رويال بالي
روستيك ديكور
دهان زخرفي ألعمال الديكور
الوصف واالستعماالت:

• رويال بالي روستيك ديكور دهان زخرفي بأساس أكريليك مائي ألعطاء تأثيرات ديكورية زخرفية.
• يمكن تطبيقه على المحارة األسمنتية بعد دهانها بالبرايمر المناسب والواح الفيبر واالسقف واأللواح الجبسية
• لالستخدام الداخلي.
• منتج بأساس مائي صديق للبيئة.

مميزات المنتج:

• قابلية للغسيل حتى مع استخدام الماء والصابون.
• إختيارات عديدة من التأثيرات يمكن الحصول عليها بإستخدام أدوات التنفيذ المختلفة.
• يسهل استخدامه على جميع األسطح باستخدام ادوات التنفيذ الخاصة للحصول على تأثيرات ديكورية.

الخصائص الفنية:

المظهر النهائي

مط  /زخرفي

اللون

أبيض

تعليمات االستخدام:

الكثافة عند درجة حرارة °25م

تقريبًا  1.72كجم  /لتر

محتوى المواد الصلبة بالحجم ()%

تقريبًا 2 ± 52

المذيب  /المخفف

مـــــــاء

زمن الجفاف عند درجة °25مئوية
ونسبة الرطوبة % 50

• جفاف مبدئي:
• وجه ثــــاني:

 60 - 40دقيقـــة
 6 - 4ســـاعة

 )1تجهيز السطح:
• يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم واألتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييره أو تبديره.
• في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقًا يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماسكة وخلو السطح من أى
مواد غريبة لضمان قوة الإللتصاق.
 )2خطوات التنفيذ المقترحة:
• يستخدم سيل كوت ومعجون اكري بتي لتجهيز السطح
• طبق وجه أو وجهين رويال  /تيفلون دهان أكريليك فاخر كطبقة أساس
• تسويه السطح باستخدام رويال بالي روستيك ديكور حسب االحتياج.
• طبق وجه رويال بالي روستيك ديكور بأستخدام ادوات تنفيذ مختلفة مثل سباتيوال ،البروة ،فرشاة بروش أو مشط ويعتمد اختيار األداة
على الشكل النهائي المرغوب كما يمكن ايضا استخدام انواع مختلفة من الرولة حسب التحبيب المطلوب.
• يترك لمدة  6ساعات على األقل للجفاف قبل تطبيق الوجه النهائي.
• طبق وجه سيل كوت.
• يمكن دهان الوجه النهائي برويال بالي جليز (ميتاليك  -بيرل  -التكس) باللون المطلوب.
• رويال بالي روستيك ديكور يمكن دهانه ايضا برويال املشن على حسب اللون المطلوب.

مالحظات:

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

أدوات التنفيذ:

سباتيوال  -مشط  -بروة  -فرشاه بروش أو أى أدوات ديكورية أخرى.

معدل االستهالك
االسترشادي:

نظرا المكانية تطبيق المنتج بصور عديدة حسب الشكل والتصميم المطلوب لذلك يختلف معدل التغطية حسب الشكل النهائي
المطلوب.

العبوات:

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

التخزين والصالحية:

 ٢٤شهر 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

