رويال بالي كراكلي
دهان وسطي مائي شفاف العطاء تشققات جذابه
الوصف واالستعماالت:

• رويال بالي كراكلي دهان وسيط شفاف ذو أساس مائي صمم خصيصًا ليعطي تشققات جذابه للوجه النهائي.
• مناســب لالســتخدام على العديد من األســطح المجهزة مثل المحارة ،الجبس ،األخشــاب ،األلواح الجبســية ،األســطح المعدنية ،الخيش،
األوراق  ..إلخ.
• منتج بأساس مائي صديق للبيئة.

مميزات المنتج:

• مظهر كالسيكي.
• سهل التطبيق.
• يعطي تشققات جذابه.

الخصائص الفنية:

الشكل النهائي

نصف المع

اللون

شفاف

تعليمات االستخدام:

الكثافة عند درجة °25م

تقريبًا  1.04كجم  /لتر

محتوي المواد الصلبه بالوزن ()%

2 ± ١٣

المذيب  /المخفف

ماء

زمن الجفاف عند درجة °25مئوية
ونسبة الرطوبة % 50

• جفاف مبدئي:
• وجه ثــــاني:

سمك طبقة الدهان الجاف المقترح

 20 - 12ميكرون

 ٢ - ١ســـاعة
 4 - ٢ســـاعات

 )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:
• يستخدم دهان سيل كوت كبرايمر ومعجون أكرى بتى إلعداد السطح قبل الدهان.
• للحصول على التصاق عالى ومعدل فرد أفضل للمنتج ,ينصح بتطبيق وجه سيل كوت قبل تطبيق الوجه األول.
• طبق الوجه األول (الوجه األساسى) –أكريكوت سيلك حسب اللون المطلوب.
• طبق الوجه الوسيط رويال بالي كراكلي حسب السمك المرغوب فيه .كلما زاد سمك طبقة الدهان كلما كانت تشققات الوجه النهائي
اكبر.
• بعد إكتمال جفاف رويال بالي كراكلي (  ٤ - ٢ساعات على األقل) ،طبق وجه واحد فقط من أكريكوت مط حسب اللون المطلوب (وجه
نهائي) .للحصول على تأثير متباين أفضل ,ينصح بإختيار لون فاتح كوجه نهائي فوق وجه أساسى ذو لون غامق أو العكس بالعكس.
• كلما زادت سمك طبقة الدهان في الوجه النهائي أيضا كلما نتج عنها تشققات كبيرة .من األفضل تطبيق الوجه النهائي بالكامل في
وقت واحد .أي تغيير أو إعادة طالء الوجه النهائي قد يسبب تدمير التشققات.
 )3تعليمات خاصة بالمنتج:
• لتصميم تشققات كبيرة يستخدم دهانى رويال بالي كراكلي والوجه النهائي أكريكوت مط بدون تخفيف.
• لتصميم تشققات رفيعة يستخدم دهانى رويال بالي كراكلي والوجه النهائي أكريكوت مط بعد تخفيف حتى %10
• بما أن الوجه النهائي مط فيمكن اضافه سوبر توب كوت المع كوجه اضافي في حاله احتياج سطح المع

مالحظات:

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

أدوات التنفيذ:

الرولة  -الفرشاة برجاء مالحظة ان تغيير أدوات التطبيق يمكن أن يحدث إختالف في تصميم التشققاق.

معدل االستهالك
االسترشادي:

 10 - 8م / 2لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان المقترحة( .المعدل العملي يختلف حسب مسامية السطح وطريقة التنفيذ وسمك
طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد).

العبوات:

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

التخزين والصالحية:

 24شهر في العبوة األصلية محكمة الغلق وبعيدا 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

