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كيماتون

طريقة اال�ستعمال :
- يتم تنظيف اال�سطح جيدًا من االتربة و بقايا الزيوت و ما �سابه ذلك. 

- يف حالة اال�سطح امل�سامية يدهن وجه حت�سريي من دهان غالق للم�سام مثل هانزا �سيل.
- متلأ الفجوات وت�ستعدل اال�سطح باإ�ستعمال وجه اأو اأكرث من معجون احلوائط كيماتون الفاخر. 

- يدهن وجه بطانة من مادة رول تون ٥٠. 
- يقلب دهان كيماتون جيدًا قبل اال�ستعمال. 

- يدهن طبقة واحدة اأو اأكرث طبقا حلالة ال�سطح بالكيماتون با�ستعمال الفر�سة اأو الرولة اأو بطريقة الر�ش,  
ويف حالة الر�ش ميكن تخفيف الكيماتون باملاء بن�سبة ٥ - 1٠ % لت�سهيل الت�سغيل.

ملحوظة : الحتمال حدوث تغري طفيف فى اللون من ت�سغيلة الأخرى يجب ا�ستخدام نف�ش رقم الت�سغيلة 
لكامل امل�سطح وفى حالة اال�سطرار للعمل برقم ت�سغيلة خمتلف يتم فرد عبوة واحدة والتاأكد من اللون 

قبل ا�ستعمال باقى الكمية.
التخزين : 12 �سهرًا يف ظروف تخزين منا�سبة.

العبوات : 1كجم , ٤ كجم , 2٫٥ لرت , ٩ لرت. 

دهان بل�ستيك ن�سف المع فائق اجلودة لل�ستعمال الداخلي و اخلارجي.
املوا�سفات العامة :

- دهان بل�ستيك ن�سف المع نا�سع البيا�ش اأو ملون اأ�سا�سه م�ستحلبات راتنج الفينيل  و االكريليك املركزة 
ون�سب عالية من اأجود اأنواع اأك�سيد التيتانيوم.

- مطابق للموا�سفات القيا�سية امل�رصية 1٥3٩.
جمال اال�ستعمال : 

- دهان ن�سف المع الأ�سطح بيا�ش التخ�سني و االأ�سطح اخلر�سانية و الطوب و االخ�ساب و غريها. 
- ميكن دهانه على اال�سطح اجلب�سية وامل�سي�ش بعد دهان وجه حت�سريي من االديبوند 6٥ املخفف باملاء بن�سبة 1 : 3 . 

اخلــوا�ش الفنيــة : )عند 2٥˚م(
اأبي�ش وملون   اللـــــون :  

  ٠٫٠2 ± 1٫26 الكثافة ) كجم/لرت( : 
1٤ ± 1 بواز اللـــزوجة  : 

اال�ش الهيدروچينى : ٨٫٩ ± ٠٫٥    %1 ± ٥6 ن�سبة املواد ال�سلبة  : 
٨ - 1٠م2/ كجم/ وجه  معدل اال�ستهلك : 

منتجات البيا�ش واملعجون والدهان


