
التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

األدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسالمة

دهان زيتي داخي خارجي ، نصف المع ناصع البياض ، له تغطية ممتازة ،  غري قابل لالصفرار ، ال تتغري درجة اللمعة مبرور 

الوقت ، وهو منتج درجة أوىل ٌمصنع من أجود أنواع املواد الخام العاملية ، يستخدم يف طالء املباين من الداخل و الخارج مبا 

فيها األسطح اإلسمنتية والخرسانية وأيضاً األسطح الخشبية والحديدية. ويتوفر باللون األبيض وبجميع األلوان. حسب نظام 

مصنع املدينة مرصاتة للتلوين بالكمبيوتر.

اللون

الكثافة النوعية 

اللزوجة

معدل الفرد

الجفاف

مادة التخفيف

العبوة

ابيض ، الوان

0.05 ± 1.3كجم/لرت

105 : 110  كربس 

6: 8 مرت2  للكيلو الواحد

جفاف اللمس  2 ساعة و الجفاف الكىل بعد 24 ساعة

كريوسن

3.50 كجم

األسطح اإلسمنتية :

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

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

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 دهان  “ زيتي مطفي املدينة مرصاته “.

5 - يتم طالء وجهن من “ زيت الربميو نصف المع “ بعد التخفيف بنسبة 10 - 15 %  بثرن بارد املدينة مرصاتة  عىل ان 

يكون هناك فاصل زمنى مناسب بن الوجهن .

األسطح الحديدية:

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

2 - يتم دهان األسطح الجديدة بطبقة من “ ضد الصدأ املدينة مرصاته “.

3 - يتم طالء وجه أو أثنن من “ الربميو نصف ملعة “ .بعد التخفيف بنسبة 10 - 15 %  بثرن بارد املدينة مرصاتة عىل أن 

يكون هناك فاصل زمنى مناسب بن الوجهن

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.

البريمو نصف لمعة


