
 مفيبولينأ
 الخارجو الداخل فيعلى معظم المساحات  ستعملي، لمعة خفيفة وذ، ٪100أكريليك  طالء

 
 مجاالت اإلستعمال

 والمساحات اإلسمنتية، الحجر القرميدي، خرسانةعلى ال إلتصاقه ممتاز .الخارجيةالداخلية و أغلبية المساحاتطالء ليستخدم 
 ثاني أكسيد الكربونالمساحة من الماء، حمي ي ...جيدا ( ا  قملتص لطالءا نأن يكو مطلية )شرطلامساحات ال الجفصين،

 بيئي وال يحتوي على مذيّب. . مطهرات المنزليةالالمنظفات وخدش، القلويات، للمقاوم  والعوامل الجوية.
 

 طريقة اإلستعمال
 ة مواد غير ملتصق ةانات او ايهد زيوت،ثاء، شحوم وشوائب )أوساخ، غبار، عفن، غ ةتنظف المساحة لتكون خالية من أي

  حديدية او ضغط الماء، وتترك لتنشف تماما . فرشاة...( بواسطة جيدا  
 المناطق التي تحتاج لترميمو الشقوق يتم إصالح. 
 سمنتيةللمساحات اإل: 

 ء.عملية الطال أسابيع قبل 4 - 2تترك لتنشف لمدة  جديدة، يجب ان لياسةعلى  مفيبولينأفي حال إستعمال  -
ساعات في جو  4ويترك لينشف )حوالي ( كحد أقصى ٪10 بماء نظيف بنسبةمخفف ) وجه أساس كاباأكريل دمي -

 متوسط الرطوبة والحرارة(. 
 .تترك لتنشف تماما  ، وبالمعجونة المناسبة ةتملس المساح -
 :للمساحات المعدنية 

 8كحد أقصى( ويترك لينشف من  ٪10 ةبنسبإيبوكسي رقق )مخفف بمكابا إيبو زنك فوسفات برايمر وجه أساس مد ي -
 ساعة )كحد أقصى( 72ساعات )كحد أدنى( الى 

كحد أقصى( ويترك  ٪10د بنسبة ريد أوكسيد )مخفف بمرقق ألكيك و كاباالك برايمر أأو يمد وجه أساس كاباال -
 ة في جو متوسط الرطوبة والحرارة(.ساع 12)حوالي  لينشف

 ولكن دون  سجانمت ى خليطحتى الحصول عل ،قصير تلوقو سرعة خفيفةعلى  يكهربائبواسطة خاّلط  مفيبولينأ خلطي
 ال ستيلانلس تساللط من يجب إستعمال ريشة خ. (وقدرة ستره على كثافة الطالء ثرؤي رغوةالتشكيل ) تشكيل رغوة

 .ر اللونإمكانية تغيّ  لومنيوم لتفادياأل
  وهااي. الال فرشاة او البخ، رولبواسطة كحد أقصى(  ٪10 )مخفف بماء نظيف بنسبة مفيبولينأبيتم طالء المساحة 
 ( اتساع 6د ال بعإجما) وله األالاجأن ينشف  بعد .ثانالاجه ال على وجهين، ويدهن مفيبولينأ دوهني 
  مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة( ةمدّ )تطول ال في جو متوسط الرطوبة والحرارة ساعة 48 بعديصبح الطالء ناشفا تماما. 

 
  الحظاتم
 حّف المساحة، يجب ةعالالمأو غيرها من الدهانات الملساء و على مساحات مطلية ببويا مفيبولينأتعمال في حال إس -

 قبل مد وجه األساس.ثم تنظيفها  ،لتخشينها
مخفف بماء نظيف بنسبة  مفيبولينأ قبل مد وجه أساس ا جيدا  غسله، يجب زنكة على مساح مفيبولينفي حال إستعمال أ -

 .كحد أقصى 10٪
 :القيام بعملية الطالء عدميجب  -

  جو ممطر، ثلجي أو هواء قوي. في على مساحة خارجية
 دى.أو ظروف تهوية رديئة قد تؤدي الى تشكيل ن (٪85< ) الرطوبة جو عالي في

  .ةاللمع ات فيقذلك الى فرو ؤديإذ قد ي ،، خاصة في جو حار)خالل المد أو النشاف( تحت أشعة الشمس المباشرةعلى مساحة 
 
 .أفقية معرضة للماء او الرطوبةمنحدرة أو مساحات : على مفيبولينأستعمل يال 

 .بيةشو خأبالستيكية  ساحاتمعلى 
 
  .وجهليتر / /  2م 5.10 - 5.8 :إلستهالكا

 
 .رارة معتدلةحو اففي مكان ج اشهر 24: التخزين

 
 تنبيهات
 ووضع قفازات مطاطية. هالإلحتكاك ب دعدم تعريض الجل ،المادة عدم إستنشاقيستحسن 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
 .ةوء إستعمال المادر ناتج عن سي ضرولة عن أؤإن الشركة غير مس


