بيفسيل
طالء أكرٌلٌن شفاف ٌحتوي على مذٌّب ،لحماٌة الباطون والحجرٌ ،ستعمل فً الداخل والخارج
مجاالت اإلستعمال
ٌستعمل لحماٌة مساحات الباطون والحجر من إمتصاص الماء ،الشحوم والزٌوتٌ .حمً الباطون من الكربنة
والعناصر الجوٌة المؤذٌة ،األحماض والطحالب .مماوم لألشعة فوق البنفسجٌة ،العوامل الجوٌة ،واإلصفرار.
ٌمكن إستعماله على مساحات جدٌدة أو لدٌمةٌ .ستخدم على الحجر الرملً ،الحجر المرمٌدي ،األردواز والبالط
الغٌر مز ّججٌ .صلح ألرضٌات المستودعات وموالف السٌارات ،وكطبمة حماٌة على واجهات الباطون المر ّممة.
هو طارد للماء لكن منفذ للبخار مما ٌسمح للمساحة بالتنفس.
طريقة اإلستعمال
 تنظف المساحة جٌدا لتكون خالٌة من أٌة شوائب (أوساخ ،غبار ،عفن ،غثاء ،شحوم وزٌوت ،مواد غٌر ملتصمة
جٌدا )...بواسطة فرشاة حدٌدٌة ،سفع رملً ،او ضغط الماء ،وتترن لتنشف تماما.
ٌ تم إصالح الشموق ،الفجوات والمناطك التً تحتاج لترمٌم فً مساحات الباطون.
ٌ جب ترن الباطون الجدٌد ٌنشف لمدة ٌ 82وم.
تخض المادة جٌدا ثم تمد ّ بواسطة فرشاة ،رولو او البخ.

ّ
 تدهن المساحة على وجهٌن على األلل ،للحصول على طبمة متساوٌةٌ .دهن الوجه الجدٌد بعد أن ٌنشف الوجه
السابك (أي بعد فترة  3 - 8ساعات فً حرارة معتدلة).
ٌ صبح بٌفسٌل جاهزا لحركة السٌر على االلدام بعد  4ساعات من دهنه ،وجاهزا لحركة مرور السٌارات بعد
 84ساعة.
مالحظات
 ٌنصح دائما بتجربة بٌفسٌل على مساحة صغٌرة للتحمك من كٌفٌة تأثٌره على لون ومظهر المساحة (لد ٌعطًلمعة للمساحة).
 ٌنصح بإستعمال فرشاة او رولو ذات جودة عالٌة. ٌجب اإلمتناع عن إضافة مذٌّب الى بٌفسٌل. ٌجب عدم المٌام بعملٌة الطالء فً حرارة عالٌة وهواء لوي ،او إذا كان من المتولع ان تنخفض الحرارة تحتال 01درجات خالل فترة نشاف بٌفسٌل.
 ٌجب تغطٌة المساحات المجاورة ،وكذلن الحدٌد او األلومنٌوم او الزجاج ،لحماٌتهم من رشاش بٌفسٌل(ومسحهم مباشرة فً حال تعرضهم له).
ال يستعمل بيفسيل
 على مساحات غٌر مسامٌة (كالبالط المز ّجج) ،الفٌنٌل ،الخشب والزفت على مساحات دائما مبللة او مغمورة بالماء ،او مساحات معرضة للهب مباشر أو حرارة.اإلستهالك 2 - 5 :م / 8لٌتر  /وجه ،على المساحات المسامٌة.
التخزين 84 :شهرا فً مكان جاف وبارد.
تنبيهات
مهواة جٌدا
ٌستحسن عدم تعرٌض الجلد لإلحتكان بالمادة ووضع لفازات مطاطٌةٌ .جب إستخدام المادة فً مناطك ّ
بعٌدا عن اي لهب النار وعدم إستنشالها أو التدخٌن أثناء استعمالها.
لمزٌد من المعلومات ،الرجاء مراجعة الكاتالوج التمنً الكامل.
إن الشركة غٌر مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.

