رويال بالى إستراسو
دهان مائي قطيفة ُمرصع بالنجوم
الوصف واالستعماالت:

المرصع بالنجوم.
• رويال بالى إستراسو هو دهان مائي فاخر باساس اكريليك كوبوليمر مصمم ليعطي حائط مخملي بتاثير القطيفه ً
• لالستخدام الداخلى فقط.
• منتج باساس مائي صديق للبيئة.

مميزات المنتج:

• قابل للغسيل بالماء والصابون
• مقاوم للتسييل عديم الرائحه.
• سهل اإلستخدام والتشغيل

الخصائص الفنية:

المظهر النهائي

ميتالك قطيفة ًمرصع بالنجوم

اللون

متوفر بكارتله الوان خاصه بالمنتج

الكثافة عند درجة °25م

تقريبًا  1.18كجم  /لتر

محتوي المواد الصلبه بالحجم ()%

٢ ± 17

المذيب /المخفف

ماء

زمن الجفاف عند درجة °25مئوية
ونسبة الرطوبة % 50

• جفاف مبدئي:
• وجه ثــــاني:

تعليمات االستخدام:

 4 - 3ســـاعات
 ١٢ســـاعة

 )1تجهيز السطح:
• يراعى أن يكون السطح نظيفا وخاليا من الزيوت والشحوم واألوساخ والتجيير......الخ.
• في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة سابقا يراعى نظافة السطح من طبقة الدهانات الغير متماسكة ومن أي ملوثات أخرى تؤثر
على االلتصاق.
 )2خطوات التنفيذ المقترحة:
• يستخدم دهان سيل كوت كبرايمر ومعجون أكرى بتى إلعداد السطح قبل الدهان.
• يطبق وجه سيل كوت بالتخفيف المناسب.
• يطبق بطانة من رويال  /تيفلون دهان أكريليك فاخر.
• طبق رويال بالي إستراسو باللون المطلوب باستخدام الروله أو الفرشاة في جميع االتجاهات على السطح (بعد التخفيف حتي ٪20
بالماء)
• اترك رويال بالي إستراسو يجف قبل تطبيق الوجه الثاني باستخدام أداة مناسبة.
• استخدام البروه بشكل عشوائي للحصول على تأثير القطيفة.
 )3تعليمات خاصة بالمنتج:
• اليتم غسيل المنتج قبل مرور اسبوع على األقل من تطبيق المنتج.

مالحظات:

• يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق االستخدام.
• برجاء مراجعة المكتب الفنى لمزيد من استشارات التطبيق.
• لتجنب الفواصل أو اللحامات يتم التطبيق على مساحة من  2 - 1متر مربع

أدوات التنفيذ:

فرشاة أو روله للفرد  -بروه

معدل االستهالك
االسترشادي:

 6م / 2لتر (وجهان) على حسب التخفيف والشكل النهائي والبطانة وطريقة التطبيق والتهدير.

العبوات:

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

التخزين والصالحية:

 18شهر في العبوة األصلية محكمة الغلق وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.

*راجع النشرة الفنية لالمن والسالمة 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

