رويال بالي
ميتاليك جليز
ميتاليك جليز مائي فاخر
الوصف واالستعماالت:

• رويال بالي ميتاليك جليز دهان فاخر نصف شفاف بأساس اكريليك مائي له تأثير الميتاليك في العديد من اعمال الديكور.
• متاح بمظهر الميتاليك الناعم – جليتر  -ذهبي ونحاسي.
• لالستخدام الداخلي.
• منتج بأساس مائي صديق للبيئة.

مميزات المنتج:

• إختيارات متعدده من التأثيرات مثل ويفينج  -كرينكل  -سبونج  -راجنج  -تمشيط  -فرشاة  -ترخيم  -كانفاز  -غسيل األلوان.
• يعطي لمعة ميتاليك متجانسة بألوان مختلفه جذابه.
• درجات االضاءة المختلفة تسمح بظهور تأثيرات مختلفة لأللوان.
• قابلية عالية للغسيل حتى مع استخدام الماء والصابون.

الخصائص الفنية:

المظهر النهائي

لمعة ميتاليك خفيفة

اللون

متاح بمظهر الميتاليك الناعم  -جليتر  -ذهبي ونحاسي .كما يمكن تلوينه عن طريق
نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر

الكثافة عند درجة حرارة °25م

تقريبًا  1.1كجم/لتر

نوع ودرجة الميتاليك

ميتاليك فضي  -ذهبي  -نحاسي وجليتر

قابلية الغسيل  /مقاومة االحتكاك المبتل

قابليه عاليه للغسيل

المذيب  /المخفف

الماء

زمن الجفاف عند درجة °25مئوية
ونسبة الرطوبة % 50

• جفاف مبدئي:
• وجه ثــــاني:

تعليمات االستخدام:

 1ســـاعة
 6 - 4ســـاعة

 )1تجهيز السطح:
• يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم واألتربة كما يراعى تماسك السطح وعدم وجود أجزاء منفصلة
• في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقًا يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماسكة وخلو السطح من أي
مواد غريبة تؤثر على قوة االلتصاق.
 )2خطوات التنفيذ المقترحة:
• استخدم سيل كوت ومعجون أكرى باتى ألعداد السطح.
• طبق وجه سيل كوت بالتحفيف المناسب.
• طبق رويال  /تيفلون دهان أكريليك فاخر كطبقة أساس
• يتم دهان رويال بالي ميتاليك جليز باللون المطلوب وبأستخدام ادوات التنفيذ المناسبة للحصول على الشكل المطلوب.
• يمكن التخفيف بالماء حتى  % 35حسب الشكل المطلوب.
• يمكن إستخدام الميتاليك الذهبى والنحاسى بدون تخفيف.
• زمن تشغيل حتي  20دقيقه في ظروف الطقس العادية (اعتمادًا على البطانة ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية وأدوات التنفيذ والشكل
المطلوب).
 )3تعليمات خاصة بالمنتج:
• هذا المنتج لن يظهر إنخفاض ملحوظ في اللزوجة حتى تخفيف  .٪35ويظل القوام غليظ .بأى حال ال تقوم أبدًا بتخفيف المنتج أكثر من
.٪50

مالحظات:

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

أدوات التنفيذ:

اسفنج  -ورق كلك  -اسفنج بحري  -روله بتاثيرات خاصه  -فرشاه بروش  -اكياس بالستيكيه  -مشط  -قطع قماش  -فوطه...الخ.

معدل االستهالك
االسترشادي:

تقريبًا  12م/ 2لتر للوجه الواحد طبقا للتخفيف والشكل المطلوب والبطانة وطريقة التنفيذ.

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

