البريمو
معجون اقتصادي جاهز لالستخدام
الوصف واالستعماالت:

• البريمو معجون جاهز لالستخدام بأساس مائي.
• لالستخدام الداخلي.
• يستخدم لتنعيم وتسوية الحوائط واألسقف قبل استخدام الدهانات البالستيك والالكيهات.
• منتج بأساس مائي صديق للبيئة.

مميزات المنتج:

• قابلية عالية للتشغيل مع سهولة في االستخدام والصنفرة.
• بياض جيد.
• قوة التصاق مع مقاومة لالنكماش.

الخصائص الفنية:

المظهر النهائي

مط  /ناعم

تعليمات االستخدام:

اللون

ابيض

الكثافة عند درجة حرارة °25م

تقريبًا  1.85كجم  /لتر

المحتوى الصلب بالحجم ()%

2 ± 55

محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC
(جرام  /لتر)

 2.8جرام /لتر «طبقا للمواصفات األوروبية»

المذيب  /المخفف

جاهز لالستخدام بدون تخفيف

زمن الجفاف عند درجة °25مئوية
ونسبة الرطوبة % 50

• جفاف مبدئي:
• وجه ثــــاني:
• جفاف نهائي:

 30 - 20دقيقــة
 4 - 3ســـاعات
 6 - 5ساعات

 )1تجهيز السطح:
• يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم واألتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييرة أو تبديره.
• في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقًا يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماسكة وخلو السطح من أي
مواد غريبة لضمان قوة االلتصاق.
• يراعى معالجة األسطح المسامية باستخدام السيلر المناسب قبل تطبيق المعجون.
• يراعي تمام جفاف األسطح األسمنتية والجبسية والمحارة قبل تطبيق المعجون (علي االقل  4أسابيع للخرسانه و  10أيام للمحاره).
 )2خطوات التنفيذ المقترحة:
• يستخدم برايمر مناسب من برايمرات سكيب لغلق المسام قبل تطبيق المعجون.
• يتم تطبيق معجون البريمو دون أي إضافات أو تخفيف.
• يجب ترك زمن كافي للجفاف بين الطبقات المتتالية (ساعاتان على األقل حسب درجة الحرارة والرطوبة)
• في حالة عمل سمك من المعجون يزيد عن  3مم ينصح بعمل أكثر من طبقتين مع فاصل زمني  24ساعة بين كل طبقة (يمكن أن تقل
الفترة الزمنية حسب درجة الحرارة المحيطة)
• يراعى عمل صنفرة خفيفة لسطح المعجون قبل تطبيق الطبقات التالية.
• دهان طبقة السيلر/البرايمر المناسب من سكيب فوق المعجون وقبل الدهان تساعد على تحسين معدل األستهالك للدهانات
وألتصاقها بالسطح.

مالحظات:

• يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق االستخدام
• برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق.

أدوات التنفيذ:

سكينة معجون  -بروة بالستيك أو ستانلس ستيل.

معدل االستهالك
االسترشادي:

من  1 - 0.5كجم /م2
التغطيه الفعليه تختلف حسب حالة السطح ومسامية السطح وطرق التنفيذ.

العبوات:

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.

التخزين والصالحية:

 12شهر في العبوة األصلية محكمة الغلق وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.

*راجع النشرة الفنية للسالمة قبل استخدام المنتج

ان المعلومات الواردة فى هذه الصفحة هى افضل مالدينا من المعرفة القائمة على التجارب المعملية والخبرة العملية .وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف خارج نطاق مراقبتنا ،فاننا ال نستطيع ضمان أى شئ سوى نوعية المنتج
نفسه ونحتفظ بحق تغيير البيانات المعطاه دون اشعار مسبق .هذه المواصفات الفنية تلغى أى مواصفات سابقا .لمزيد من االستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني .يونيو .٢٠١٨

