سيلك
دهان اكريليك فاخر
الوصف واالستعماالت:

• رويال سيلك  /تيفلون دهان فاخر بأساس مائي مصمم بأكريليك نقي  %100بإضافات تيفلون لحماية األسطح والتي تدعم المقاومة
الفائقة للبقع المختلفة وإلتقاط األتربة ،مما يجعل الدهان دائمًا محتفظًا برونقه*
• مصمم كوجهه نهائي لالستخدام الداخلي ويصلح لالستخدام الخارجي في بعض المناطق المحددة**.
• مطابق للمواصفات القياسية المصرية .1539
• يمكن دهانة على األسطح األسمنتية والخرسانية واأللواح الجبسية والخرسانة الملساء واألسطح الخشبية بعد المعالجة المناسبة.
• منتج صديق للبيئة ويطابق أيضا متطلبات  GS-11ومحتوى المواد العضوية المتطايرة  VOCمطابق للمواصفات األوروبية

مميزات المنتج:

• مقاومة فائقة البقع تجعله مثاليًا للتطبيق الداخلي.
• قدرة فائقه على تحمل للغسيل.
• مضاد للبكتريا والفطريات***.
• رائحة خفيفة.
• مقاومة جيدة جدًا لقلوية األسطح.
• تغطية الشروخ الشعرية.

الخصائص الفنية:

الشكل النهائي

نصف المع

اللون

متوفر باللون األبيض واأللوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين
بالكمبيوتر.

تعليمات االستخدام:

الكثافة عند درجة حرارة °25م

تقريبًا  1.31كجم/لتر (اللون األبيض)

محتوى المواد الصلبة بالحجم ()%

( 2 ± 44األبيض)

محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC
(جرام  /لتر)

 5جرام/لتر (طبقا للمواصفات األوروبية)
 11.5جرام /لتر «طبقا لمواصفه »GS-11

قابلية الغسيل /مقاومة االحتكاك المبتل

أكثر من  50000حكة أو  25000دورة

المذيب  /المخفف

مـــــــاء

زمن الجفاف عند درجة °25مئوية ونسبة
الرطوبة % 50

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

سمك طبقة الدهان الجاف المقترح

 40 - ٣0ميكرون

 ٣٠دقيقـــة
 4 - 2ســـاعات
 ٢٤ســـاعة

 )1تجهيز السطح:
• يراعى تماسك السطح المراد دهانه ونظافته وخلوه من الزيوت والشحوم واألتربة... .الخ
ً
مسبقًا يراعى نظافة السطح وازالة طبقة الدهانات غير المتماسكة وخلو السطح من أي
• في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة
مواد غريبة تؤثر على قوة األلتصاق.
 )2خطوات التنفيذ المقترحة:
• استخدم سيل كوت كبرايمر قبل تطبيق المعجون .وجهه إضافي بعد تطبيق المعجون يساعد على تحسين االلتصاق ومعدل الفرد.
• استخدم معجون اكرى بتي لتنعيم وتسوية السطح.
• يراعى تقليب رويال سيلك جيدًا قبل االستخدام للحصول على التجانس المطلوب
• ينصح بالتخفيف بالماء بنسب تصل الي  % 10بحد أقصي .
• يراعى ترك  6ساعات للجفاف بين الطبقات المتتالية.

تعليمات خاصة بالمنتج:

ال يتم غسيل المنتج قبل مرور أسبوعين على األقل من تطبيق المنتج

مالحظات:

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

أدوات التنفيذ:

الرولة  -الفرشاة  -مسدس الرش.

معدل االستهالك
االسترشادي:

 14.6 - 11م  /لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف  40 - 30ميكرون.
التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح ،طريقة التطبيق ،سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد.

العبوات:

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

التخزين والصالحية:

 36شهر في العبوة األصلية محكمة الغلق وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.
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* تيفلون ® هى عالمة تجارية مسجلة تستخدم بترخيص من شركة  The Chemours Company FC,LLCلشركة سكيب للكيماويات ش.م.م
**** راجع النشرة الفنية لالمن والسالمة قبل استخدام المنتج
** لالستخدام الخارجي يرجى مراجعة كارتلة األلوان الخارجية
*** ينصح باستخدامه في المستشفيات وحجرات األطفال

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

