ديكورا سينثيتيك المع
دهان سينثيتيك إقتصادي المع
الوصف واالستعماالت:

• ديكورا سينثتيك المع هو دهان المع ذو أساس الكيد يحتوى على أصباغ وإضافات عالية الجودة.
• مصمم كوجه نهائي لالستخدام الداخلي والخارجي
• يمكن أستخدامة فوق األسطح الخشبية والخرسانية والمحارة والزنك واألسطح المعدنية والحديد المجلفن (بعد المعالجة الخاصة ودهان
برايمر).

مميزات المنتج:

• له قدرة تخبئة عالية كما أنه يمتاز بشدة البياض.
• ألوان براقه وتدوم
• تركيبة خالية من الرصاص.

الخصائص الفنية:

المظهر النهائي

المع

اللون

أبيض  -أسود ومجموعة مختارة من األلوان الجذابة بكارتله ألوان سكيب

الكثافة عند درجة حرارة °25م

تقريبًا  1.1كجم/لتر (اللون األبيض)

المحتوى الصلب بالحجم ()%

2 ± 39

المذيب  /المخفف

نفط رومى  /ثنر

زمن الجفاف عند درجة °25مئوية ونسبة
الرطوبة % 50

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

سمك طبقة الدهان الجاف المقترح

 40 - 30ميكرون للوجه الواحد

تعليمات االستخدام:

 3 - 2ساعة
 16ساعة
 24ســـاعة

 )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:
• يراعى تقليب المنتج جيدًا قبل االستعمال.
• على األسطح المعدنية الحديدية يجب استخدام ديكورا ستيل برايمر قبل دهان منتج ديكورا سينثتيك المع.
• في حالة أستخدام الفرشاة أو الرولة يتم التخفيف تقريبًا بنسبة  ( % 15نفط رومى ) و يخفف الوجه التاني بنسبة % 10 - 5
• للحصول على أفضل النتائج يستخدم ثنر كمخفف
• في حالة الرش يخفف بنسبة .% 20 - 10

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:

 13 - 9.75م / 2لتر 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:

 ٢٤شهر 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

