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 تشطيبات

: ةخصائص عام
  زوديــاك  V دهان مستحلب فائق الجودة ٌعطً سطح مطفئ ناعم ٌستخدم ألغراض التشطٌبات النهائٌة الراقٌة

 .وأعمال الدٌكور
  ممتازة وقابلٌه غسٌل عالٌه،قوه تغطٌه. 
  األسطحعلً ممتازهمرونة عالٌة مع قوه التصاق . 
 بمستوي تشطٌب راقً معدل تشغٌل ممتاز ٌوفر فً الوقت و التكالٌف. 

 :االستخدام
 و خاصة للمناطق الساحلٌة المعرضة لظروف جوٌة قاسٌةمناسب للدهانات الخارجٌة . 
  الطوب،  الخشب، الفٌبر، القواطٌع الجبسٌة  األسمنتٌة، األسطح البٌاض،ٌمكن تشغٌله علً جمٌع أنواع 

 .والدهانات القدٌمة
 :طريقة التشغيل

. التأكد من نظافة السطح وإزالة المواد الغرٌبة والزٌوت والشحوم .1
. فيلكوت سوبر او فيلكــوتتجهٌز السطح بالمعجون ٌفضل   .2
.   فً العبوه قبل التشغٌلVزوديــاك تقلٌب  .3
.  باستعمال الروله الصوف أو اإلسفنج وجهانVزوديــاك ٌتم تشغٌل   .4

. إذا كان هناك  ضرورة% 5، الوجه الثانً حتى %10الوجه األول ٌمكن تخفٌفه بالماء حتً
 .غسٌل األدوات المستخدمة بالمٌاه فور االنتهاء من التشغٌل ثم غلق العبوه جٌدا بعد التشغٌل .5

  :ملحوظة
  فًصه و ٌفضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل خام 30ºدرجه حراره السطح اثناء التشغٌل ٌجب اال تتعدي  -

. فصل الصٌف
 المنتج ٌمكن تعدٌلة لٌقاوم البكترٌا والفطرٌات حسب طلب العمٌل ، واالسم التجارى للمنتج المعدل ٌحمل -

 . ( V  Fزودياك  )العالمة  

:  المواصفات الفنية

. (لم ٌنزع أي مربع  )( Aرقم  )اجتازت تجربه المربعات :   قوه الربط 
. م °30   دقٌقه عند30 : صلد      .م °30 دقٌقه عند10  سطحي :  زمن الجفاف 

    ساعة معرض لالشعة فوق البنفسجٌة 360ار بعد غٌر قابل لألصفر :تأثير األشعه فوق البنفسجي 
      (QUV/BASIC-QUV weathering) .

 . دوره 3000 : قابليه الغسيل 
. ( ٌوم فى الماء14غمرت العٌنة ) اجتازت التجربة بنجاح : مقاومه المياه و القلويات

.  مم0,9اجتازت التجربة علً قضٌب :    المرونه
. لتر/  كجم 1.35:    الكثافة

. مقاوم للبكترٌا  للفطرٌات :   مقاومة الفطريات
. (أذا كان هناك ضرورة  )الماء ب:    التخفيف

. كجم وجه واحد /  2 م8-7  : معدل التشغيل
.  مٌكرون60 : السمك الكافي للتغطية

.  غٌر ضار   :البيئة
. العالٌةبعٌدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة فى العبوات األصلٌة   شهر12  : زمن التخزين

 :البيئة تعليمات
 حسب تعلٌمات  الواقٌه القفازات و الماسكات ارتداء – واقٌه نظاره ارتداء(MSDS.)  


