
كالسيك نصف المع
دهان اكر يليك , خارجي داخي , نصف المع ، ناصع البياض , تغطية عالية , قابلية قصوى للغسيل ,   يتحمل العوامل 

الجوية , مطاطي ، تم تصنعيه طبقا للمواصفات القياسية الليبية رقم 455 وحاصل عىل عالمة الجودة الليبية , يستخدم 

لدهان األسطح اإلسمنتية والجبسية والخرسانية .

1 - يجب إن تكون األسطح املراد طالؤها مستوية ونظيفة وجافة متاما

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

3 - يتم عمل طبقتن أو ثالثة من “معجون املدينة مرصاتة“ بشكل طويل وعريض وتتم عملية الصنفرة ومن ثم تنظيف 

الغبار.

4 -  يتم دهان وجه بطانة من “التكس بلس“ مطفي.

5 - يتم دهان وجهن من كالسيك نصف المع  بعد التخفيف باملاء بنسبة من %35 ايل 50 %  وذلك حسب السطح وسمك 

طبقة الطالء.

اللون

الكثافة النوعية

اللزوجة

قابلية الغسيل

حجم املواد الصلبة

معدل الفرد

درجة الحموضة

الجفاف

درجة الوميض

مادة التخفيف

التخفيف

العبوة

باللون األبيض و 8000 لون حسب نظام دهانات املدينة مرصاتة

0.05 ± 1.30كجم/لرت

125 : 130 كربس  

له قابلية كبرية جداً للغسل حيث أنه أعطى اكرث من 2000 لفة عىل

جهاز washability test الخاص بقياس مقاومة االحتكاك.

2  ±  32

10  :  12 مرت2  للرت الواحد بساكة 50 ميكرون

0.5  ±  8.5

جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكىل بعد 24 ساعة

ال يشتعل

املاء

يتم تخفيفه بنسبة %50 وجه أول  و 35 % وجه ثاىن                    

5 كجم  -  10 كجم 

مسدس الرشالرولةالفرشة

يتم تخزين املنتج يف عبوته األصلية ملدة 24 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.
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