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أديكون

يتبع ....

طالء عازل اأكريليك لال�شتعماالت اخلا�شة )�شفاف وملون(.
املوا�شفات العامة :

- اأديكون : مركب اأكريليك االأ�شا�س ير�س على اأ�شطح مواد البناء املختلفة مثل اخلر�شانة واجلب�س والطوب 
ومعاجني احلوائط واالأ�شب�شتو�س واخل�شب واملعادن لتقويتها وحمايتها �شد جميع العوامل اخلارجية.

DIN 1048  املوا�شفات القيا�شة : النفاذية -
.CMBI 6040 / 2004   منتج مطابق للموا�شفات الفنية للم�شنع رقم -

- معتمد من الهيئة القومية ملياه ال�رشب وال�رشف ال�شحى لعزل م�شاريع مياه ال�رشب.
جمال اال�شتعمال : 

التاآكل  - ينفذ خالل امل�شام ال�شعرية ملواد البناء املختلفة وبذلك يوفر حماية للحوائط واالأر�شيات �شد 
والربى واالحتكاك وتاأثري العوامل اجلوية والرطوبة والكيماويات.

- ير�س اأديكون �شفاف على اأ�شطح اخلر�شانة احلديثة ال�شب لتقويتها واال�شتغناء متامًا عن معاجلة اخلر�شانة 
باملاء ويعمل اأي�شًا كطبقة دهان حت�شريية قبل اأى اأنواع طبقات دهان تالية.

املميزات :
- مقاوم للبكترييا والفطريات وغري �شار بال�شحة .

- مقاومة عالية للحرارة واحلريق تفوق مقاومة الدهانات االإيبوك�شية.
- حماية اخلر�شانة امل�شلحة من ظاهرة الكربنة والتى توؤدى اإىل �شداأ حديد الت�شليح.

اخلــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
ملــون �شفــاف     اللـــــون :  

٪ 2 ± 49٫٦   ٪ 2 ± 17٫٦ ن�شبة املواد ال�شلبة : 
0٫03 ± 1٫15   0٫03 ± 0٫9 الكثافة ) كجم/لرت( : 

10 - 15 دقيقة 5 دقائق    زمن اجلفاف ال�شطحى : 
4 - 5 �شاعة 3 �شاعة    زمن اجلفاف ال�شلد : 

٦ �شاعات ٦ �شاعات    وقت دهان الوجه التاىل : 
٦٫3م2/كجم/50 ميكرون   ٦٫5م2/كجم/30 ميكرون  معدل اال�شتهالك : 
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طريقة اال�شتعمال :
- يتم تنظيف االأ�شطح جيدًا من االأتربة والزيوت وال�شحوم اأو اأى مواد اأخرى.

- يدهن برامير من اأديكون �شفاف بفر�شاة ناعمة اأو بالر�س قبل دهان اأديكون ملون.
- تدهن طبقة اأو اأكرث ح�شب درجة نفاذية االأ�شطح وال�شالبة املطلوبة بعد مرور الوقت املبني لكل نوع.

- فى حالة الر�س يتم التخفيف مبذيبات خا�شة مثل كيم �شولف ٦.
- تغ�شل االأدوات بعد االأ�شتعمال مبادة كيم �شولف 1.

ملحوظة : الحتمال حدوث تغري طفيف فى اللون من ت�شغيلة الأخرى يجب ا�شتخدام نف�س رقم الت�شغيلة 
لكامل امل�شطح وفى حالة اال�شطرار للعمل برقم ت�شغيلة خمتلف يتم فرد عبوة واحدة والتاأكد من اللون 

قبل ا�شتعمال باقى الكمية.
التخزين : ملدة 3 �شنوات حتت ظروف تخزين منا�شبة.

العبوات : 1كجم ، 4 كجم ، 1٦ كجم ) للملون (.
1كجم ، 3٫50 كجم ، 13 كجم ) لل�شفاف (.
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