
 

 

 الطالء الخاص بالمسابح

 يهو طالء من مركبين يستند في تركيبته علي البولوريثان االكريليك  الطالء الخاص بالمسابح وصف المنتج:  

يستخدم في طالء المسابح لفاتي ليعطي طبقة شديدة المقاومة للماء والمواد الكيميائية وهو األ

وبرك السباحة. المنتج يعطي بعد الجفاف طبقة لماعة تحافظ علي لونها تحت اشعة الشمس وال 

تتأثر بالعوامل الجوية والماء . وهو يمتاز بمقاومته العالية لالشعة الفوق بنفسجية الضارة من 

دمة في تعقيم المسابح المستخ مة فائقة لألحماض والمواد القلويةالشمس وهو ايضا ذو مقاو

 وبرك السباحة.

يستخدم المنتج في طالء المسابح وبرك السباحة ومرافق مدن المالهي المائية اضافة الي   أماكن االستخدام:    
 طالء الخزانات المكشوفة.

 .يستخدم في طالء المسابح المعدنية 
 .يستخدم في طالء البرك المائية والمجاري المائية والسدود المائية 
  خزانات معالجو المياة.في 
 

األسطح الممكن طالؤه    

 بها:

 س والسيراميك والفايبر جالتونية( واللياسة االسمنتية  واالسطح الخرسانية )البي

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  4.5المنتج متوفرة بالعبوات  العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
 الخواص الفيزيائية للمنتج  
  ازرق )ومن الممكن تصنيعة بكافة الوان كتالوج الرال(  اللون: 

 لماع المظهر: 

نسبة المواد الصلبة  

 بالحجم:

66 % 

 ميكرون طبقة جافة ( 100/ ليتر )بسماكة  ²م  6.6  معدل الفرد النظري: 
 

 ميكرون  250 – 200 السماكة المطلوبة : 

 فهرنهايت( ° 77سيليزية /  ° 25) وفقا لللون كغ / ليتر 1.27 – 1.25   الكثافة النوعية للمنتج : 

 فهرنهايت( ° 68سيليزية /  ° 20) ساعة 3.5 الجفاف لللمس: 

 فهرنهايت( ° 68سيليزية /  ° 20) ساعات 7 الجفاف الكامل: 

 فهرنهايت( ° 68سيليزية /  ° 20)ساعات  7 :زمن اعادة الطالء 

 فهرنهايت( ° 68سيليزية /  ° 20)أيام  7 التصلب الكامل : 

 
 
 
 



 

 

  تفاصيل التطبيق: 

 بواسطة الرش الالهوائي  ول اوالفرشاة او الر وسيلة التطبيق: 

 08810فليكس ثنر هايبر  المخفف:  

 %( 0الرش الالهوائي ) –%(  5والرول )الفرشاة أ نسبة التخفيف: 

وجافًا وخالًيا من األتربة يجب أن يكون السطح مستقًرا وثابتًا :  االسطح الخرسانية واالسمنتية :حضير السطحت 

كما يوصي  الشحوم والزيت.كما يجب ان يكون خاليا من  غير ملتصقوالطالء القديم ال الوساخوا

كما يجب معالجة المشاكل والتشققات بتطبيق أساس مناسب علي السطح قبل تطبيق المنتج 

 حشو مناسبة.الموجودة ضمن السطح باستخدام مادة 

: يجب ان يكون السيراميك نظيفا وخاليا من الغبار والزيوت والشحوم وكل ما فوق السيراميك

من شأنه ان يعيق التصاق المادة كما يجب التأكد من صيانة الترويبة بين السيراميك وعدم وجود 

اي اجزاء ضعيفة او غير متماسكة منها كما يجب التأكد من عدم وجود اي تطبيل بالسيراميك 

 قبل التطبيق.

 
الفني بشركة هايبر )يرجي مراجعة القيم  ة من سيلر ايبوكسي خالي من المذيب قيجب تطبيق طب :تحت المنتج التأسيس 

 فليكس لتوصيف االساس المناسب وفق السطح الذي سيتم تنفيذ المنتج عليه(
 

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 

 
كافة المعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة هي تستند الي اختبارات مخبرية وبناء علي  - مالحظات مهمة:

ذلك فان النتائج قد تختلف علي ارض الواقع تبعا لظروف وطبيعة االجواء المحيطة 
 بمكان العمل.

زمنية مقدارها االسطح المطلية حديثا للمنتج يجب عدم تعريضها لالمطار ضمن فترة  -
 ساعة من زمن التطبيق. 24

 5يجب عدم تطبيق المنتج ضمن جو ماطر او ضبابي او ضمن درجة حرارة اقل من  -
 درجات مئوية.

للحصول علي المعلومات الخاصة باألمن والسالمة وظروف التخزين وكيفية التخلص من مخلفات  االمن والسالمة : 
 ة بالمنتج .والسالمة الخاص منالمادة يجب علي المستخدم الرجوع الي اخر اصدار لورقة األ

 


