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التنظیف:

0.2±1.8
3-5 ساعات

زمن الجفاف النھائي

•

•
•

•

•
•

تجھیز السطح: 
• یجب ان یكون ثابت و سلیم و نظیف و جاف 

تماماً.

غسیل االدوات و المعدات فوراً بالمیاه.

معدل اإلستھالك النظري: 1كجم/ م2/ لسمك 
رون. بعد الجفاف 500 میك

المعدل یتغیر حسب الملمس و السمك.
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بروتكس 
دھان اكریلیك محبب(درجات مختلفة)

دھان اكریلیك خشن بدرجات مختلفة بألوان 
متنوعة یستخدم لدھان المنشأت من الداخل او 
الخارج كما یمكن استخدام الدھان الخرسانة و 

البالستیك و المطاط و االخشاب و الطوب و 
المعادن.

صفحة(2-1)

حمایة فائقة.
 . درجات خشونة متنوعة 

الوان ثابتة و جذابة.
صدیق للبیئة  .

وم لعوامل الجویة.  مقا
سھل التطبیق و ال یحتاج لمعجون.

•
•
•
•

•
•

نسبة المواد الصلبة 
قوة االلتصاق 

مع الحدید

7 یوم
1±80
 0.35

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

•  یجب ازالة االتربة و الشحوم و الزیوت 
 . و الدھانات القدیمة

• تترك االسطح االسمنتیة (البیاض) لمدة 
7 یوم للجفاف. 

• یتم الدھان بالرولر وجھ واحد و یمكن عمل وجھ 
ثاني اذا اقتضي االمر. 

التطبیق: 
• ترمیم الشروخ و الشقوق و الفجوات باستخدام 

معجون بریفكس.

• في االجواء الحارة و الرطبة یتم الترطیب بالمیاه و 
یحظر الدھان اثناء المطر و الرطوبة العالیة (%90 

او اكثر) او في درجة حرارة اعلي من 30 م◦

• یخلط الدھان جیداً قبل االستخدام داخل عبواتھ. 

دھان داخلي و خارجي للمنشأت و منھا:
المباني السكنیة

الوحدات االداریة
الفنادق

المستشفیات
البنوك

النوادي

3جم/سم

%
میجا بسكال

التخزین والصالحیھ:1
إثنتا عشر شھراً من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات: ش 
5-20 كجم.

قوة االلتصاق 
مع الخرسانة

میجا بسكال0.4 
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صفحة(2-2)

 

 

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
•
•
•

•

•

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  
یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى .یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال.

والمصارف المائیة او التربة.  
یجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

المعمول بھا في ج .م.ع.  
ال خطورة أثناء النقل.  

•
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معلومات إضافیة 
 •

 •

 •

•

لمزید من المعلومات والتفاصیل یرجى االتصال 

إال إذا تم تطبیقھا تبعا لطریقة وظروف االستخدام 
الموضحة بالنشرات. 

 الشركة تضمن العبوات من حیث النوعیة والمكونات 
فقط.  

بالمكتب الفنى للشركة.  
المعلومات الواردة بالنشرة الفنیة صحیحة على حسب 

أقصى معرفة للشركة والمواد صالحة 
تماما لألغراض المعلن عنھا.  

الشركة    ال تضمن النتائج المترتبة على استخدام المواد 

لشركة بروكیم الحق فى أى وقت أن تقوم باجراء
 التعدیالت على النشرات الفنیة و المواصفات لمنتجاتھا

 •

كافة المعامالت مع عمالء الشركة التى یتم اجرائھا •
یسرى علیھا شروط الشركة فى البیع و االستالم

على عمالء الشركة التقید بكل المعلومات الفنیة و •
 أسلوب التطبیق الواردة فى النشرات الفنیة سواء
 األصول أو صور النشرات و التى تسلم لعمالء

 الشركة بناء على طلبھم
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