
 

 

  AC-101الدهان المقاوم للرطوبة 

منتج ذو تركيبة متطورة تم تعديلها بواسطة مواد كيميائية هو  AC-101الدهان المقاوم للرطوبة  وصف المنتج:  

 رجية للمباني. المنتج لخاالرطوبة في الجدران الداخلية واوبوليمرات خاصة للتخلص من مشاكل 

 واحديستند في تركيبته علي نوع خاص من البوليمرات ذات االساس الكحولي وهو من مركب 

الرطبة أو الجافة المنتج قابل للتطبيق علي الجدران . وال يضاف له اي نوع من انواع المصلبات

بفضل مقاومته و ,غير مطليةاالسطح الاألسطح المطلية وعلي علي حد سواء كما يمكن دهانه 

ويزيل اثار الرطوبة الممتازة للقلويات والرطوبة ، فإنه يمنع تشكيل الرطوبة على الجدران 

 ذوأنواع األسطح وهو فائقة علي جميع المنتج لديه قوة التصاق  القديمة في حال وجودها .

هو و الضارة من الشمس  لألشعة فوق البنفسجيةمقاوم ء مقاومة كيميائية جيدة للغاية ، إنه طال

قبية المباني أفي  و،ممتازة لالمطار واالمالح.المنتج قابل لالستخدام داخليا وخارجيا مقاومة  ذو

والنمو تأثر بالمياه المالحة تال المنتج شديد االلتصاق ويعطي طبقة  .وفي مواقف السيارات

لحل مشكلة أيًضا  فضل هذه الميزة ، يتم استخدامه. بالطحلبي علي السطح المراد طالؤه

المنتج مصمم للتغلغل بالسطح حيث يعمل من خالل .االنتفاخات التي تظهر علي سطح الدهان 

 .تركيبته المتطورة علي تجفيف السطح وزالة االثار المسببة لنمو العفن والفطريات

 رطوبة ونذكر منها علي سبيل المثال ال الحصر:للخدامه في المناطق المعرضة يمكن است االستخدام: أوجه    
 .عفنيعانون من مشكلة الرطوبة والسقف الذين الجدار واأل • 
 األسطح المطلية أو غير المطلية المتأثرة بالرطوبة. • 
 في األنفاق ، على جدران المباني التي تواجه الشمال.• 
 .شاكل الناشئة عن الرطوبةفي القضاء على الم• 
 

األسطح الممكن طالؤه    

 بها:

 وعلي الواح الجبس والواح االسمنت.االسطح الخرسانية )البيتونية( واللياسة االسمنتية 

صالحية المنتج /    

 وظروف التخزين:

 شهرا من تاريخ االنتاج  24صالحية المنتج 

يجب ان يتم تخزين المنتج وفق قوانين البلد المتبعة ويجب ان يتم التخزين في مكان جاف وجيد 
 التهوية وبعيدا عن أي مصدر للحرارة او عن أشعة الشمس المباشرة.

 
 )ضمن عبوات معدنية( كغ  15كغ او  5المنتج متوفرة بالعبوات  العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
 الخواص الفيزيائية للمنتج  
 متوفر باللون االبيض فقط  اللون: 

 شبة مت )مطفي(  :المظهر 

 / كغ )لكل طبقة ونحن نحتاج الي طبقتين ( ²م 2 :هالكاالستمعدل  

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20ساعات ) 3 الجفاف للمس:

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20)ساعة  24 الجفاف الكامل:

زمن اعادة الطالء )حد 

 ادني(

 

 

 درجة فهرنهايت( 68درجة مئوية /  20)ساعات  72



 

 

  تفاصيل التطبيق: 

 الرش الالهوائي  - فرشاة / الرول  ال وسيلة التطبيق : 

 المنتج جاهز لالستخدام  نوع المخفف: 

 ال تخفف المنتج. نسبة التخفيف: 

يجب ازالة اثار الفطريات والطحالب واالمالح الموجودة علي السطح باستخدام الوسائل  :تحضير السطح 

الميكيانيكية المناسبة ويراعي ازالة االتربة واالوساخ الناتجة عن ذلك باستخدام وسائل الشفط 

تسمح بتغلغله ضمن السطح ليقوم باداء عملة ضمن الهوائي. يتم طالء طبقة من المنتج بحيث 

ساعة قبل تطبيق الطبقة الثانية من المنتج. كما يجب ان يمر  24السطح ثم يجب االنتظار لمدة 

 ساعة قبل طالؤه باي نوع من انواع دهانات الجدران االعتيادية. 72فترة 

 ال يستخدم اي نوع من انواع االساسات تحت المنتج  :تحت المنتج التأسيس 
 

فهرنهايت  ° 41سيليزية /  ° 5يجب أن تتم عملية تطبيق الدهان والجفاف بدرجة حرارة أكثرمن  ظروف التطبيق: 

 %. كما يجب تطبيق المنتج علي سطح جاف ونظيف. 75ونسبة الرطوبة النسبية اقل من 

 
للحصول علي المعلومات الخاصة باألمن والسالمة وظروف التخزين وكيفية التخلص من مخلفات  االمن والسالمة : 

 المادة يجب علي المستخدم الرجوع الي اخر اصدار لورقة المن والسالمة الخاصة بالمنتج .
 

مخبرية وبناء علي كافة المعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة هي تستند الي اختبارات  - مالحظات مهمة: 
ذلك فان النتائج قد تختلف علي ارض الواقع تبعا لظروف وطبيعة االجواء المحيطة 

 بمكان العمل.
االسطح المطلية حديثا للمنتج يجب عدم تعريضها لالمطار ضمن فترة زمنية مقدارها  -

 ساعة من زمن التطبيق. 24
 5حرارة اقل من  يجب عدم تطبيق المنتج ضمن جو ماطر او ضبابي او ضمن درجة -

 درجات مئوية.
 


