
 

 

 

 

 طيبة كوت 607

دهان أسمنتى للفرد بالرولة أو الرش بالماكينات المعدة لذلك ، معالج بالبوليمر ليناسب مع العوامل المناخية المختلفة 

 تم إنتاجة طبقا للمواصفات األلمانية

 الوصف :

دهان أسمنتى ملون يضاف إليه الماء فقط بالموقع مثالى للتكسيات الخارجية والداخلية يتم تطبيقة  607طيبة كوت 

ق طبقة البياض األسمنتى العادية أو الحوائط واألسقف الخرسانية أو األلواح الجبسية إلعطاء شكل ديكورى رائع فو

 باإلضافة لتميزة بتحمل الظروف المناخية المختلفة 

لتركيب :ا  

تم تصنيعة من مواد خام منتقاه بعناية إلعطاء منتج عالى الجودة  من مركب واحد ) بودرة ( عكس  607طيبة كوت 

من  607الدهانات األسمنتية التى يتم انتاجها فى شكل مركبين بودرة وسائل ) كمادة رابطة ( يتم انتاج طيبة كوت 

الزجاجى فائق النعومة واألسمنت كمادة رابطة باإلضافى الى مواد مكونات عديدة مثل كربونات الكالسيوم والرمل 

كيمائية لتحسين الخواص مثل زيادة معدالت التشغيل والتجانس والربط ومقاومة الرطوبة والعوامل المناخية األخرى 

 مثل الحرارة واألشعة فوق البنفسيجة .

 المزايا :

  وقت اإلستخدام .سهل اإلستخدام حيث يضاف إليه الماء فقط بالموقع 

 . مصنع من مواد خام منتقاه بعناية حسب معايير جودة عالية 

 . تم خلط مكوناتة بعناية ليعطى خليط متجانس تماما لضمان تجانس اللون والمواد الكيماوية الفعالة بالمنتج 

 . متوفر بألوان متعددة منتقاه لتلبى رغبات العمالء 

 ة وسرعة التنفيذ .يعطى شكل ديكورى رائع كما يمتاز بسهول 

 . يمتاز بقدرة فائقة على مقاومة األمالح والرطوبة و أشعة الشمس المباشرة مقارنة بالدهانات األخرى 

 .يمتاز بقوة ترابط عالية على األسطح األسمنتية واألسطح الخرسانية الناعمة واأللواح الجبسية 

  بإستخدام ماكينات الرش لذا فهو ذو معدالت تشغيل يتم تطبيقة بإستخدام الرولة المناسبة للمظهر المطلوب او

 عالية .

 أسطح التطبيق: 

على أسطح خالية من التراب والبواقى الجبسية واألسمنتية  607فى كل األحوال يجب أن يطبق طيبة كوت 

على أسطح التطبيق وهى : 607والزيوت والشحوم لضمان تماسك طيبة كوت   

 . البياض األسمنتى والخرسانى 

 لواح الخرسانية والجبسية .األ 

 . أسطح الدهانات القديمة الثابتة بعد إزالة األتربة العالقة بها 



 

 

 

 معلومات فنية :

 متوفر بألوان متعددة اللون

كجم  ) عبوة ورقية بها طبقة بالستيكية  ( 25 العبوة   

مم 2: 1من  سمك التطبيق  

كجم / لتر 1.8 الكثافة  

م 25فى درجة حرارة حوالى ساعتين  زمن التشغيل  

كجم  25لتر ماء لكل عبوة  0.25 ± 8.5يضاف حوالى  الخلط  

 التغطية 
) يعتمد معدل اإلستهالك على طبيعة السطح ونوع الرولة  2كجم / م  1حوالى 

 المستخدمة والقائم بالتطبيق (

 إعداد السطح :

األسمنتية والجبسية أو الشحوم والزيوت ويراعى يجب أن يكون سطح التطبيق متماسك وخالى من األتربة والبقايا 
رش األسطح بالماء قبل التطبيق إلزالة األتربة وزيادة زمن التشغيل لضمان تجانس طبقة الدهان وتالشى وجود 

 اللحامات .
 إرشادات التطبيق :

  ( فى إناء يتسع لعبوة كاملة من طيبة كوت  8.5يوضع الماء ) عبوة وتترك من ثم يتم افراغ كامل ال 607لتر

دقيقة ثم يترك الخليط  3لفة فى الدقيقة لمدة  600دقائق ثم يقلب الخليط جيدا بواسطة درل يدوى بسرعة  3-5

 دقيقة لضمان التجانس التام للخليط . 2دقيقة ، ثم يعاد الخلط لمدة  15-10لمدة 

 سابقة .يمكن اجراء عملية الخلط يدويا بواسطة المسطرين مع اتباع خطواط الخلط ال 

  يجهز الحائط للدهان بإزالة أى عوالق أو أتربة بواسطة الرش بالماء النظيف ويراعى الوقوف بوضع يمكن

 القائم بالتطبيق من توزيع الدهان على السطح بشكل منتظم .

  24-12يتم فرد الطبقة األولى من الدهان مع التوزيع الجيد للمادة بطريقة طولية ثم يترك ليجف لمدة من 

 ة ) يتناسب وقت الجفاف عكسيا مع درجة حرارة الجو (. ثم يتم فرد الطبقة الثانية من الدهان .ساع

  فى حالة األسطح الخشنة والمليئة بالثغور يفضل تطبيق الطبقة األولى من الدهان بواسطة ماكينة الرش ثم

 تستعمل الرولة أو ماكينة الرش فى الطبقة الثانية حسب الرغبة 

 مدة القصوى للتشغيل ) وهى ساعتان ( وان يتم خلط الكمية المناسبة لهذة المدة بحيث ال يجب مراعاة ال

 تجاوز زمن التشغيل القياسى .

 . يراعى تنظيف اإلناء المتسعمل فى عملية الخلط والمناولة جيداً قبل جفاف المادة لسهولة التنظيف 

 أبيض  500طيبة سيلر ل الدهان أوألً بطبقة من فى حالة الدهان على دهان قديم أو على األلواح الجبسية يفض

 شفاف . /

 الصالحية :

شهر من تاريخ اإلنتاج بشرط سالمة العبوة والتخزين فى مكان جاف  12صالح لإلستعمال لمدة  607طيبة كوت 

 ومغطى .

 الصحة واسالمة : 

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

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

  ى استفساراتكم وبحث شكاوى العمالء بكل عناية.بالتشغيل . لذا نحن نرحب بأى إستفسارات أو شكاوى . والقسم الفنى لدينا مستعداً للرد عل


