
 توب كليروفليكس
 في الداخل والخارج  ستعمل، يغير المعمرن،   ، شفاف،٪100أكريليك  طالء

 

 

 مجاالت اإلستعمال 
وق  قشيجسر الإسمنتية، جفصين، طالء سليم...(.   لياسةعلى مساحات مالسة أو خشنة )  ،جدران والسقوفعلى ال  يستعمل 
ال يحتوي على  ، بيئي وقليل الرائحةمنفذ للبخار،  (.مقاوم للخدش والعوامل الجوية )كثاني أكسيد الكربون ملم، 2.6لغاية  
 . مذيّب 

 
 طريقة اإلستعمال 

مواد غير ملتصقة    ةدهانات او اي شوائب )أوساخ، غبار، عفن، غثاء، شحوم وزيوت،    ةتنظف المساحة لتكون خالية من أي  ▪
   حديدية او ضغط الماء، وتترك لتنشف تماما .   فرشاة...( بواسطة جيدا  

 . ، وتترك لتنشف تماما  المناطق التي تحتاج لترميمو الشقوق  إصالحيتم  ▪
 أسابيع قبل عملية الطالء. 4  - 2تترك لتنشف لمدة  جديدة، يجب ان  لياسةعلى توب كلير  فليكسوفي حال إستعمال  ▪
 . متجانسحتى الحصول على خليط فليكسوتوب كلير  يخلط  ▪
 .(كحد أقصى  ٪ 10)يمكن تخففه بماء نظيف فقط، لغاية    الفرشاة او البخ الرول،  بواسطة    فليكسوتوب كليربيتم طالء المساحة   ▪
ات في  ساع  4إجماال بعد  )  سابقالوجه الأن ينشف    بعد   جديد الوجه ال  ، ويدهنأو ثالثة  على وجهينفليكسوتوب كلير    دهن ي ▪

 (. أحوال جوية معتدلة
)تطول    ساعة  48  بعد في جو متوسط الرطوبة والحرارة، ويصبح الطالء ناشفا تماما    تين سطح الطالء بعد حوالي ساعينشف   ▪

 . تين مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة(مدّ ال
 

 مالحظات

لتخشينها، ثم تنظيفها  في حال إستعمال فليكسوتوب كلير على مساحات مطلية بدهانات ملساء والمعة، يجب حّف المساحة   -

 قبل مد الطالء. 

 :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

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

 منحدرة أو أفقية معرضة للماء او الرطوبة. : على مساحات توب كلير فليكسوستعمل يال 
 . بالستيكية أو خشبية على مساحات 
 ة الوزن. فالخفي  لياسة عالية الجير، أو ال  مساحات ، أمالحعليها رواسب  على مساحات 

 
   . وجه ليتر /   /  2م  13  -  10 : إلستهالكا

 
 . حرارة معتدلةو  في مكان جاف ا شهر 24: التخزين

 
 تنبيهات 
 ووضع قفازات مطاطية.   ها عدم تعريض الجلد لإلحتكاك ب ،المادة عدم إستنشاق يستحسن 

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



 توب  وفليكس
 في الداخل والخارج  ستعمل، يغير المعمرن، ، ٪100أكريليك  طالء

 

 مجاالت اإلستعمال 
وق  قشيجسر الإسمنتية، جفصين، طالء سليم...(.   لياسةعلى مساحات مالسة أو خشنة )  ،جدران والسقوفعلى ال  يستعمل 
ال  ، بيئي وقليل الرائحةمنفذ للبخار،  (. )كثاني أكسيد الكربونلخدش والعوامل الجوية للبكتيريا، امقاوم  ملم، 2.6لغاية  

 . يحتوي على مذيّب 
 

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

   حديدية او ضغط الماء، وتترك لتنشف تماما .   فرشاة...( بواسطة جيدا  
 . ، وتترك لتنشف تماما  المناطق التي تحتاج لترميمو الشقوق  يتم إصالح ▪
 أسابيع قبل عملية الطالء.   4  - 2تترك لتنشف لمدة   جديدة، يجب ان لياسةعلى توب فليكسوفي حال إستعمال  ▪
 ساعات(.  4كحد أقصى( ويترك لينشف )  ٪ 10  فليكسوبرايم )مخفف بماء نظيف بنسبة وجه أساس يمد  ▪
 .تترك لتنشف تماما  ، و بالمعجونة المناسبة تملس المساحة   ▪
ولكن دون    حتى الحصول على خليط متجانس   ولوقت قصير،  سرعة خفيفةعلى  بواسطة خاّلط كهربائي  فليكسوتوب  يخلط   ▪

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

 . (كحد أقصى ٪ 10)يمكن تخففه بماء نظيف فقط، لغاية   الفرشاة او البخ الرول، سطة بوافليكسوتوب ب يتم طالء المساحة  ▪
أحوال جوية ات في  ساع  6إجماال بعد  )  سابقالوجه الأن ينشف    بعد   جديد الوجه ال  ، ويدهنعلى وجهينفليكسوتوب    دهن ي ▪

 (.معتدلة
)تطول    ساعة  48  بعد في جو متوسط الرطوبة والحرارة، ويصبح الطالء ناشفا تماما    تين ينشف سطح الطالء بعد حوالي ساع ▪

 . تين مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة(مدّ ال
 

 مالحظات

 في حال إستعمال فليكسوتوب على مساحات مطلية بدهانات ملساء والمعة، يجب حّف المساحة لتخشينها، ثم تنظيفها قبل مد الطالء.  -

 :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

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

 منحدرة أو أفقية معرضة للماء او الرطوبة. : على مساحات توبفليكسوستعمل يال 
 . بالستيكية أو خشبية على مساحات 
 ة الوزن. فالخفي  لياسة عالية الجير، أو ال  مساحات ، أمالحعليها رواسب  على مساحات 

 
   . وجه ليتر /  /  2م  9.5 : إلستهالكا

 
 . معتدلةحرارة و  في مكان جاف ا شهر 24: التخزين

 
 تنبيهات 
 ووضع قفازات مطاطية.   ها عدم تعريض الجلد لإلحتكاك ب ،المادة عدم إستنشاق يستحسن 

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


