرفي نهائي.  

 يمكن الحصول علي أشكال نهائية متعددة طبقاً لنوع الرولة المستخدمة .

  والخارجية الداخلية لألسطحيمكن استخدامه كدهان. 

 مرونة مناسبة لمنع ظهور الشروخ .

 معجون لتجهيز السطح قبل الدهانإلي ال يحتاج  .

 دهان اقتصادي يوفر الوقت والمال. 
 :التشغيلطريقة 

.  السطح وأزاله المواد الغريبةنظافة .1

 . كريت ربالتأكد من عدم وجود عيوب في السطح ويتم إصالحها إن وجدت بالمعجون ويفضل  .2
 القواطيع الخشب، الجبسية، القواطيع األسمنتية، األسطح، البياض علي جميع أنواع إنتركوتيمكن تشغيل  .3

. ر وماشابهبياالف

 .التشغيل قبل  جيدا في العبوةإنتركوتيقلب  .4

. ضرورة و حسب الشكل النهائي المطلوب بالماء أذا كان هناك إنتركوتيمكن تخفيف 

.  كافي وجه واحد،إنتركوت يتم تشغيل اإلسفنج الروله الصوف أو باستخدام .5

. االستخداميراعي غلق العبوه جيدا بعد  .6

 . من التشغيلاالنتهاءغسيل األدوات المستخدمة بالمياه فور  .7

  :ملحوظة

م و يفضل ترطيب االسطح المساميه قبل التشغيل º 30درجه حرارة السطح أثناء التشغيل يجب أال تتعدي  -

. خاصه في فصل الصيف 

 للمنتج المعدل يحمل التجاري واالسم العميل، ليقاوم البكتريا والفطريات حسب طلب انتركوتيمكن انتاج  -

 (.F انتركوت)العالمة
 

 :المواصفات الفنية
 . راتنجات صناعية متطورة   :المادة الرابطة

 .لالصفرارغير قابل :   فوق البنفسجيةتأثيرا ألشعة

 .مقاوم للفطريات  :  مقاومة الفطريات

 .بالماء :   التخفيف 

 .لتر/  كجم 1.65   : الكثافة
 . يتوقف علي خشونة السطح وشكل  السطح النهائي المطلوب2م/  كجم 1.2  –1:   معدل التشغيل

 .غير ضار  :  البيئة
 .العاليةبعيدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة  األصلية العبوات في  شهر12 :  زمن التخزين

 
 :البيئة تعليمات
 الواقية القفازات و الماسكات ارتداء – واقيه نظاره ارتداء  
 البيئة وحماية الصحية الوقاية تعليمات حسب :والتشغيل التداول احتياطيات ( MSDS)  


