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 مجاالت اإلستعمال

 .مذيّب ال يحتوي علىبيئي و .يمكن غسلهال   .داخليةالالجدران والسقوف طالء ليستخدم 

 

 طريقة اإلستعمال

 مواد غير ملتصقة  ةدهانات او ايزيوت، شوائب )أوساخ، غبار، عفن، غثاء، شحوم و ةتنظف المساحة لتكون خالية من أي

  وتترك لتنشف تماما . أو ضغط الماء، ةبواسطة فرشا...( جيدا  

 المناطق التي تحتاج لترميمو الشقوق يتم إصالح. 

  أسابيع قبل عملية الطالء. 4 - 2تترك لتنشف لمدة  جديدة، يجب ان لياسةعلى ت فالكابافي حال إستعمال 

  ساعات في  4كحد أقصى( ويترك لينشف )حوالي  ٪10 بماء نظيف بنسبة)مخفف او كابابرايم  كاباأكريل وجه أساسيمد

 .جو متوسط الرطوبة والحرارة(

 تترك لتنشف تماما  ، والمناسبةمعجونة التملس المساحة ب. 

  ون ولكن د حتى الحصول على خليط متجانس ولوقت قصير، سرعة خفيفةعلى بواسطة خاّلط كهربائي  كابافالتيخلط

يجب إستعمال ريشة خلط من الستانلس ال األلومنيوم على كثافة الطالء وقدرة ستره(.  يؤثر تشكيل رغوة )تشكيل الرغوة

 .ر اللونلتفادي إمكانية تغيّ 

  وهااي. الال فرشاة او البخرول، بواسطة ( كحد أقصى ٪10 بماء نظيف بنسبة )مخفف تفالكابابيتم طالء المساحة 

 في جو متوسط  اتساع 6 إجماال بعد) ولالاجه األأن ينشف  بعد ثان.الاجه ال على وجهين، ويدهنت فالكابا دوهني

 ( الرطوبة والحرارة

  مع إرتفاع الرطوبة او تدني  ةمدّ )تطول الفي جو متوسط الرطوبة والحرارة  يومين بعديصبح الطالء ناشفا تماما

  .الحرارة(

 

  اتمالحظ

 .جيدا ( ا  ملتصق احات إسمنتية، جفصين، مساحات مطلية )شرط أن يكون الطالءعلى مسكابافالت يمكن إستعمال  -

الملساء والالمعة، يجب حّف المساحة  أو غيرها من الدهانات على مساحات مطلية ببوياكابافالت في حال إستعمال  -

 قبل مد وجه األساس. ، ثم تنظيفهالتخشينها

 :اإلمتناع عن القيام بعملية الطالءيجب  -

 أو ظروف تهوية رديئة قد تؤدي الى تشكيل ندى. (٪85)<  عالي الرطوبةفي جو 

 على مساحة تحت أشعة الشمس المباشرة )خالل المد أو النشاف(، خاصة في جو حار، إذ قد يؤدي ذلك الى فروقات في اللمعة. 

 

 .)حسب طبيعة المساحة وطريقة المد( وجهليتر / /  2م 10 - 8 :إلستهالكا

 

 .حرارة معتدلةو في مكان جاف اشهر 24: التخزين

 

 تنبيهات

 ووضع قفازات مطاطية. هاعدم تعريض الجلد لإلحتكاك ب ،المادة عدم إستنشاقيستحسن 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

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


