
 لجدرانا نسجةأ
 الداخل  فيستعمل ت، أنسجة من األلياف الزجاجية القابلة للطالء، مزخرفة

 
 مجاالت اإلستعمال

 . ابلية لإلشتعالقوقليلة ال مقاومة للعفن ،تخفي الشقوق الصغيرة .ا  أنيق ا  تعطي الجدران الداخلية مظهر
 

 طريقة اإلستعمال

  ة دهانات او ايأوساخ، غبار، عفن، غثاء، شحوم وزيوت،  ةخالية من أيسليمة، نظيفة )المساحة يجب أن تكون

  تماما . ةشفانو...( مواد غير ملتصقة جيدا  

 .يقص النسيج حسب الطول المطلوب قبل البدء بعملية اللصق 

 تمد طبقة متساوية من الصق كاباكول GK  ملم( 17-13)من دون تخفيف( بواسطة رول )وبر. 

  مع اإلنتباه الى النقاط التالية:  صق فوراالالنسيج على اليمد 

 متالمسة )ولكن غير متداخلة( مع القطع المجاورة هاأن تكون أطرافو يج عامودية تماما  أن تكون قطعة النس -

 ( بين القطع المتتالية.متكررأن يحترم تصميم النسيج )في حال كان النسيج يحتوي على رسم  -

   بقبقة او طية.جيوب هواء، زالة  أية ، إلرول كاوتشوكبواسطة  جيدايضغط النسيج على الحائط 

 نسيج( فورا بواسطة إسفنجة والكثير من الماء النظيف )الطافح من بين قطعتي   يزال فائض الالصق. 

 :على الزوايا، يجب مد النسيج كالتالي 

، )من دون مد قطعة فوق الزاوية أو تداخل بين القطع( قص القطع بدقة عند الزاوية زاوية داخلية: يجب -

 مشحاف بالستيكوالضغط عليها بواسطة 

سنتم من الحائط  10، والتأكد من انها تغطي على األقل الزاويةعلى قطعة النسيج  زاوية خارجية: يجب لف   -

 .القطعة التاليةوصل صحيح مع لضمان  ،التالي، وبشكل عامودي تماما  

   قبل القيام بعملية الطالء، في جو متوسط الرطوبة والحرارة اتساع 6حوالي  الالصق لينشفالنسيج يترك 

 .(ة مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارةمد  تطول ال)
 

  طالء النسيج

 اق طالء أوشبه شفاف  طالء ،(أمفيبولينمثل ) رقيق بطالء  النسيج دهن كنيم  .ممعدن بر 

  على ملم(، مع التركيز 17من دون تخفيف، بواسطة رول )وبر  ،سخي ومتساو   ،وجه واحدعلى  أمفيبولينيمد 

 أماكن القص لضمان تغطية جيدة.

  أن ينشف األول قبليدهن الوجه الثاني ، على وجهينفي حال مد الطالء. 
 
 طالءه بعد فترة.كاباكوورتز، يمكن تجديد مظهر النسيج بإعادة في حال إستعمال  :ةمالحظ
 

 .2م غ / GK :~250 كاباكول :إلستهالكا

 .م / لفة  25 1كاباكوورتز: ؛  م / لفة  12 1: فانتستيك فليس

 .فانتستيك فليسعلى  2/ م ملل 200 - 150؛  كاباكوورتزعلى  2/ م ملل 140 - 120: طالءال
 

 .جيدا   العبوة غطيةتللحفاظ على ما تبقى من الصق، يعاد  : في مكان جاف وحرارة معتدلة.GK كاباكول :التخزين

 في مكان جاف.فليس وكاباكوورتز: فانتستيك 
 

 تنبيهات

 يستحسن وضع قفازات مطاطية عند قص النسيج.

 ووضع قفازات مطاطية. الالصقتعريض الجلد لإلحتكاك بعدم يستحسن 

 الكاملة.لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية 

 .ةإن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال الماد

 


