
 

 

 

 

 جراف  خشن / ناعم كابى

 تكسيات للواجهات خارجية والداخلية  ملونة ذات خدوش زخرفية

 الوصف   

 جراف دهان حوائط عالى الجودة بأساس أكريليك معدل بالبوليمر. كابى 

  الرخام تعطى شكل الخدوش المطلوب عند تطبيقها بالبروة.يحتوى على نوعية مختارة من حصوة 

 .لإلستخدام الداخلى والخارجى 

  ( يمكن تطبيق منتج طيبة جراف خشن / ناعم على الخرسانة الملساء واألسطح األسمنتية والمحارة والخشب والحديد

 بعد المعالجة ضد الصدأ ( واالسطح األخرى .

  مختلفة حسب مقاس الحصوة . جراف متوفر بثالثة انواع كابىمنتج 

 يمكن الحصول على أشكال كثيرة من الخدوش حسب طريقة واتجاه تطبيق المنتج. 

 الخواص الفنية 

 خدوش زخرفية غائرة ) جرفياتو ( المظهر النهائى

 أبيض و ألوان متعددة اللون

 180000CPتقريبا  º 25اللزوجة عند درجة 

 % 3±  73 المحتوى الصلب بالحجم %

 قابل للغسيل ومقاوم لألمطار قابلية الغسيل

 مـــــــــــــــــــاء المذيب / المخفف

( º 25زمن الجفاف ) عند درجة 
 % 50ونسبة رطوبة 

          ساعات 3 -2وجه ثانى    من            دقيقة  30جفاف مبدئى     -

 ساعة 24جفاف نهائى 

 

 

 تعليمات اإلستخدام 

 -إعداد السطح :

يراعى نظافة السطح المراد دهانة وتمام خلوه من الزيوت والشحوم واألتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانة  -

 وعدة تبديرة أو تجييرة لعد فصل طبقة الدهان .

 

 

 



 

 

 

 

 -خطوات التنفيذ :

 يستخدم طيبة سيل كوت كطبقة برايمر للسطح . -

 نس .يراعى تقليب المنتج جيدا للحصول على قوام متجا -

 يتم فرد طبقة طيبة جراف خشن / ناعم بسمك الحصوة الموجودة بالمنتج وبإستخدام بروة ستانلس ستيل . -

 يتم المرور على طبقة طيبة جراف خشن / ناعم بإستخدام نفس البروة إلزالة األجزاء الزائدة. -

ة طيبة جراف بإستخدام البروة دقيقة ( . ثم يتم المرور على طبق 15 – 10يترك المنتج للجفاف فترة قصيرة ) من  -

 البالستيكية / الفرطاسة رأسيا أو افقيا او بطريقة دائرية حسب الشكل المطلوب.

 % عند الحاجة. 5يمكن تخفيف المنتج بالماء بنسبة  -

 .º 40يراعى عدم تطبيق المنتج فى اشعة الشمس المباشرة او الرياح القوية او االمطار او فى درجة حرارة فوق  -

 البروة / الفرطاسةالتنفيذ              أدوات 

 حسب حالة ومسامية السطح.  2كجم / م  5 – 3طيبة جراف خشن    من  التغطية                   

 حسب حالة ومسامية السطح.    2كجم / م 3 – 2طيبة جراف ناعم     من                            

 كجم . 20عبوة بالستيكية  وزن           العبوات 

شهر فى العبوة االصلية محكمة الغلق وبشرط التخزين الجيد ) بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة  12 يه  التخزين والصالح

 والحرارة (.

 

 

 

 

 

ان المنتج يستعمل فى ظروف خارج نطاق مراقبتنا ، فإننا ال  المعلومات  الواردة فى هذة النشرة هى حسب رؤيتنا المبنية على التجارب المعملية والخبرة العملية  وظروف التطبيق المثالية . وبما

 .يد من اإلستفسار يرجى اإلتصال بخدمة العمالء نستطيع ضمان اى شيئ سوى نوعية المنتج نفسة ومطابقتة للمواصفات ، ونحتفظ بحق تغيير البيانات الموجودة بالنشرة دون اشعار مسبق . لمز

 

 


