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الكثافة
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صفحة(2-1)

حسب الطلب

•
•

 1.2

•

اللون

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

•

•

نسبة المواد الصلبة   %40

الخلط:

المزایا

•
•

جم/سم3

30-40 دقیقة
15-20 دقیقة الجفاف لللمس

بالحجم

الجفاف لإلستعمال

تجھیز السطح:

التطبیق: 
•
•

•
التنظیف: ش

یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف  المونة 

تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا.ن

عبوات 20,5 كجم  

معدل األستھالك: 

اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  •
االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ 

س س: التخزین والصالحیھ
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دھان اكریلیك سریع الجفاف لتخطیط الطرق والمالعب 

الدھان عباره عن ماده ذا اساس اكریلی�ك س�ریع 
الجف�اف مق�اوم لالحتك�اك والب�رى یتحم�ل اش�عھ 

الشمس والعوامل الجویھ وال یتاثر بالمیاه.

یستخدم الدھان من الداخل والخارج للخرسانھ 
واالسفلت واالخشاب ف�ى العدی�د م�ن 

االس�تخدمات ومنھا :-
البردورات .

الجراجات واماكن انتظار السیارات. 
المالعب الریاضیھ.
الطرق والكبارى .

مقاوم للعوامل الجویھ .
ال یتاثر بالمیاه .

یتحمل االشعھ فوق البنفسجیھ. 
قوى االلتصاق .

E.الوان ثابتھ
مقاوم للبرى واالحتكاك .  •

•

عند 25م°

عند 25م°

یجب ان یكون السطح نظیف جاف وسلیم 
وخالى من الزیوت والشحوم واالتربھ .

•

یتم التقلیب داخل العبوه جیدا.•

. یتم الدھان یدویا بالفرش او الرولر
یمكن التخفیف بالمیاه النظیفھ بنسبھ حتى %5

الدھان (2-3) وجھ بفارق زمني 30 دقیقة . ي
یترك الدھان للجفاف لمده 24 ساعھ.

7 متر مربع / كجم لسمك بعد الجفاف 50 
میكرون / الوجھ الواحد 

العبوات: 

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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صفحة(2-2)
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 •

 •

 •

•

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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