
التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

األدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسالمة

دهان  ديكوري مايئ رخامي ،عايل الجودة ، يعطى تأثريات الرخام كا يكسب الجدران ملسات االناقة بتداخل األلوان مع 

اللمعة الفاخرة ، يتميز بالثبات الجيد للون وقوةااللتصاق ،يستخدم للطبقات الداخلية عي االسطح الخرسانية واإلسمنتية .

1 - يجب أن تكون األسطح املراد طالؤها مستوية و نظيفة و جافة متاما.

2 - يتم دهان األسطح الجديدة بطبقة من “عازل الزواق املدينة مرصاته “.

3 - يتم عمل طبقتن أو ثالثة من معجون جدران املدينة مرصاته بشكل “ طويل و عريض “ و تتم عملية الصنفرة و من ثم 

تنظيف الغبار.

4 - يتم طالء وجه بطانة من “ التكس بلس مطفي “ املدينة مرصاته.

5 - يتم دهان وجهن من “ كالسيك  مطفي “ املدينة مرصاته بنفس لون األنتيكا.

6 -  يتم دهان طبقة اوىل من االنتيكا بواسطة سكن املعجون باتجاه غري منتظم مع التغيري املستمر لزاوية األداة تم يرتك 

45 دقيقة ليجف.

7 - يتم دهان طبقتن بنفس الطريقة االوىل مع ازالة كل الحواف بعناية. 

8 - بعد مرور من )15 – 20( دقيقة يتم تلميع السطح باستخدام قطعة من القاش او الشاش االبيض او باستخدام 

السكينة.

يتم تخزين املنتج يف عبوته األصلية ملدة 12 شهر من تاريخ اإلنتاج تحت الظروف الطبيعية املناسبة كا يجب عدم تعرض 

املنتج ألشعة الشمس املبارشة.

1 - يجب عدم حفظ األطعمة يف الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول األطفال.    

2 - يجب تجنب مالمسة الطال ء للعن وىف حالة حدوث ذلك يجب استخدام املاء ثم إتباع تعليات الطبيب. 

3 - املنتج خايل  من املواد امللوثة للبيئة.

املظهر 

اللون

الكثافة النوعية

اللزوجة

معدل الفرد

درجة الحموضة

التخفيف 

الجفاف السطحي    

الجفاف التام 

الجفاف الصلب              

العبوة

مظهر رخامي

حسب الوان الكتالوج

1.6 ± 0.03 كجم / لرت 
140 : 220 جم/سم3

4 : 5 م / كيلو

9 : 8

ال يخفف ) جاهز لالستخدام بدون تخفيف (

15 : 20 دقيقة

2 ساعات

24 ساعة

1 كجم ، 3 كجم

سكينة

أنتيــكا


