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 تشطيبات

 :خصائص عـامة
 ئ دهان مستحلب عالي الجوده يستخدم في أعمال الدهانات للحصول علي سطح ناعم مطفزوديــاك. 
  للغسيل وقوه ربط فائقة مع السطح عاليةقوه تغطيه عالية لألسطح وقابلية  .
 معدل تشغيل ممتاز يوفر في الوقت و التكاليف. 

  :االستخدام
  الخارجية و الداخليةيصلح للدهانات  
 علي جميع أسطح البياض ، األسطح األسمنتية ، شرائح الفيبر ، القواطيع الخشب ، القواطيع مناسب للتشغيل 

 .الجبسية

: التشغيلطريقة 
 .التأكد من نظافة السطح وإزالة المواد الغريبة والزيوت والشحوم .1
 . صبكوت او فيلكوتتجهيز السطح بالمعجون يفضل   .2
.   في العبوه قبل التشغيلزودياكتقليب  .3
.  وجهاناإلسفنج الروله الصوف أو باستعمال زودياكيتم تشغيل   .4
 % .5الوجة الثاني يمكن تخفيفه بالماء حتي % -  10الوجه األول يمكن تخفيفه بالماء حتي  .5
 .غسيل األدوات المستخدمة بالمياه فور األنتهاء من التشغيل ثم غلق العبوه جيدا بعد التشغيل .6

: ملحوظة 
م  و يفضل ترطيب السطح قبل التشغيل خصوصا في 30ºدرجه حرارة السطح أثناء التشغيل يجب اال تتعدي  -

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

  ( .Fزودياك  ) العالمة

: المواصفات الفنية 

 .اتنجات صناعيةر:   لمادة الرابطةا
 .( يوم7بعد ) دوره 2500: قابليه الغسيل  

 .(لم ينزع أي مربع) A رقم   اجتازت تجربه المربعات :  قوه الربط
  ة  دقيقه عند درج30 : صلد م     30º  حرارة دقيقه عند درجه 10  سطحي :   زمن الجفاف

. م30º       حرارة
 . اجتازت التجربة بنجاح: مقاومة االحتكاك و الخدش
 . اجتازت التجربة بنجاح :مقاومه المياه و القلويات

 . مم0.9 علي قضيب التجربة اجتازت  : المرونة 
 .لتر/  كجم  1.4:    الكثافة

 . ساعة360 بعد التعرض لمده  غير قابل لألصفرار :تأثير األشعه فوق البنفسجية
 . مقاوم للفطريات  :مقاومة الفطريات

. (إذا كان هناك ضرورة  ) بالماء   : التخفيف
 .كجم وجه واحد /  2 م7 – 6  : معدل التشغيل

 . ميكرون 60  :السمك الكافي للتغطيه
.  غير ضار   :البيئة

 . المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العاليةاألصلية العبوات في  شهر12  : زمن التخزين

 :البيئة تعليمات
 حسب تعليمات  ةالواقي القفازات و الماسكات ارتداء – واقيه نظاره ارتداء(MSDS.) 


