
التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

األدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسالمة

دهان  ديكوري مايئ مخمي ،عايل الجودة ، سهل االستخدام ، مصمم ليعطي الشكل املخمي الجذاب من درجات األلوان 

املتداخلة، يتميز بالثبات الجيد للون وقوة االلتصاق  ، مصنع من اجواد انواع األكر يلك العاملية و  يستخدم للطبقات 

النهائية الداخلية عي االسطح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية. 

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 وجه او اثنن من اللون املطلوب من “كالسيك مطفي“ املدينة مرصاته.

6 - يتم دهان وجه من فلفت املدينة مرصاته بشكل مائل او افقي او عشوايئ حسب الشكل املطلوب باستخدام الفرشاة 

الخاصة للفلفت .

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.

اللون

الكثافة النوعية

اللزوجة

معدل الفرد

درجة الحموضة

التخفيف 

الجفاف السطحي    

الجفاف التام 

الجفاف الصلب              

العبوة

) فيض + ذهبي (  حسب الوان الكتالوج 

1.18 ± 0.03 كجم / لرت 

85 ± 5  كربس

10 : 12 م2 / كيلو و تعتمد  عي الشكل املطلوب وساكة الطبقة وطبيعة السطح

9 : 8

ال يخفف ) جاهز لالستخدام بدون تخفيف (

20 : 25 دقيقة

12 ساعات

48 ساعة

1 كجم - 3 كجم 

اإلسفنج

فلفــت

املالج


