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FICHE TECHNIQUE
TR-COATING
Peinture de rénovation
الوصف:
تكسٌة ذات السطح الناعم للواجهات الخارجٌة .تعمل كعازل للماء ,كما انها تمتاز بسماحها
للحوائط و الجدران فً التنفس .صالبة ممتازة ,التصاق و مقاومة جٌدة للعوامل الخارجٌة.
مقاومة جد جٌدة للقلوٌة و الظروف البٌئٌة.
التطبيق:
(

TR-COATING

) ٌمكن تطبٌقها باستخدام الفرشات ,الرول او اَلة الرش.

ٌجب التحرٌك حتى الحصول على تجانس جٌد للمنتج.
درجة الحرارة فً الجو و االسطح المراد طالئها ٌجب ان ال تكون اقل من  5درجة و ال
تزٌد عن  55درجة مئوٌة و الرطوبة اقل من  .%08االسطح ٌجب ان تكون جافة
(الرطوبة النسبٌة اقل من .)% 08
فً الواجهات الخارجٌة ال ٌطبق المنتج اذ كان المطر متوقع فً غضون اربع ساعات
من التطبٌق .ال ٌطبق اٌضا فً شمس منتصف النهار ,او فً االٌام الرطبة جدا.

التركيب
Résine en
dispersion.
Pigments.
Bioxyde de titane et
carbonate calcique.
ADDITIFS:
dispersants,
humectant,
biocides,
fongicide,
colloïdes
protecteurs,
coalescents et
anti mousses.
DILUANT: eau.

االستعمال:
جمٌع االسطح و
الجدران ,الخارجٌة
و الداخلٌة
االلوان:
 175الوان متوفرة,
القابلة للتوسٌع تحت
الطلب.

ٌجب دائما تطبٌق طبقتٌن على االقل ,تخفف الطبقة االولى بنسبة  05الى  %55او اكثر اذا
كان السطح جد مسامً ,بالنسبة الى الطبقة الثانٌة ٌجب اتباع االرشادات المكتوبة على
المنتج ,كحد اقصى تخفف بنسبة .%08

الحفظ:
سنة واحدة محكم
االغالق داخل
التعلٌب االصلً.
ٌخزن فً مكان
جاف.

ٌجب غسل ادوات التطبٌق مباشرة بعد االستعمال بالكثٌر من الماء.

التعليب:
دلو من البالستٌك
15ل
 30دلو /بلٌت

ٌترك لٌجف على  55درجة مئوٌة و  %65من الرطوبة النسبٌة .المنتج ال ٌلطخ بعد
نصف ساعة و ٌمكن اعادة الطالء بعد  6-4ساعات.

االسطح الجديدة او غير مصبوغة
ٌجب التاكد ان تكون االسطح نظٌفة ,جافة و النضوج الى الهواء المطلوب ( ثالثة اسابٌع
على االقل).
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بجب التاكد ان السطح ثابت و راسخ ,مع عدم المٌل الى التفكك او االنهٌار .و ان لم ٌكن.
كذالك فٌجب اصالح االسطح و توحٌدها بالمنتجات اوالخرسانة المناسبة.
اذا كان هناك عفن على الحائط او مناطق خضراء ٌجب عالجها من قبل بمواد تنظٌف ضد العفن.
االسطح المطلية سابقا:
ٌجب التاكد ان ٌكون الحائط ثابت و مضغوطٌ ,جب تفقد وضع الطالء السابق بعناٌة  ,و كشط االماكن المشقوقة و
غٌر السقة.
ٌجب عالج العٌوب واتباع الخطوات كما نشٌر فً االسطح الجدٌدة او غٌر مصبوغة.
مالحظة :البٌانات الواردة فً هذه الورقة التقنٌة قد تتغٌر اعتمادا على مختلف التغٌٌرات فً الصٌاغة ,و ال تمثل اي التزام من جانبنا  .ال
تمنع المشتري من الفحص و التحقق من المنتج لالستخدام الصحٌح.

االمن:
ال تتطلب وضع عالمات الخطورة وفقا للقوانٌن الحالٌة .المنتج غٌر قابل لالشتعال.
الخصائص التقنية:
كامد
1.45 ± 0.1Kg/L
175 ± 75 poises
>10000
3.5 ± 0.5 U.B
9.5 ± 0.5 U.B
66 ± 3%
40g / L
40g / L
دقائق 30-60
ساعات 4 – 6
ٌوم 15-20
2
4-6 m / L

المظهر
الكثافة
اللزوجة
سهولة التنظيف
لمعان من الزاوية60º
لمعان من الزاوية85º
المحتوى الصلب من حيث الوزن
Contenue max. de COV permis 2010:
Contenue max. de COV du produit:
جاف عند اللمس
جاف عند اعادة الطالء
التجفيف الكامل
المردودية

بارامترات االختبارات
Viscosité: Brookfield RVT, Sp 6, 20 rpm, 25 ºC

سهولة التنظٌف:

PVC 300µm

التجفٌفٌ :عتمد على االسطح ,الحرارة ,و الرطوبة.
المردودٌة النظرٌةٌ :عتمد على الخشونة و امتصاص االسطح.
مالحظة :البٌانات الواردة فً هذه الورقة التقنٌة قد تتغٌر اعتمادا على مختلف التغٌٌرات فً الصٌاغة ,و ال تمثل اي التزام من جانبنا  .ال
تمنع المشتري من الفحص و التحقق من المنتج لالستخدام الصحٌح.

REV.01

