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 تشطيبات

 :الخصائص العامة
  .مم بتكرار طبقات الدھان  ٣سمك طبقة الدھان الي يمكن أن تصل  و مطاط زخرفي مستحلبدھان  ربكــوت 
  .حسب نوع الروله المستخدمهيمكن الحصول علي أشكال نھائية متعددة لسطح الدھان  
  .سھوله فى التشغيل وقد يكفى وجه واحد 
  .فائقة مرونة 
  .سھوله عالية في التنظيف 
  .الموجات الصوتية امتصاصيمتاز بالقدرة علي  
  .قابلية غسيل فائقة 
  .تماسكقوه ألتصاق عالية مع السطح مع قوه  
 .دھان مطفىء مع تموجات رأسية أو دائرية تعتمد علي طريقة التشغيل 

  :االستخدامات
 :الصوتيةوجات دھانات ماصه للم 
وب فيھا و ھذا ناتج عن ليونه و مرونه فھي مصنعه خصيصا لخفض االصوات و االھتزازات الغير مرغ 

  . بديله عن الضوضاءمنخفضه و تخفيض الصوت ينتج عنه طاقه حراريه ، الماده 
  .والسينماالمسرح  دور -الصاالت  -ممرات الخدمة  -أعمال الديكور للمستشفيات  
  .االمطارو االسطح الخشبيه المائله لمنع رشح مياه طبقه غير منفذه للمياه قوق بالط السطوح  
 .مم ويمكن تسليحھا بطبقة فيبرجالس ٣-٢يستخدم كطبقة تغطيه مرنه ألرضيات المالعب بسمك من  

  :طريقة التشغيل
  .كريت رب استخدامالعيوب والفجوات يفضل  وإصالحنظافة السطح جيداً  .١
  .فيرساسيليفضل برايمر  ربكوتقبل دھان  تحضيريدھان وجه  .٢
  .تجھيز السطح بالمعجون إلي الحاجةدون  ربكوتتشغيل يمكن  .٣
  .االستخدامفي العبوة قبل  ربكوتتقليب  .٤
  .بالماء إذا كان ھناك ضرورة ربكوت يمكن تخفيف .٥
  .الحصول علي السمك المطلوب حتىعده أوجه  ربكوتالروله يتم تشغيل دھان  باستخدام .٦
  .ساعة ويتوقف علي سمك طبقة الدھان ٢٤بعد  االبتدائيزمن الشك  .٧
  .من التشغيل االنتھاءتخدمة بالماء فور غسيل األدوات المس .٨

  :ملحوظة
في  ضل ترطيب السطح قبل التشغيل خاصةو يف م °٣٠درجه حرارة السطح أثناء التشغيل يجب أال تتعدي  -

  .فصل الصيف 
للمنتج المعدل يحمل  التجاريواالسم  العميل،تعديلة ليقاوم البكتريا والفطريات حسب طلب  المنتج يمكن -

  ). Fربكوت (  العالمة
  :المواصفات الفنية
  .راتنجات صناعية متطورة:     المادة الرابطة
  ).ايام ٧بعد (دورة  ٤٠٠٠:     قابلية الغسيل

  .لتر/ كجم  ١.٥:       الكثافة
  .غير قابل لالصفرار :  تأثير األشعة فوق البنفسجية

  .مقاوم للفطريات :    مقاومة الفطريات
  .% ٨٠:       االستطالة
  .اذا كان ھناك ضروره لماءبا:       التخفيف

  .كجم وجه واحد ١لكل  ٢م ٣-٢:    معدل التشغيل
  .غير ضار:       البيئة

 .العاليةبعيدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة  األصليةفى العبوات  شھر ١٢:    زمن التخزين
 :البيئة تعليمات

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


