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AC 101 المواصفات الفنیة للمنتج  الدھان المقاوم للرطوبة

الدهان المقاوم للرطوبة AC-101 هو منتج ذو تركيبة متطورة تم تعديلها بواسطةوصف المنتج:
مواد كيميائية وبوليمرات خاصة للتخلص من مشاكل الرطوبة في الجدران الداخلية
والخارجية للمباني. المنتج  يستند في تركيبته علي نوع خاص من البوليمرات ذات
االساس الكحولي وهو من مركب واحد وال يضاف له اي نوع من انواع المصلبات. 

المنتج قابل للتطبيق علي الجدران الرطبة أو الجافة علي حد سواء كما يمكن دهانه
علي األسطح المطلية واالسطح الغير مطلية, وبفضل مقاومته الممتازة للقلويات

والرطوبة ، فإنه يمنع تشكيل الرطوبة على الجدران ويزيل اثار الرطوبة القديمة في
حال وجودها . المنتج لديه قوة التصاق فائقة علي جميع أنواع األسطح وهو ذو

مقاومة كيميائية جيدة للغاية ، إنه طالء مقاوم لألشعة فوق البنفسجية الضارة من
الشمس  وهو ذو مقاومة ممتازة لالمطار واالمالح.المنتج قابل لالستخدام داخليا و

خارجيا ،و في أقبية المباني وفي مواقف السيارات. المنتج شديد االلتصاق ويعطي 
طبقة ال تتأثر بالمياه المالحة والنمو الطحلبي علي السطح المراد طالؤه. بفضل 
ًهذه الميزة ، يتم استخدامه أيضا لحل مشكلة االنتفاخات التي تظهر علي سطح 
الدهان .المنتج مصمم للتغلغل بالسطح حيث يعمل من خالل تركيبته المتطورة 

علي تجفيف السطح وزالة االثار المسببة لنمو العفن والفطريات.

أوجه االستخدام:
  الجدار والأسقف الذين يعانون من مشكلة الرطوبة والعفن.

 الأسطح المطلية أو غير المطلية المتأثرة بالرطوبة.
 في الأنفاق ، على جدران المباني التي تواجه الشمال.

 في القضاء على المشاكل الناشئة عن الرطوبة.

�كن استخدامه يف املناطق املعرضة للرطوبة ونذكر منها عيل سبيل املثال ال الحرص: 

االسطح الخرسانية (البيتونية) واللياسة االسمنتية وعيل الواح الجبس والواح االسمنت. األسطح املمكن طالؤه بها:

صالحية املنتج 24 شهرا من تاريخ االنتاج صالحية املنتج / وظروف التخزين:
يجب ان يتم تخزين املنتج وفق قوان� البلد املتبعة ويجب ان يتم التخزين يف مكان

جاف وجيد التهوية وبعيدا عن أي مصدر للحرارة او عن أشعة الشمس املبارشة. 

املنتج متوفرة بالعبوات 5 كغ او 15 كغ  (ضمن عبوات معدنية)
التعبئة قد تختلف من بلد ايل آخر تبعا الحتاجات السوق املحلية 

العبوات املتوفرة:

الخواص الفيزيائية للمنتج 

اللون:
املظهر:

معدل االستهالك:

متوفر باللون االبيض فقط 

شبة مت (مطفي) 

2 م² / كغ (لكل طبقة ونحن نحتاج ايل طبقت� )
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الجفاف للمس:
الجفاف الكامل:

زمن اعادة الطالء (حد اد�)

3 ساعات (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت)

24 ساعة (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت)

72 ساعات (20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت)

تفاصيل التطبيق: 

وسيلة التطبيق :
نوع املخفف:
نسبة التخفيف:

الفرشاة / الرول   - الرش الالهوا� 

املنتج جاهز لالستخدام 

ال تخفف املنتج.

يجب ازالة اثار الفطريات والطحالب واالمالح املوجودة عيل السطح باستخدام الوسائل تحض� السطح:
امليكيانيكية املناسبة ويراعي ازالة االتربة واالوساخ الناتجة عن ذلك باستخدام وسائل 
الشفط الهوا�. يتم طالء طبقة من املنتج بحيث تسمح بتغلغله ضمن السطح ليقوم 
باداء عملة ضمن السطح ثم يجب االنتظار ملدة ٢٤ ساعة قبل تطبيق الطبقة الثانية 

من املنتج. ك� يجب ان �ر فرتة ٧٢ ساعة قبل طالؤه باي نوع من انواع دهانات 
الجدران االعتيادية.

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

يجب أن تتم عملية تطبيق الدهان والجفاف بدرجة حرارة أك�من5 ° سيليزية / 41 °ظروف التطبيق:
 فهرنهايت ونسبة الرطوبة النسبية اقل من 75 %. ك� يجب تطبيق املنتج عيل سطح

 جاف ونظيف.

للحصول عيل املعلومات الخاصة باألمن والسالمة وظروف التخزين وكيفية التخلص من االمن والسالمة :
مخلفات املادة يجب عيل املستخدم الرجوع ايل اخر اصدار لورقة املن والسالمة الخاصة 

باملنتج .
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إن تعلیمات االستخدام والقیم الفنیة المذكورة اعاله ھي عند درجة راحرة ٢٣ ± ٢ درجة مئویة و ٥٠ ± ٥٪ رطوبة نسبیة ، وذلك وفقا للمعاییر الدولیة.ً
وقد تم الحصول علیھا تماشیا مع اختباراتنا وخبراتنا. وھذه القیم قد تختلف باختالف الظروف المحیطة. فدرجات الحرارة العالیة تعمل علي خفض القیم

 المذكورة والعكس صحیح لذلك  قبل البدء في التطبیق ، یجب ان یتم اختبار ما إذا كان المنتج مناسًبا للتطبیق والغرض أم ال من قبل المستخدم
وفي حال تم استخدام المنتج خارج اطار الھدف الذي تم تصمیمھ من اجلھ او تم تطبیقھ دون مراعات للشروط والظروف التي تم ذكرھا اعاله فان شر

كة الفو تعتبر غیر مسؤولة عن النتائج المتربة علي ذلك.
ورقة المواصفات الفنیة  ھذه تعتبر صالحة لالستخدام  الي ان یتم اصدار ورقة مواصفة جدیدة او تعدیل علیھا یتم نشره في حینھ

تحتفظ شركة  ALVO بالحق في تغییر القیم المحددة في ورقة المواصفات  الفنیة ھذه ، بشرط نشر إصدار جدید لذلك تعتبر من مسؤولیة المستھلك التحقق
 من تاریخ اصدار الوثیقة الموجودة  لدیھ تقع على عاتقھ. لمزید من المعلومات ، یرجى االتصال بقسم المبیعات لدینا

تم إعداد ھذه الورقة  للتوضیح وھي مبنیة وفق المعلومات المخبریة والعلمیة المتاحة.وھي معلومات وخاصة التوصیات المتعلقة بالتطبیق واالستخدام
 النھائي ، حیث یتم تخزین المنتجات والتعامل معھا والتعامل معھا في ظل الظروف العادیة والشروط الموصى بھا.

وقد تم منحھ بحسن نیة لتغطیة الحاالت التي تم تطبیقھ فیھا تعتبر المنتجات وأسطح التطبیق ومناطق التطبیق وظروف التطبیق عملیة تماًما إنھ متنوع.
 لذلك ، عند استخدام المنتجات ، من الضروري التأكد من تطبیق المنتج المناسب في الظروف المناسبة وفي المكان المناسب.

نظًرا ألن شركة ALVO ال یمكنھا التحكم في ظل ظروف التطبیق  ، فإنھا ال تتحمل أي مسؤولیة فیما یتعلق بنتیجة التطبیق وال تقدم ضمانا.ً

المعلومات المقدمة ھنا أو المعلومات الشفویة / الكتابیة المقدمة من موظفي ALVO ھي معلومات استشاریة بحتة.
 تفرض ALVO بزیارتھا مسؤولیة المشراالشراف. یفكر مستخدم المنتج (المستخدم) في استخدام المنتج

یجب أن تختبر مدى مالءمة المنتج للتطبیق والغرض. تحتفظ ALVO بالحق في تغییر خصائص منتجاتھا دون إعالن. كل طلباتك

یعتمد القبول على شروط البیع والشحن الحالیة لدینا. یجب إبالغ المستخدمین دائًما أنھ یمكن الحصول على المنتج المعني عن طریق االتصال بـشركة الفو.
یجب أن یؤخذ في االعتبار اإلصدار األخیر من صحیفة البیانات الفنیة للمنتج. یجب على مشتري المنتج التصرف بحكمة وإعطاء األولویة لمصالحھ و

حقوق الملكیة الخاصة بھ .یجب أن یراقب ویراقب. حتى أنھا مسؤولة عن ھذا. یغطي ھذا الدلیل منتجات ALVO فقط وھو مخصص لمنتجات الشركات األخرى.

غیر صالح. تعتبر البیانات المكتوبة الخاصة بشركتنا فقط ضروریة في األمور التي تتطلب دعًما فنًیا وتعتبر مناسبة لتقدیمھا من قبلنا. ھذه الوثیقة الفنیة
وھي صالحة حتى تتم طباعة نسخة جدیدة وتجعل الطبعات القدیمة الغیة وباطلة

  كافة املعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة هي تستند ايل اختبارات مخربية وبناء عيل مالحظات مهمة:
ذلك فان النتائج قد تختلف عيل ارض الواقع تبعا لظروف وطبيعة االجواء املحيطة

 �كان العمل.
  االسطح املطلية حديثا للمنتج يجب عدم تعريضها لالمطار ضمن فرتة زمنية مقدارها 

24 ساعة من زمن التطبيق.

 يجب عدم تطبيق املنتج ضمن جو ماطر او ضبا� او ضمن درجة حرارة اقل من 5 
درجات مئوية.
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