
 ثينكابا
 والخارج داخللل .حتوي على مذيّبي .قدرة ستر عالية وذ ،من مركبين انثبوليوريطالء 

 
 

 مجاالت اإلستعمال
للماء، المواد الكيميائية  له مقاومة ممتازة ....(، فوالذ)حديد يةمعدنال المساحاتوالخشب،  ،خرسانةالطالء لستخدم ي

 .المع، نصف المع أو دون لمعة .اللون واللمعان، وثبات تام من ناحية والخدش
 

 طريقة اإلستعمال
 مواد غير  ةدهانات او ايصدأ، شوائب )أوساخ، غبار، عفن، غثاء، شحوم وزيوت،  ةتنظف المساحة لتكون خالية من أي

  وتترك لتنشف تماما . أو ضغط الماء،ة بواسطة فرشا ...(ملتصقة جيدا  
 يمالمناطق التي تحتاج لترمو الشقوق يتم إصالح. 
 :للمساحات اإلسمنتية 

 أسابيع قبل عملية الطالء. 4 - 2تترك لتنشف لمدة  جديدة، يجب ان لياسةعلى  ثينكاباحال إستعمال في  -
ساعات في جو  4ويترك لينشف )حوالي ( كحد أقصى ٪10 مخفف بماء نظيف بنسبة) وجه أساس كاباأكريليمد  -

 متوسط الرطوبة والحرارة(. 
 .تترك لتنشف تماما  ، ونة المناسبةبالمعجوة تملس المساح -
 :للمساحات المعدنية 

 8من كحد أقصى( ويترك لينشف  ٪10بنسبة إيبوكسي رقق )مخفف بم إيبو زنك فوسفات برايمر كاباوجه أساس يمد  -
 ساعة )كحد أقصى( 72ساعات )كحد أدنى( الى 

كحد أقصى( ويترك  ٪10لكيد بنسبة يمد وجه أساس كاباالك برايمر أو كاباالك ريد أوكسيد )مخفف بمرقق أ أو -
 ة في جو متوسط الرطوبة والحرارة(.ساع 12)حوالي  لينشف

  ط كهربائيبواسطة  (مركب األساسيالوتصليب مركب ال الخلط بين نسبةبالكامل )إلحترام  ثينكابايخلط مركبي على  خالا
يؤثر على كثافة  ولكن دون تشكيل رغوة )تشكيل الرغوة حتى الحصول على خليط متجانس ولوقت قصير، سرعة خفيفة

 .ر اللونيجب إستعمال ريشة خلط من الستانلس ال األلومنيوم لتفادي إمكانية تغيا الطالء وقدرة ستره(. 
  لذلك، يجب  )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. جوية معتدلةحرارة في ساعات،  4 حوالييمكن إستعمال الخليط خالل

 كمية التي سيتم مدها خالل هذه الفترة.خلط ال
   وهوائ..الال فرشاة او البخرول، بواسطة ( كحد أقصى ٪5 بنسبة انثبوليوريرقق بم )مخفف ثينكابابيتم طالء المساحة 
 يومين  بعد. يصبح الطالء ناشفا تماما ى(دنكحد أ) اتساع 8 فترة بعد ثان.الوجه ال على وجهين، ويدهن ثينكابا دوهني

 .تين مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة(مدا ل)تطول ا
 
  اتمالحظ
 :القيام بعملية الطالء عدميجب 

 جو ممطر، ثلجي أو هواء قوي.  فيعلى مساحة خارجية  -
 أو ظروف تهوية رديئة قد تؤدي الى تشكيل ندى. (٪85)<  في جو عالي الرطوبة -
 (، خاصة في جو حار، إذ قد يؤدي ذلك الى فروقات في اللمعة. على مساحة تحت أشعة الشمس المباشرة )خالل المد أو النشاف -
 
  .)حسب طبيعة المساحة وطريقة المد( وجهليتر / /  2م 21 - 8 :إلستهالكا

 
 .حرارة معتدلةو في مكان جاف اشهر 24: التخزين

 
 تنبيهات
اة جيدا  ادة وإستعمالها المعدم إستنشاق يجب  مادة ووضع قفازات مطاطية.العدم تعريض الجلد لإلحتكاك ب يجب  .في مناطق مهوا

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
 .ةإن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال الماد


