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 تشطيبات

 :عـامةخصائص  
 براٌمر خاص اساس اكلٌرٌك فيرساسيل . 
 المسامٌة قدرة عالٌة على التغلغل لعمق كبٌر داخل األسطح. 
  لالمتصاصقدرة عالٌة على تقلٌل قابلٌة األسطح. 
 االسطح المسامٌه خالل  االمطار مٌاهٌمنع مرور. 
  الشعرٌةٌقلل من ظهور الشروخ.    
 الرطوبة زحف  تكون االتربه علً السطح و ٌقللٌمنع. 
 األمالح المذابة فً الماء علً طبقات الدهان المالصقة لها الماء وٌمنع تأثٌر .
 له القدرة علً ربط الحبٌبات المفككة فً السطح .
  له قوة التصاق عالٌة على األسطح. 
 عالٌة ٌتغلغل فً مسام السطح بالخاصٌة الشعرٌة لتحقق قوه ربط مٌكانٌكٌة وكٌمٌائٌة. 
  مٌكرون 0.5 لتمٌزه بجزئٌاته الصغٌرة المسامٌمكن أن ٌتغلغل داخل . 

  داخل األسطح المختلفةفيرساسيلعمق تغلغل "  تقريباالتالي يوضحوالجدول 

عمق التغلغل السطح 

  مم30تصل إلى  بٌاض أسمنتً          
 مم 15تصل إلى خرسانة   

   مم 6تصل إلى خشب 
  مم90تصل إلى جبس 

 وجه أو أكثر مع مراعاة أن ٌتم دهان كل وجه قبل جفاف الوجه 3-2 ٌتم تشغٌله من فيرساسيل:  ملحوظة
 .له السابق 

: االستخدامات
  النهائٌة واألسطح المسامٌة األخرى قبل التشطٌبات الجبس، الخرسانة، البٌاض، الخشب،براٌمر لألسطح. 
  الجبسٌهٌعمل على تثبٌت األسطح الضعٌفة و األسطح.  
  المٌاهٌساعد على عزل. 
  التسلٌحبراٌمر للخرسانة المسلحة خاصة للمبانً الساحلٌة فٌعمل على منع كربنة الخرسانة أو أكسدة حدٌد. 

 واالسم التجاري  للمنتج المعدل العمٌل،المنتج ٌمكن تعدٌلة لٌقاوم البكترٌا والفطرٌات حسب طلب  :ملحوظة
 .Fفيرساسيل  ٌحمل العالمة

 :المواصفات الفنية

.  راتنجات صناعٌة متطورة   :المادة الرابطة
. كجم  ٌتوقف علً مسامٌة السطح / 2 م12 - 6   :معدل التشغيل

.  % 140  :  االستطالة
.  % 25ٌمكن تخفٌفه بالماء حتى    : التخفيف

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

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


