
 رول اباكأساسات  
 لتحسين إلتصاق الطالء أساسات  

 

 (خارجال داخل ولل) كاباالك برايمر ( خارجال داخل ولل) كاباأكريل  ( فقط داخل لل)  ايمبركابا األساس

 دكيلأ أساس  أكريليك، بيئي وال يحتوي على مذيّبأساس  الخصائص 

مجاالت 
 اإلستعمال

 جفصين ، عادن )حديد...(خشب، مساحات إسمنتية، م  ( جيدا ا  لتصق يكون الطالء م  مطليّة )شرط أنجدران ، مساحات إسمنتية، جفصين

 التحضير

ا - ايتنظف  او  دهانات  )أوساخ، غبار، عفن، غثاء، شحوم وزيوت،  أية شوائب  لتكون خالية من  الماء(   أو ضغط  فرشاة  )بواسطة  مواد غير   ةلمساحة 

 ماما . ملتصقة جيدا ...( وتترك لتنشف ت

 . وتترك لتنشف تماما    تي تحتاج لترميم وق والمناطق ال لشق يتم إصالح ا  -

 أسابيع قبل مد األساس.  4 - 2تترك لتنشف لمدة  دة، يجب انجدي  لياسةعلى   األساسستعمال ال إفي ح  -

 .فها قبل مد األساسنظيتساحة لتخشينها، ثم والالمعة، يجب حّف الم  أو غيرها من الدهانات الملساء طلية ببويا على مساحات م  األساسفي حال إستعمال  -

طريقة 
 اإلستعمال

 . هوائي ال رشاة او البخ ال ، ف رول يمد بواسطة   -
 ٪ كحد أقصى( ويترك لينشف10ى وجه واحد )مخفف بماء نظيف بنسبة يمد عل -

ة مع إرتفاع الرطوبة او مد)تطول ال قبل مد الطالء معتدلساعات في جو  4حوالي 
 تدني الحرارة(.

 . هوائي ال البخ ال   او   ة ، فرشا رول اسطة  بو   يمد  -
٪ كحد 10 سبةبن  رقق ألكيديمد على وجه واحد )مخفف بم -

قبل مد  معتدل في جو  ةساع 12حوالي أقصى( ويترك لينشف 
 ة مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة(. مد)تطول ال الطالء

الطالء 
 المالئم

 ، كلينستاركابامات ت،فالكابا 
  لين، و ب ي ف أم امات، كابامات، كابا ألتر ت،فالكابا 
، اينرغابا ك، ، روفشيلدغاردفليكسو  ين، كاباث 

 ستراكتشر بوتز
   أمفيبولين كاباالك أيناميل،  ، كابا ألترامات

 ستهالك إلا
 / ليتر / وجه 2م  8 - 7

 المد(  )حسب طبيعة المساحة وطريقة
 / ليتر / وجه   2م 11 - 8

 المد(  )حسب طبيعة المساحة وطريقة
 / ليتر / وجه 2م 16  - 12

 ة المد( وطريقلمساحة ة اعيبط )حسب 

 شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة. 24 التخزين

 تنبيهات 

  ة حتويمالكاباالك ريد أوكسيد  سيما كاباالك برايمر و  )ال  ادوعدم إستنشاق الم   يجب  ووضع قفازات مطاطية.  الموادكاك بيستحسن عدم تعريض الجلد لإلحت

 .(جيدا   ةاوّ في مناطق مهوالتي يجب إستعمالها  مذيبعلى 

 زيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل. لم

 إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.

 



 ( خارجالداخل ولل) كابا إيبو زنك فوسفات برايمر (خارجال داخل ولل) كاباالك ريد أوكسيد األساس

 دنية من التآكل والصدأ لحماية المساحات المعمن مركبين  أساس إيبوكسي التآكل والصدأعدنية من ملا ية المساحاتما د لحكيلأ أساس  الخصائص 

مجاالت 
 اإلستعمال

 حديد، فوالذ

 التحضير

  ة قد غير ملتصوام  ةايدهانات او  صدأ،  تنظف المساحة )بواسطة فرشاة أو ضغط الماء(  لتكون خالية من أية شوائب )أوساخ، غبار، شحوم وزيوت،   -

 تترك لتنشف تماما . دا ...( وجي

 .أو غيرها من الدهانات الملساء والالمعة، يجب حّف المساحة لتخشينها، ثم تنظيفها قبل مد األساس ة ببويا على مساحات مطلي  األساسفي حال إستعمال  -

طريقة 
 اإلستعمال

 . هوائي ال ، فرشاة او البخ ال رول يمد بواسطة   -
٪ كحد أقصى( 10بنسبة   كيدألرقق )مخفف بمد واح يمد على وجه  -

)تطول  د الطالءقبل م معتدلفي جو  ةساع 12ويترك لينشف حوالي 
 ة مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة(.مدال

والمركب  )إلحترام    بالكامل  ن مركبي ال يخلط   - التصليب  بين مركب  الخلط  نسبة 
ولوقت    األساسي( خفيفة  سرعة  على  كهربائي  خاّلط  حت بواسطة  ى قصير، 

ساعات،    4  حوالي  يمكن إستعمال الخليط خالل.  حصول على خليط متجانسال
 )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(.  جوية معتدلةحرارة في 

 . هوائي ال ، فرشاة او البخ ال رول يمد بواسطة   -
٪ كحد أقصى( ويترك  10بنسبة إيبوكسي رقق يمد على وجه واحد )مخفف بم -

 .ى(دنأ  كحد) اتعسا   8ن ملينشف 

ء الطال
 المالئم

 كاباثين ،  أمفيبولين كاباالك أيناميل،  كاباثين ،  أمفيبولين ، كاباالك أيناميل

 اإلستهالك 
 / ليتر / وجه 2م 16  - 12

 )حسب طبيعة المساحة وطريقة المد( 
 / ليتر / وجه 2م  8 - 6

 لمد( قة ا)حسب طبيعة المساحة وطري

 دلة.رارة معتكان جاف وحشهرا في م 24 دلة.رارة معتكان جاف وحشهرا في م 12 التخزين

 بيهات تن

)ال سيما كاباالك برايمر وكاباالك ريد أوكسيد المحتوية    ادوعدم إستنشاق الم   يجب  ووضع قفازات مطاطية.  الموادحتكاك بيستحسن عدم تعريض الجلد لإل

 (.في مناطق مهّواة جيدا  على مذيب والتي يجب إستعمالها 

 كامل. لتقني اللكاتالوج االمعلومات، الرجاء مراجعة امن  لمزيد

 تج عن سوء إستعمال المادة.كة غير مسؤولة عن أي ضرر نا الشر إن

 

 

 



 ( خارجالداخل ولل)برايم فليكسو  األساس

 الخصائص 
 .بيئي وال يحتوي على مذيّبأساس مع أكريليك 

  .ةنللدهانات المرله قدرة لصق وستر عالية. ينصح به خصوصا كأساس 

مجاالت 
 اإلستعمال

 .ء سليمالن، طيجفص ، ، مساحات إسمنتيةخرسانة 

 التحضير

د غير ملتصقة  وام  ةايدهانات او  صدأ،  تنظف المساحة )بواسطة فرشاة أو ضغط الماء(  لتكون خالية من أية شوائب )أوساخ، غبار، شحوم وزيوت،   -

 تترك لتنشف تماما . جيدا ...( و

 . وتترك لتنشف تماما    تي تحتاج لترميم وق والمناطق ال يتم إصالح الشق  -

 أسابيع قبل مد األساس.  4 - 2تترك لتنشف لمدة  دة، يجب انجدي  لياسةعلى   األساس عمالتسال إفي ح  -

 .أو غيرها من الدهانات الملساء والالمعة، يجب حّف المساحة لتخشينها، ثم تنظيفها قبل مد األساس ة ببويا على مساحات مطلي  األساسفي حال إستعمال  -

طريقة 
 اإلستعمال

 . هوائي ال خ ال ب و ال ا رشاة  ، ف رول يمد بواسطة   -
)تطول   قبل مد الطالء معتدلساعات في جو  4حوالي  ( ويترك لينشفإن لزم األمر ٪ كحد أقصى10ى وجه واحد )مخفف بماء نظيف بنسبة يمد عل -

 ة مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة(.مدال

الطالء 
 المالئم

 توب فليكسو،  غاردفليكسو

 وجه   / ليتر / 2م ,512 - 9,5 اإلستهالك 

 دلة.رارة معتكان جاف وحشهرا في م 12 نيالتخز

 تنبيهات 

)ال سيما كاباالك برايمر وكاباالك ريد أوكسيد المحتوية    ادوعدم إستنشاق الم   يجب  ووضع قفازات مطاطية.  الموادحتكاك بيستحسن عدم تعريض الجلد لإل

 (.في مناطق مهّواة جيدا  على مذيب والتي يجب إستعمالها 

 صيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.لمزيد من التفا

 تج عن سوء إستعمال المادة.إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر نا 

 

 


