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. طبقا للظروف المختلفةجميع البيانات المذكورة أعاله ال بد من تعديلها  لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف االنتاج والتطبيق الخاصة بنا. 
 أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات االختراع، يمكن استخالصها من هذه الحقيقة لحاالت فردية.
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 بولي يوريثان ذات مركبين سيلر

 الوصف

يستخدم كدهان أولي لجميع االسطح الخشبية  والمواد المالئة. ذات مركبين مصنع من اجود انواع الراتنجات االكريليك سيلر

 . مأل عالية الداخلية والخارجية والتي تحتاج الي قوة

 المميزات

 حماية  –سهولة الصنفرة  –سرعة الجفاف  – قوة الصالبة  – قدرة عالية علي مأل وغلق المسام

 .مقاومة عالية للظروف الجوية – وعزل الزيوت التي تقوم بافرازها بعض انواع الخشب

 طريقة األ ستخدام

 وخالي من االتربة والشحومات والزيوت.  و جاف يجب ان يكون السطح نظيفا 

  ثم التخفيف  320بأستخدام صنفرة رقم يتم صنفرة السطح . 

 نسبة الخلط 

 ثنر بولي يوريثان مصلب بولي يوريثان سيلر

100 50 25 

 

  مم. 1,8 – 1,5يتم التطبيق بإستخدام مسدس رش قطر الفونية من 

  دقائق. 5من إعادة الدهان وجه بحيث يكون ز 2يتم رش عدد 

  بعد تمام الجفاف. 320بأستخدام صنفرة رقم يتم صنفرة السطح 

 وقت الجفاف

 جفاف كلي جفاف سطحي زمن الجفاف

 ساعات 4 ساعة 2 م 25ºعند  درجة حرارة 

 

 معدل التغطية

 (6 – 8م )كجم2/ 
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  الصالحية

 25حرارة  عامان من تاريخ االنتاج في ظروف مناسبة للتخزين في درجةº .سلزيوس 

 تحذيرات

 .تحفظ العبوة بعيدا عن متناول االطفال و يحذر إستخدام العبوة الفارغة في اإل ستعمالت الغذائية 
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