
 

 

 

 

 طيبة ستار

 : الوصف 

مكون من مواد اولية عالية الجودة ومنتقاه  ذو أساس جبسى فائق النعومة معالج بالبوليمر معجونطيبة ستار 

بمقايسس ثابتة ومتوازنة لتعطى بعد إضافة النسبة المحددة من الماء النظيف معجون سهل اإلستخدام له القدرة على 

 تجهيز كافة األسطح األسمنتية والجبسية واألسطح سابقة الدهان .

ة كما انه ال يترك اى آثار معفرة بعد التطبيق ، كما يتميز طيبة ستار يعطى بعد جفافة طبقة شديدة الصالبة والنعوم

بقوة التصاق عالية بكافة األسطح اإلنشائية إضافة لمعدالت فرد قياسية وقدرة عالية على التغطية والتخبئة من أول 

 مم لمعالجة عيوب السطح . 2طبقة ) سكينة ( وسمك تطبيق يصل إلى 

 الخواص المميزة لطيبة ستار :

 كجم ويعتمد ذلك على طبيعة سطح  12.5متر مربع / سكينتين لكل عبوة  20فرد عالية تصل إلى  معدالت

 التطبيق .

 . سريع التجهيز والخلط فقط يضاف الماء النظيف 

 . ال ينكمش لذا ال ينتج شروخ شعرية 

 .ال يترك آثار معفرة بعد الجفاف النهائى 

  يعطى سطح أبيض متين جاهز لكافة أنواع الدهانات. 

 .) يصلح لألسطح الداخلية والخارجية ) شرط عزلة بدهان خارجى 

 . ال ينتج عند تطبيقة أو بعد السكن روائح ضارة بالمحيطين 

  مناسب لكافة أسطح المحارة والخرسانة الناعمة ) الفير فيس ( كذالك األسطح سابقة الدهان مع مراعاة تجهيز

 وتنظيفة من العوازل (.األسطح قبل التطبيق ) الصنفرة الجيدة للسطح 

  دقيقة حسب ظروف التهوية ودرجة الحرارة . 120زمن شك مناسب فى حدود 

 كيفية التطبيق : 

يتم التأكد من سالمة العبوة وعدم تعرضها للرطوبة للتأكد من صالحيتها ، وكذلك التأكد من نظافة اإلناء واألدوات 

 المستخدمة فى التطبيق . 

مية المعجون المطلوبة ويراعى أن تكون الكمية مناسبة حتى ال تتعرض للجفاف أثناء يتم تجهيز إناء مناسب لك

 التطبيق .

 

% من وزن البودر ( فى اإلناء المعد وينثر عليها البودر ويترك دقيقتين  60 -50توضع كمية الماء المناسبة  ) من 

 لتمام التشرب ثم يقلب جيداً حتى تمام التجانس .

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 زمن التشغيل والجفاف : 

دقيقة، ولتمام  150-120دقيقة من بدأ زمن الخلط ويصل  إلى الشك النهائى خالل  60طيبة ستار قابل للتشغيل لمدة  

 ساعة حسب طبيعة الجو ونسبة الرطوبة . 24التصلب والدهان 

 

 توجيهات موصى بها :

  داية زمن الخلط .دقيقة من ب 60ال تخلط كمية أكثر مما يمكن استخدامه خالل 

 . ال تضيف كمية اخرى لكمية متبقة من خليط سابق 

  ( بسنفرة ناعمة جدا وبرفق  24طيبة ستار شأنة كباقى المعاجين الجبسية يتم سنفرتة بعد تمام الجفاف ) ساعة

/ أبيض ( لغلق مسام السطح وزيادة متانة السطح  500ثم التجليخ بطبقة من السيلر المائى ) طيبة سيلر 

 والتوفير فى كمية الدهان المستخدم . 

 التخزين :

ستخدام لمدة سنة من تاريخ اإلنتاج بشرط سالمة العبوة وإتباع شروط التخزين الجيد. ) مكان المادة صالحة لإل 

 جاف ومغطى ( .

 الصحة واسالمة : 

 يفضل إستخدام نظارة واقية وقفازات . وفى حالة مالمسة المادة للعين يتم غسلها فوراً بماء نظيف .

 

 

ا بالمادة وطريقة التشغيل المثالية . ومحتمل أن يحدث إختالف فى النتيجة النهائية إلختالف ** التوصيات الموجودة بالنشرة تعتمد على خبراتن

العمالء خبرات  القائمين  بالتشغيل . لذا نحن نرحب بأى إستفسارات أو شكاوى . والقسم الفنى لدينا مستعداً للرد على استفساراتكم وبحث شكاوى 

 بكل عناية. 

 

 

  

 


