
 

 

 

 

 

 طيبة سيلر 500
 دهان أبيض / شفاف  عالى الجودة لتقوية وغلق مسام األسطح األسمنتية والجبسية

 :الوصف 

معالج طيبة سيلر سأئل سميك على الجودة لتقوية وغلق مسام األسطح األسمنتية والجبسية قبل الدهان 

 األلمانية . تم تصنيعة حسب المواصفات / اإلستايرين اكريلك  بالهوموبوليمر

 

 معلومات فنية :

) يختلف المعدل بإختالف مسامية السطح ودرجة التخفيف التى تناسب القائم  2م10كجم /  1معدل اإلستهالك  -

 بالتنفيذ (

 %  60و درجة رطوبة  º 25زمن الجفاف فى درجة حرارة 

 دقيقة 45مبدئى       جفاف  -

 جفاف نهائى        ساعتان    -      

 المزايا :

طيبة سيلر مثالى فى غلق مسام األسطح األسمنتية والجبسية وبالتالى يعطى سطح قوى غير منفذ للرطوبة   -

 واألمالح  يناسب جميع أنواع الدهانات .

 مثالى فى تحمل عوامل التعرية. -

 و يعالج جميع مشاكل األسطح األسمنتية والجبسية .يتميز بالقوة والمرونة لذا فه -

 مثالى إلعطاء سطح ناعم وقوى قبل الدهان . األبيض ( 500) طيبة سيلر  شديد البياض -

بعد الدهان األسمنتى أو األكريليكة حيث يقوم طيبة سيلر  (الشفاف 500طيبة سيلر )يوصى بدهان طبقة من -

إلعطائة سطح قابل للغسيل ) دون الغمر بالماء لماء واألتربة بعمل طبقة عازلة لحماية الدهان من ا 500

 لفترات طويلة (.

(  811أو  801على المعجون األسمنتى ) طيبة بوتى ) األبيض أو الشفاف (  500بإستخدام طيبة سيلر  -

% من كمية الدهان  30نحصل على سطح مثالى لجميع أنواع الدهانات باإلضافة الى توفير يصل إلى 

 دم .المستخ

الشفاف على التكسيات الخارجية ) طيبة كوت ( نحصل على سطح مقاوم لألتربة  500بإستخدام طيبة سيلر  -

 واألمطار

 إعداد السطح للدهان : -

يتم التنفيذ على جميع األسطح األسمنية  والجبسية ويجب أن تكون خالية تماماً من األتربة والشحوم والزيوت  -

 500التماسك بين السطح وطبقة دهان طيبة سيلر حتى نحصل على درجة عالية من 

 

 



 

 

 

 

 خطوات العمل :

يتم إفراغ مادة طيبة سيلر من الكيس الداخلى فى البستلة ويمكن تخفيفه بالماء النظيف البارد حسب الرغبة بما  -1

 ال يؤثر سلبا على المادة .

 500تماسك دهان طيبة سيلر يتم تنظيف السطح جيدا من األتربة العالقة وأى مواد أخرى تؤثر على  -2

 بالفرشاه أو الرولة . 500يتم فرد مادة طيبة سيلر  -3

 يترك الدهان فترة كافية لتمام جفاف المادة وتتناسب فترة الدهان عكسيا مع درجة حرارة الجو . -4

 

 األدوات :

 الفرشاه  أو الرولة 

 المنظف    المـــــــــــــــــاء 

 اللون :                                    

 أبيض / شفاف                           

 العبوة :

% 2 ±كجم  10  

  الصالحية :

شهر من تاريخ اإلنتاج بشرط الحفظ فى عبوات محكمة ودرجات الحرارة العادية . 12  

 يحفظ بعيدا ً عن ضوء الشمس المباشر .

 الصحة واسالمة : 

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

 

ختالف خبرات ** التوصيات الموجودة بالنشرة تعتمد على خبراتنا بالمادة وطريقة التشغيل المثالية . ومحتمل أن يحدث إختالف فى النتيجة النهائية إل

ينا مستعداً للرد على استفساراتكم وبحث شكاوى العمالء بكل ارات أو شكاوى . والقسم الفنى لدالقائمين  بالتشغيل . لذا نحن نرحب بأى إستفس 

 عناية. 

 

 

 

  


