
 

 ستراكتشر بوتز 
 والخارج داخلفي ال ستعمل، يذات مظهر مخّدش بطبقات سميكةكالمعجونة يمد  ،ماء أساسهأكريليك مع  طالء

 
 مجاالت اإلستعمال

مع قدرة ، دون لمعة. ال يحتوي على مذيّبمنفذ للبخار، بيئي و فرك.مقاوم لل على المساحات الداخلية والخارجية.يستخدم 
يحتوي على  . يمكن تشكيل أنواع مختلفة من الخدوش خالل مده.خرسانةوال لياسةفي الالصغيرة التموجات  ممتازة على تغطية

 ملم. 1.5حبيبات بحجم 
 

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

  وتترك لتنشف تماما . أو ضغط الماء، ةشابواسطة فر ...(جيدا  
 وتترك لتنشف تماما .، المناطق التي تحتاج لترميمو الشقوق يتم إصالح 
  أسابيع قبل عملية الطالء. 4 - 2تترك لتنشف لمدة  جديدة، يجب ان لياسةعلى ستراكتشر بوتز في حال إستعمال 
  ساعات في جو متوسط  4د أقصى( ويترك لينشف )حوالي كح ٪10 بماء نظيف بنسبةأكريل )مخفف  كابا وجه أساسيمد

 .الرطوبة والحرارة(
   ولكن  حتى الحصول على خليط متجانس ،قصير تلوقو سرعة خفيفةعلى بواسطة خاّلط كهربائي ستراكتشر بوتز يخلط

 ال ستيل ستانلسيجب إستعمال ريشة خلط من ال. (يؤثر على كثافة الطالء وقدرة ستره تشكيل الرغوة) دون تشكيل رغوة
 . ر اللونإمكانية تغيّ  لومنيوم لتفادياأل

 البخ )نسبة ماء او  (كحد أقصى ٪2نسبة مخفف بماء نظيف إن لزم األمر، ب) ستيل من الستانلس مالجبواسطة  ستراكتشر بوتز يمد
 أضعاف حجم الحبيبات(. 4 ملم )أي 6بواسطة البخ يجب أن يكون حجم فوهة البخاخ  ستراكتشر بوتزفي حال مد  .كحد أقصى( 5٪
 ثم خلق التأثيرات المرادة بواسطة مالج بالستيكي، بحركات دائرية، عمودية أو أفقية.، متساو   على وجه ستراكتشر بوتز يجب مد 
  في جو  أيام 4 بعديصبح الطالء ناشفا تماما  ساعة. 16إجماال بعد  فوقهلمد وجه طالء  جاهزا   ستراكتشر بوتزيصبح

 .ة مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة(مدّ متوسط الرطوبة والحرارة )تطول ال
 

  اتمالحظ
غير المع  جفصين، مساحات مطلية )شرط أن يكون الطالء، خرسانةعلى مساحات إسمنتية، ستراكتشر بوتز يمكن إستعمال  -

 .جيدا ( ا  ملتصقو
 يمدوا الطالء على كامل المساحة دون انقطاع.يون على مساحة معينة، وأن للحصول على نقشة متناسقة، يفضل أن يعمل نفس التقن -
 .ستراكتشر بوتز( فوق حتوي على مذيّبيماء أو أساسه يمكن مد وجه طالء ) -
 :القيام بعملية الطالء عدميجب  -

 جو ممطر، ثلجي أو هواء قوي.  فيعلى مساحة خارجية 
 ئة قد تؤدي الى تشكيل ندى.أو ظروف تهوية ردي (٪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 ستراكتشر بوتزستعمل يال 

 بالستيكية أو خشبية. على مساحات
 

 .طريقة المد(و )حسب طبيعة المساحة وجه/  كغ/  2م 4.0 ~ :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.
 .ةر مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادإن الشركة غي


