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كيم ستون

طريقة الإ�ستعمال : 
- يجب اأن تكون ال�سطح جافة ونظيفة وخالية من الزيوت وال�سحوم والتربة واأي مواد غريبة. 

- جاهز لال�ستعمال بوا�سطة اأدوات البيا�ض العادية. ي�ستعمل مبا�رشة على جميع ال�سطح ال�سليمة و اجلافة. 
- يعالج بيا�ض البطانة ال�سعيف اأو امل�سامي بوجه حت�سريي من حملول الديبوند املخفف باملاء ١ : ٥ اأو مبادة هانزا �سيل.
- فى حالة تنفيذ بيا�ض كيم �ستون من الألوان الفواحت ، يلزم معاجلة ال�سطح قبل التنفيذ عن طريق دهانه وجه 
حت�سريى من دهان رول تون ٥٠ بنف�ض لون كيم �ستون املطلوب تنفيذه لتالفى حدوث اأى اإختالفات اأو بقع فى 

�سكل ال�سطح النهائى للحوائط بعد متام التنفيذ )يرجع لالإدارة الفنية ل�رشكة لأى اإ�ستف�سارات اإ�سافية(.
- يتم تنظيف الأدوات بعد الأ�ستعمال مبا�رشة باملاء.

ملحوظة : لحتمال حدوث تغري طفيف فى اللون من ت�سغيلة لأخرى يجب ا�ستخدام نف�ض رقم الت�سغيلة 
لكامل امل�سطح وفى حالة ال�سطرار للعمل برقم ت�سغيلة خمتلف يتم فرد عبوة واحدة والتاأكد من اللون 

قبل ا�ستعمال باقى الكمية.
التخزين : ملدة ١2 �سهر يف ظروف تخزين منا�سبة ويف اأوعية مغلفة.

العبوات : ١كجم ، ٥ كجم ، ١٨ كجم.

  بيا�ض نهائي زخريف عايل التحمل . رائع اللوان للحوائط الداخلية و اخلارجية.
 املوا�سفات العامة :

- كيم �ستون بيا�ض ديكور جاهز لال�ستعمال يتكون من خليط جذاب من ال�رشائح الرقيقة امللونة و مواد 
وكيم  كروية(  )حبيبات   ١٠٠٠ �ستون  كيم  خمتلفة  باأنواع  يتوافر   ، اجلودة  فائقة  معدلة  اكريليكية 

�ستون 2٠٠٠ )حبيبات زجاجية زاوية( و كيم �ستون فلك�ض ٤٠٠٠ )عاىل املرونة لتج�سري ال�رشوخ(. 
. CMBI 7030 كيم �ستون ينتج طبقا للموا�سفات الفنية للم�سنع -

جمال ال�ستعمال : 
- طبقات نهائية داخلية وخارجية لالأ�سطح املختلفة مثل اخلر�سانة و املباين واألواح اجلب�ض والبيا�ض واخل�سب و... اإلخ.

- منا�سب للمكاتب والفنادق وامل�ست�سفيات و املدار�ض واملباين العامة واخلا�سة واملتاجر واملباين ال�سكنية.

اخلــوا�ض الفنيــة : )عند 2٥˚م(
لون واحد اأو األوان خمتلفة متداخلة   اللـــــون :  

  ١٫٧ ± ٠٫٠٥ الكثافة ) كجم/لرت( : 
2 - ٣ كجم/ م2  معدل ال�ستهالك : 

٣٫٥ - ٤ كجم/م2 لبع�ض األوان كيم �ستون 2٠٠٠ املدون على عبواتها )بالر�ض(   

منتجات البيا�ض واملعجون والدهان


