
 

 

 

 

 611كوت طيبة 

 وصف المنتج :

هى مادة ملونة ذات اساس اسمنتى عاليـة الجودة لتكسية االسطح الخارجية والداخلية وتمتاز بثبات االلـوان والقـدرة 

جافـة ) بودرة ( يضاف اليها الماء فقط عند االستعمال وهى على تحمل  العوامـل الجوية الصعـبة وهى مـــادة 

 مناسبة لجميع االسطح االسمنتية حتى فائقة النعومة منها  .

يمكن تشغيلة  يدويا بسحبة بالبروة وتخشينة باالسفنجة ) الفرطاسة ( مع مراعاة تخشينة قبل جفافة  611طيبة كوت 

 بدون رش الماء علية اثناء التخشين . او تشغيلة بماكينات الرش فى حالة الرغبة فى سطح خشن . 

 المكونات :

يوم واالسمنت وبعض االضافات من مزيج من الرمل الزجاجى النقى وكربونات الكالس 611طيبة كوت يتكون 

االخرى لضمان ثبات االلوان وسهولة التشغيل والقدرة على تحمل العوامل الجوية بما فيها من مقاومة تأتير االشعة 

 فوق البنفسجية .

 الخواص:

 . سهل التشغيل حيث يضاف اليه الماء فقط وينفذ فوق المحارة مباشرة 
  بالدهانات االخرى.يسرع معدالت التشغيل بالمقارنة 
 . جميع الخامات المكونة له ذات جودة عالية وبالتالى فإن المنتج ذو جودة عالية 
 . متوفر بألوان عديدة بما يلبى رغبة العميل 
 .يمتاز بالسهولة الفائقة فى التشغيل إلحتوائة على مواد اضيفت لهذا الغرض 
 ضافة الى معظم مشاكل السطح المنفذ علية .ذو قدرة فائقة فى مقاومة العوامل الجوية المختلفة باإل 

 المواصفات الفنية:

 متوفر بعدة الوان اللون

 مم2– 1من  السمك

 كجم 25لتر لكل  %.25 ±   6,5 كمية المياة

 )تقل مدة التشغيل بإرتفاع درجة حرارة الجو (. º 25دقيقة  فى درجة حرارة  30 مدة التشغيل

معدل االستهالك 
 االسترشادى

 كجم / متر للسطح الناعم ) حالة التشغيل اليدوى ( 2.5الى  2.25من 

 كجم / متر للسطح الخشن ) حالة التشغيل بماكينات الرش ( 3.5الى  2.5من 

 وعموما يختلف معدل اإلستهالك حسب حالة السطح .

 كجم لكل لتر من البودر 1.45 الكثافة

 

 



 

 

 

 

 إعداد السطح:

يوم من البياض ( وفى كل  14– 10على اسطح اسمنتية جيدة  تامة الجفاف ) من  611يتم تشغيل طيبة كوت 

 االحوال يجب ان يكون السطح خالى تماما من االتربة والزيوت والدهانات .

و ملح ويفضل ان يرش السطح بالماء بالقدر الذى يفى لنظافة السطح من االتربة . وفى حالة وجود بقايا جبسية ا

 ظاهر بالسطح ينصح بدهان السطح بطبقة من السيلر . 

 إجراءات التشغيل :

  يجب أن يكون التشغيل من أعلى وبكامل عرض الحائط لتفادى وجود لحامات . لذا يراعى وضع السقالة
 بما يضمن ذلك .

  لخليط ) مع لتر ماء فى اناء نطيف ويضاف محتوى العبوة كامالً بالتدريج لسهولة امتزاج ا 6.5يوضع

دقائق حتى يتم توزيع وتفاعل  5-3مراعاة ان يكون حجم االناء مناسب ( . ثم التقليب المستمر من 

 اإلضافات مع الخليط  ثم التشغيل مباشرة .
  يجب مراعاة ان مدة التشغيل تتناسب عكسيا مع درجة الحرارة لذا يجب عجن كمية تتناسب مع مدة التشغيل

د مدة التشغيل حيث تبدأ المادة فى الجفاف . وفى حالة حدوث ذلك يجب عدم بحيث ال يتبقى كميات بع
 إضافة الماء ولكن يعاد تقليب المادة مرة اخرى .

  يتم فرد المادة على الحائط بواسطة البروة ثم التسوية ) التخشين ( بالفرطاسة بطريقة دائرية ) فى المادة
 على شكل نهائى جميل . الناعمة فقط ( ثم فى اتجاة طولى لضمان الحصول

  على مرحلتين )طبقتين ( المرة االولى يتم فرد طبقة رقيقة جدا  611يفضل ان يتم تشغيل طيبة كوت

بالبروة  تكفى لتسوية السطح ) تسليخ ( والمرة الثانية بعدها بحوالى خمس دقائق ) وقد يقل تبعا لدرجة 
م ( . ثم التخشين بالفرطاسة ويفضل بشكل دائرى م 2 – 1حرارة الجو ( بسمك يكفى لتمام التغطية ) من 

 ثم بشكل قائم على السطح ) من أعلى إلى أسفل ( إلعطاء شكل نهائى جميل .
 .: مالحظات هامة 

  يجب إستخدام الماء البارد فى عجن المادة حتى ال يقل زمن التشغيل مما يتسبب فى جفاف المادة
 أثناء التشغيل .

 لجتها أوالً.فى حالة وجود شروخ يجب معا 
 . يجب عدم إستخدام المياة فى التخشين حيث أن إستخدامها يؤثر سلبياً على تجانس اللون 
  قد يوجد إختالف بسيط فى درجة اللون بالموقع عن الدرجة الموجودة بالكارتلة وذلك لصغر حجم

فإختالف  العينة وإختالف درجة توزيع اإلضاءة . باإلضافة لكون المادة مصنعة من مواد طبيعية
  درجة اللون عن اللون القياسى وإن كان نادراً فهو محتمل .

 التخزين :

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

 جاف ومغطى ( .

 الصحة واسالمة : 

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

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

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


