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كتيب المواصفات الفنية

 تكنو برايم

يستخدم كأساس على السطوح الخرسانية واإلسمنتية الجبسية وسطوح الطوب الفخاري في التطبيقات الداخلية. 

أساس مائي داخلي ذو جودة عالية مكون من اكريليك كوبوليمر ومواد كيميائية اخرى لتكسبه متانة ويعطي خصائص ممتازة 
للتطبيق.   

صـالحـية تخـزين المنتج   

العــبــوة                       

إرشادات التطبيق             

الوصــف                    

اإلستعماالت األساسية       

أدوات التطبيق                

.ASTM wD - 1475  1.5 عند درجة حرارة ° 25 م 
.ASTM D – 562 عند درجة حرارة ° 25 م KU 107 - 105 

.ASTM D-5201 31.5 ٪ بالحجم 
 تقريباً 9 متر مربع لكل لتر سماكة 40 ميكرون طبقة جافة حسب نوع السطح.

.ASTM D – 3359  اجتياز 
 الجفاف السطحي 30 دقيقة.

 الجفاف التام ساعتان.
 الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 4 ساعات.

ASTM 589. النتائج السابقة بموجب 
 الماء عذب.

 15 – 25 ) ٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش(.
 10 – 15 ) ٪ بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة(.

 وتعتمد على الظروف الجوية عند االستخدام.

االكثافة
اللزوجة

المحتويات الصلبة
معدل االنتشار
قوة االلتصاق

مدة الجفاف
المخفف

نسبة التخفيف

12  شهرا تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهـوية مناسبة ومكان بارد وجاف (. 

جالون امريكي - برميل 16 لتر.

مسدس الرش بحجم )1.5 - 1.8( ملم.
الرول: صوفيه ناعمه.

فرشاة: عاديه.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب. 
- إزالة الدهان القديم في حال السطوح المطلية سابقا إزالة تامة، وتنظيف السطح بشكل مناسب و التأكد 

   من أنه أصبح خال تماما من أي آثار للدهان أو األتربة واألوساخ األخرى. 
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو بريم” وتركه حتى يجف تماما.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T900
األساسات



www.technocoats.com

كتيب المواصفات الفنية

تكنو إنتر برايم

يستخدم كأساس على السطوح الخرسانية واإلسمنتية الجبسية وسطوح الطوب الفخاري في التطبيقات الداخلية. 

الطقس  لعوامل  متانة ومقاومة  لتكسبه  اخرى  كيميائية  اكريليك كوبوليمر ومواد  داخلي ذو جودة عالية مكون من  مائي  أساس 
ويعطي خصائص ممتازة للتطبيق.   

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة 

إرشادات التطبيق      

الوصــف                 

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق      

.ASTM D -1475 1.5 عند درجة حرارة 25°م 
.ASTM D - 5621 -/ + 75 عند درجة حرارة 25°مKU

.5201-ASTM D  36 ٪  بالحجـم  
  تقريباً 9 متر مربع لكل لـتر  سماكة 40 ميكرون طبقة جافة حسب نوع السطح.

.ASTM D - 3359 اجتياز 
  الجفاف السطحي 30 دقيقة.

  الجفاف التام ساعتان.
 الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 4 ساعات.

.5895 ASTM النتائج السابقة بموجب 
 الماء عذب. 

 )15 - 25( ٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش.
 )10 - 15( ٪ بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة.

   وتعتمد على الظروف الجوية عند االستخدام.

االكثافة
اللزوجة

المحتويات الصلبة
معدل األنتشار
قوة االلتصاق  

مدة الجفاف

المخفف
نسبة التخفيف

12  شهرا تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهـوية مناسبة ومكان بارد وجاف (. 

جالون امريكي - برميل 16 لتر.

مسدس الرش بحجم )1.5 - 1.8( ملم.
الرول: صوفيه ناعمه.

فرشاة: عاديه.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب. 
- إزالة الدهان القديم في حال السطوح المطلية سابقا إزالة تامة، وتنظيف السطح بشكل مناسب و التأكد 

   من أنه أصبح خال تماما من أي آثار للدهان أو األتربة واألوساخ األخرى. 
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو إنتربٍرايم” وتركه حتى يجف تماما.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T931
األساسات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو إكستر برايم

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة  

ارشادات التطبيق 

الوصــف      

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق 

يستخدم كأساس على السطوح الخرسانية واإلسمنتية الجبسية وسطوح الطوب الفخاري في التطبيقات الخارجية والداخلية. 

دهان أساس مائي خارجي مصمم ليناسب األجواء الحارة والباردة ومختلف الظروف الجوية ويتميز دهان األساس )تكنو اكستر 
برايم( بالتصاق جيد مع السطوح، وتغلغل جيد خالل المسامات، وتماسك مع السطح.

ASTM D-1475 1.32 عند درجة حرارة °25م  
.ASTM D-562 107-105 عند درجة حرارة °25مKU  

.ASTM D-5201 36 ٪ بالحجـم  
  تقريباً 9 متر مربع لكل لـتر سماكة 40 ميكرون طبقة جافة حسب نوع السطح.

.ASTM D-870 ،اجتياز7 أيام  
.ASTM D-1308. )٪ 1 اجتياز 7 أيام ) محلول بتركيز  

.ASTM D-1308.)٪ 1.5 اجتياز 7 أيام ) محلول بتركيز  
.ASTM D-3359اجتياز  
  الجفاف السطحي 30 دقيقة.

  الجفاف التام ساعتان.
  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 4 ساعات.

.ASTM 5895 النتائج السابقة بموجب  
 الماء عذب. 

 )15 - 25( ٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش.
  ) 10 - 15( ٪ بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة.

  وتعتمد على الظروف الجوية عند االستخدام.

االكثافة
اللـزوجــة

المحتويات الصلبة 
معدل االنتشار

مقاومة الماء
مقاومة القلويات
مقاومة االمالح

قوة االلتصاق
مـدة الجـفاف 

المخفف
نسبة التخفيف

12 شهرا تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهـوية مناسبة ومكان بارد وجاف (.

مسدس الرش بحجم )1.5 - 1.8( ملم.
الرول: صوفيه ناعمه.

فرشاة: عاديه.

جالون امريكي - برميل 16 لتر.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب. 
- إزالة الدهان القديم - في حال السطوح المطلية سابقا - إزالة تامة، وتنظيف السطح بشكل مناسب  

   والتأكد من أنه أصبح خال تماما من أي آثار للدهان أو األتربة واألوساخ األخرى. 
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو إكستر برايم” وتركه حتى يجف تماما.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T932
األساسات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو كلير برايم

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة  

ارشادات التطبيق

الوصــف     

اإلستعماالت األساسية   

أدوات التطبيق

يستخدم كأساس على السطوح الخرسانية واإلسمنتية الجبسية وسطوح الطوب الفخاري في التطبيقات الخارجية والداخلية.

دهان أساس مائي شفاف، مصمم ليناسب األجواء الحارة والباردة ومختلف الظروف الجوية ويتميز دهان األساس » تكنو كلير 
برايم« بالتصاق جيد مع السطوح وتغلغل جيد خالل المسامات وتماسك مع السطح.

.ASTM D-1475 1.26 عند درجة حرارة °25م  
.ASTM D-562100 وحدة كربس عند درجة حرارة °25م  

.ASTM D-5201   36 ٪   بالحجـم  
  تقريباً 9 متر مربع لكل لـتر  سماكة 40 ميكرون طبقة جافة حسب نوع السطح.

.ASTM D-870 ،اجتياز7 أيام  
.ASTM D-1308. )٪1 اجتياز 7 أيام ) محلول بتركيز  

.ASTM D-1308.)٪ 1.5 اجتياز 7 أيام ) محلول بتركيز  
.ASTM D-3359اجتياز  

.ASTM D-522 اجتيازقطر 6 مم  
  الجفاف السطحي 30 دقيقة.

  الجفاف التام ساعتان.
  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 4 ساعات.

.ASTM 5895 النتائج السابقة بموجب  
 الماء عذب. 

 )15 - 25( ٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش.
 )10 - 15( ٪ بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة.

  وتعتمد على الظروف الجوية عند االستخدام.

االكثافة
اللـزوجــة

المحتويات الصلبة 
معدل االنتشار

مقاومة الماء
مقاومة القلويات
مقاومة االمالح

قوة االلتصاق
المرونة

مـدة الجـفاف 

المخفف
نسبة التخفيف

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب. 
- إزالة الدهان القديم - في حال السطوح المطلية سابقا - إزالة تامة وتنظيف السطح بشكل مناسب 

   والتأكد من أنه أصبح خال تماما من أي آثار للدهان أو األتربة واألوساخ األخرى. 
- طالء طبقة وااحدة من األساس “تكنو كلير برايم” وتركه حتى يجف تماما.

 12 شهرا تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهـوية مناسبة ومكان بارد وجاف (.

مسدس الرش بحجم )1.5 - 1.8( ملم.
الرول: صوفيه ناعمه .

فرشاة: عاديه.

جالون امريكي - برميل 16 لتر.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T981
األساسات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو اكريليك بوند

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

ارشادات التطبيق

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق 

يستخدم كأساس على السطوح الخرسانية واإلسمنتية الجبسية وسطوح الطوب الفخاري في التطبيقات الخارجية والداخلية.

دهان أساس مائي شفاف، مصمم ليناسب األجواء الحارة والباردة ومختلف الظروف الجوية ويتميز دهان األساس » تكنو أكرليك 
بوند« بالتصاق جيد مع السطوح وتغلغل جيد خالل المسامات وتماسك مع السطح.

.ASTM D-1475 0.02 - / + 1.01عند درجة حرارة ° 25 م
.ASTM D-562 عند درجة حرارة ° 25 م SEC 30 - 29 

.ASTM D-5201 41.5 بالحجم٪ 
 تقريباً 9 متر مربع لكل لتر سماكة 40 ميكرون طبقة جافة حسب نوع السطح.

.ASTM D-870 ،اجتياز 7 أيام 
.ASTM D-1308 )٪ 1 اجتياز 7 أيام )محلول بتركيز 

.ASTM D-1308 )٪ 1.5 اجتياز 7 أيام )محلول بتركيز 
.ASTM D-3359 اجتياز 

.ASTM D-522 اجتيازقطر 6 مم 
 الجفاف السطحي 30 دقيقة.

 الجفاف التام ساعتان.
 الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 4 ساعات.

.ASTM 5895 النتائج السابقة بموجب 
 الماء عذب.

 )15 – 25(٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش.
 )10 – 15( ٪ بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة.

 وتعتمد على الظروف الجوية عند االستخدام.

االكثافة
اللزوجة

المحتويات الصلبة
معدل االنتشار

مقاومة الماء
مقاومة القلويات
مقاومة االمالح

قوة االلتصاق
المرونة

مدة الجفاف
المخفف

نسبة التخفيف

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
- إزالة الدهان القديم – في حال السطوح المطلية سابقا – إزالة تامة، وتنظيف السطح بشكل مناسب

   والتأكد من أنه أصبح خال تماما من أي آثار للدهان أو األتربة واألوساخ األخرى.
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو أكرليك بوند” وتركه حتى يجف تماما.

 12 شهرا تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهـوية مناسبة ومكان بارد وجاف (.

مسدس الرش بحجم )1.5 - 1.8( ملم.
الرول: صوفيه ناعمه .

فرشاة: عاديه.

جالون امريكي - برميل 16 لتر.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T983
األساسات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو برايمر اكسيد

يستخدم كأساس للتطبيقات الخارجية والداخلية في الوسط المسبب للصدأ، على السطوح الفوالذية والحديدية.

الراتنجات  على  تصنيعه  في  ويعتمد  الفوالذية  السطوح  الصدأ عن  لمقاومة  جدا  الجيدة  بخصائصه  يمتاز  اوكسيد،  أحمر  أساس 
األلكيدية المعدلة وصبغ اوكسيد الحديد األحمر قوة التصاق جيدة جدا مع السطوح الفوالذية وخصائص جيدة جدا لمقاومة الصدأ.

.ASTM D-1475 1.67 عند درجة حرارة ° 25 م 
.ASTM D-562 عند درجة حرارة ° 25 م KU 86 - 85 

.ASTM D-562 54 ٪ بالحجم 
 )معدل االنتشار النظري ( 13.5  م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.

.ASTM D-3363، 4H. اجتياز بقلم 
.ASTM D-5178 اجتياز، 1 كغ 

.ASTM D-522 اجتياز عند قطر 3 مم 
.ASTM D-3359. اجتياز 

.ASTM D-2794 اجتياز عند 1 كغ / 1م / قطر 16.3 مم 
 جفاف الملمس ساعة.

 الجفاف التام 16 ساعة.
 الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين  الحد األدنى ) 16 ساعة(.

.ASTM D-589 نتائج االختبارات السابقة بموجب 
.T899 تكنو تـنـر 

 )15 – 25 ( ٪  بالحجم، عند استخدام مسدس الرش.
 )10 – 15( ٪  بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة.

 وتعتمد على الظروف الجوية عند االستخدام.

االكثافة
اللزوجة

المحتويات الصلبة
معدل االنتشار

القساوة
مقاومة الخدش

الثني
قوة األلتصاق

مقاومة التصادم

مدة الجفاف
المخفف

نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عـبوة  مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (. 

جالون أمـــريكي.
برمـيل 16 لـتر.

مسدس الرش بحجم )1.5 - 1.8( ملم.
الرول: صوفيه ناعمه.

فرشاة: عاديه.

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

ارشادات التطبيق 

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق 

- يجب أن يكون السطح جافا و خال من الغبار والزيوت و الشحوم والصدأ وغيرها من الملوثات قبل الطالء.
- الصنفرة هي الطريقة المناسبة إلزالة الصدأ، و إذا كان تجهيز السطح بالصنفرة غير ممكن فيستخدم الرش الرملي للتخشين 

وإزالة الصدأ.
 ،” T898 تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قماش لينة مبللة بمخفف “تكنو ثينر -

وتركه حتى يجف تماما.
- طالء طبقة من األساس “تكنو برايمر أكسيد”، مع مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T863
األساسات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو بريم انامل

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة

ارشادات التطبيق

الوصــف

يستخدم كأساس أو كطبقة متوسطة للدهانات الزيتية في التطبيقات الخارجية و الداخلية، على السطوح المعدنية والخشبية اإلستعماالت األساسية
والخرسانية.

.ASTM D-1475 ، 1.4 عند درجة الحرارة °25م 
 102 وحدة كربس، عند درجة الحرارة  °25م.

ASTM D-5201.،53 ٪ بالحجم  
  معدل االنتشار النظري 13.3 م²/ لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.

  جفاف الملمس ساعتان.
  الجفاف السطحي:4  ساعات.

  تنر T898 وايت سبريت.
 )15 - 25( ٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش.

 ) 10 - 15(٪  بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة
  وتعتمد على الظروف الجوية عند االستخدام.

االكثافة
اللزوجة

المحتويات الصلبة
معدل األنتشار

مدة الجفاف

المخفف
نسبة التخفيف

أساس أو طبقة متوسطة عالي الجودة، للتطبيقات الخارجية والداخلية  يتميز »تكنو بريم انامل« بقوة التصاق ممتازة مع السطوح.

12  شهـًرا  تقريباً  في عـبوة  مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- جالون أمـــريكي.

- برمـيل 16  لـتر.

مسدس الرش بحجم )1.5 - 1.8( ملم.أدوات التطبيق
الرول: صوفيه ناعمه.

فرشاة: عاديه.

 للسطوح الجديدة: 
ترك السطح حتى يجف جفافاً تاماً. 

إزالة جميع الحبيبات الغريبة من السطح بصنفرته وإعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
للسطوح القديمة:

إزالة الدهان القديم تماماً من السطح. 
التأكد من أن السطح نظيف تماماً وخال من آثار الزيوت والشحوم واألتربة والغبار واألوساخ األخرى.

للسطوح الخشبية و الخرسانية :يستخدم”تكنو بريم انامل” كأساس.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T865
األساسات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ريد أوكسيد برايمر

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة

ارشادات التطبيق 

الوصــف

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق

يستخدم كأساس للتطبيقات الخارجية والداخلية في الوسط المسبب للصدأ، على السطوح الفوالذية والحديدية.

أساس أحمر اوكسيد، يمتاز بخصائصه الجيدة جدا لمقاومة الصدأ عن السطوح الفوالذية ويعتمد في تصنيعه على الراتنجات 
األلكيدية المعدلة وصبغ اوكسيد الحديد األحمر قوة التصاق جيدة جدا مع السطوح الفوالذية وخصائص جيدة جدا لمقاومة الصدأ.

ASTM D-1475  1.45 عند درجة حرارة °25م 
 .ASTM D-562 88-90 وحدة كربس عند درجة حرارة °25م 

.ASTM D-562   54 ٪   بالحجم  
 معدل االنتشار النظري ) 13.5 ( م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.

.ASTM D-3363،  4H اجتياز بقلم 
.ASTM D-5178 اجتياز عند 1 كغ 

.ASTM D-522 اجتياز عند قطر 3 مم 
.ASTM D-3359  اجتياز 

.ASTM D-2794 اجتياز عند 1 كغ / 1م / قطر 16.3مم 
 جفاف الملمس  ساعة.

  الجفاف التام 16 ساعة.
  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 16 ساعة.

.ASTM D-5895 نتائج االختبارات السابقة بموجب   
.T898  تكنو تــنــر  

 )15 - 25 %( بالحجم، عند استخدام مسدس الرش.
 ) 10 - 15 %( بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة.

 وتعتمد على الظروف الجوية عند االستخدام.

االكثافة
اللـزوجــة

المحتويات الصلبة
معدل األنتشار

القساوة
مقاومة الخدش

الثني
قوة االلتصاق

مقاومة التصادم
مـدة الجـفاف

المخفف
نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف(. 

مسدس الرش بحجم )1.5 - 1.8( ملم.
الرول: صوفيه ناعمه.

فرشاة: عاديه.

جالون أمـــريكي.
برميل 16 لتر.

- يجب أن يكون السطح جافا و خال من الغبار والزيوت و الشحوم والصدأ وغيرها من الملوثات قبل الطالء. 
- الصنفرة هي الطريقة المناسبة إلزالة الصدأ، و إذا كان تجهيز السطح بالصنفرة غير ممكن فيستخدم الرش الرملي للتخشين 

وإزالة الصدأ. 
- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قماش لينة مبللة بمخفف “تكنو ثينر T898”، وتركه حتى يجف 

تماما. 
- طالء طبقة من األساس “تكنو ريد اوكسيد برايمر”، مع مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية. 

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T867
األساسات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو بوند برايمر

ينصح بإستخدامه كأساس في السطوح الخرسانية واأللواح الجبسية والمسطحات اإلسمنتية لإلستعمال الداخلي والخارجي .

أساس ثرمو بالستيك ذو جودة عالية مكون من مادة ثرمو بالستيك أكريليك رزين لالستعمال الداخلي والخارجي مقاوم لألمالح 
والقلويات .

ASTM D-1475. . 1.25  عند درجة حرارة ° 25 م 
ASTM D-562. ،عند درجة حرارة ° 25 مKU 79  

ASTM D-5201. 48 % بالحجم 
 معدل االنتشار النظري 11 م ²/ لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.

ASTM D-5178. اجتياز، 1 كغ 
ASTM D-870 ،اجتياز 

 جفاف الملمس 20 دقيقة.
 الجفاف السطحي ساعة.
 الجفاف التام 4 ساعات.

 الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 8 ساعات.
 الحد األعلى خالل 48 ساعة.

.ASTM D-5895 النتائج السابقة بموجب 
.T898 تكنو تنر 

 )5 – 10( ٪ مع مراعاة نسبة التخفيف حسب األدوات المستخدمة.

االكثافة
اللزوجة

المحتويات الصلبة
معدل االنتشار
مقاومة الخدش

مقاومة الماء

مدة الجفاف
المخفف

نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عـبوة  مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (. 

جالون أمـــريكي.
برمـيل 16 لـتر.

مسدس الرش بحجم )1.5 - 1.8( ملم.
الرول: صوفيه ناعمه.

فرشاة: عاديه.

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

ارشادات التطبيق 

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

- إعداد وتحضير السطح بالصنفرة الزالة جميع الحبيبات والزيوت والشحوم واألوساخ األخرى تماما من السطح.
- تنظيف السطح من الغبار بفرشاة لينة أو بالهواء المضغوط.

- طالء طبقة من دهان األساس »تكنو بوند برايمر«.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T465
األساسات



- يجب خلط الدهان جيدا حتى يصبح متجانسا قبل االستخدام.

- التخفيف بكمية مناسبة باستخدام المخفف المقترح للحصول على اللزوجة المناسبة.

- عدم الطالء فوق األسطح الرطبة إال بعد جفافها جفافا تاما.

- عدم طالء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما.

- درجة الحرارة المطلوبة 10 درجة مئوية على األقل.

- يجب أن يكون السطح خالي من الرطوبة واليكون أقل من 8 ٪ وأن ال تزيد نسبة الرطوبة عن 70 ٪.

- التأكـد من التهوية الكافية أثناء التطبيق، تجنب استنـشـاق الرذاذ أو األبخـرة أثناء الطالء.

- يجب أن يكـون الدهان بعيًدا عن متـنـاول األطفال .

- في حالة مالمسـة الدهـان للجلد أو العين يجب غسله بالماء جيًدا كما  يجب تجنب األكل والشرب أو التدخين أثناء الطالء.

إرشادات خاصة

إرشادات السالمة

www.technocoats.com
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو نايت

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة

ارشادات التطبيق

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

يستخدم كمعجون لتسوية السطوح الداخلية  والداخلية ولملء المسامات الصغيرة فوق طبقة من األساس على السطوح الخرسانية 
واإلسمنتية وسطوح الطوب الفخاري، ويعطي بعد الصنفرة سطحا ناعما.

معجون بودرة   مبني على مبلمرات  صلبة مع خليط من االسمنت االبيض  والمواد المالئة والجزيئات الناعمة لتسوية السطوح 
وملء المسامات الصغيرة، يالئم جميع حاالت الظروف الجوية ويتميز بخصائص ملء ممتازة للمسامات الموجودة في السطوح، 

وسهولة االستخدام و الصنفرة .

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف(.

سكين المعجون.

– إعداد السطح وتحضيره جيدا بغسله وتنظيفه بشكل مناسب.
– إزالة الدهان القديم – في حال السطوح المطلية سابقا – إزالة تامة، وتنظيف السطح بشكل مناسب والتأكد  

    من أنه أصبح خال تماما من أي آثار للدهان أو األتربة والزيوت واألوساخ األخرى.
– طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم” وتركه حتى يجف.

– طالء طبقتين من المعجون “تكنو سابو نايت”. يمكن طالء طبقات أخرى من المعجون “تكنو سابو نايت”
   مع مراعاة الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين.

– صنفرة السطح بعد الجفاف وتنظيفه من غبار الصنفرة بقطعة قماش أو بالهواء .

كيس 25 كيلو.

 2.2 عند درجة حرارة ° 25 م، .ASTM D-1475الكثافة
بودرة وتتحول الى معجون بعد الخلط.اللزوجة

 100 % بالحجم .ASTM D-5201المحتويات الصلبة
معدل االنتشار النظري 9 الى 10 قدم ²/لكغم، عند سماكة طبقة جافة 200 مايكرون. وتعتمد على طبيعة معدل االنتشار

السطح
: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.مدة الجفاف

الجفاف التام ساعتان.

الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى نصف ساعة

الماء العذب.المخفف
: جاهز لالستخدام بدون تخفيف.نسبة التخفيف

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T093
المعاجين
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو وول بوتي

صـالحـية تخـزين المنتج   

العــبــوة         

ارشادات التطبيق           

الوصــف                 

اإلستعماالت األساسية      

أدوات التطبيق      

يستخدم كمعجون لتسوية السطوح الداخلية ولملء المسامات الصغيرة فوق طبقة من األساس على السطوح الخرسانية واإلسمنتية 
وسطوح الطوب الفخاري، ويعطي بعد الصنفرة سطحا ناعما.

معجون مائي جاهز لتسوية السطوح وملء المسامات الصغيرة، يالئم جميع حاالت الظروف الجوية ويتميز بخصائص ملء ممتازة 
للمسامات الموجودة في السطوح، وسهولة االستخدام و الصنفرة.

: 1.74 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-1475.االكثافة
: 150GM/CM عند درجة حرارة ° 40 م.اللزوجة

: 55 ٪ بالحجم، .ASTM D-5201المحتويات الصلب
: معدل االنتشار النظري 3.53 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 150 مايكرون. وتعتمد على طبيعة السطحمعدل االنتشار

: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.
: الجفاف التام ساعتان.

:الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى ساعتان.مدة الجفاف
: الماء العذب.المخفف

: جاهز لالستخدام بدون تخفيف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- سكين المعجون.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بغسله وتنظيفه بشكل مناسب.
- إزالة الدهان القديم – في حال السطوح المطلية سابقا – إزالة تامة، وتنظيف السطح بشكل مناسب والتأكد من أنه أصبح خال 

تماما من أي آثار للدهان أو األتربة والزيوت واألوساخ األخرى.
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم” وتركه حتى يجف.

- طالء طبقتين من المعجون “تكنو وول بوتي”.
  يمكن طالء طبقات أخرى من المعجون “تكنو وول بوتي” مع مراعاة الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين.

- صنفرة السطح بعد الجفاف وتنظيفه من غبار الصنفرة بقطعة قماش أو بالهواء.

األساس الى المصلب بالوزن 2.5 كغم : 1.35 كغم.

ين
اج

مع
 وال

ت
شا

لر
ا

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T950
المعاجين
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو اويل بوتي

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة   

ارشادات التطبيق       

الوصــف       

اإلستعماالت األساسية    

أدوات التطبيق   

يستخدم كمعجون لتسوية السطوح الداخلية ولملء المسامات الصغيرة فوق طبقة من األساس على السطوح الخرسانية واإلسمنتية 
وسطوح الطوب الفخاري، ويعطي بعد الصنفرة سطحا ناعما.

معجون مائي جاهز بالزيت لتسوية السطوح وملء المسامات الصغيرة، يالئم جميع حاالت الظروف الجوية ويتميز بخصائص 
ملء ممتازة للمسامات الموجودة في السطوح، وسهولة االستخدام و الصنفرة.

: 1.71 عند درجة حرارة °25م،  ASTM D-1475.االكثافة
: ) 180GM/CM( عند درجة حرارة °40م  معجون.اللزوجة

: 53 ٪ بالحجم ،ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 3.53م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 150 مايكرون. وتعتمد على طبيعة السطح.معدل االنتشار

: الجفاف السطحي :30 دقيقة.مدة الجفاف
  الجفاف التام ساعتان.

  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( ساعتان.
: الماء عذب.المخفف

: جاهز لالستخدام بدون تخفيف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

سكين المعجون  - المكشطة .

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بغسله وتنظيفه بشكل مناسب. 
- إزالة الدهان القديم - في حال السطوح المطلية سابقا - إزالة تامة، وتنظيف السطح بشكل مناسب والتأكد من أنه أصبح خال 

تماما من أي آثار للدهان أو األتربة والزيوت واألوساخ األخرى. 
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم”  وتركه حتى يجف. 

- طالء طبقتين من المعجون “تكنو أويل بوتي”. 
  يمكن طالء طبقات أخرى من المعجون “تكنو أويل بوتي” مع مراعاة الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين. 

- صنفرة السطح بعد الجفاف وتنظيفه من غبار الصنفرة بقطعة قماش أو بالهواء.

برميل 20 كغم - جالون 5 كغم.
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الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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المعاجين
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو التكس بوتي

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة  

ارشادات التطبيق  

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق  

يستخدم كمعجون لتسوية السطوح الداخلية ولملء المسامات الصغيرة فوق طبقة من األساس على السطوح الخرسانية واإلسمنتية 
وسطوح الطوب الفخاري ويعطي بعد الصنفرة سطحا ناعما.

الجوية  الظروف  الصغيرة، يالئم جميع حاالت  المسامات  السطوح وملء  االكريليك كوبوليمرلتسوية  مبني على  مائي   معجون 
ويتميز بخصائص ملء ممتازة للمسامات الموجودة في السطوح.  وسهولة االستخدام و الصنفرة.

: 1.8 عند درجة حرارة °25م،  ASTM D-1475.االكثافة
: ) mPas 1000 × 9( عند درجة حرارة °40م  معجون.اللزوجة

: 53 ٪ بالحجم،ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 3.53م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 150 مايكرون. وتعتمد على طبيعة السطح معدل االنتشار

: الجفاف السطحي :30 دقيقة.مدة الجفاف
  الجفاف التام ساعتان.

  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( ساعتان.
: الماء عذب.المخفف

: جاهز لالستخدام بدون تخفيف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

سكين المعجون - المكشطة.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بغسله وتنظيفه بشكل مناسب. 
- إزالة الدهان القديم - في حال السطوح المطلية سابقا - إزالة تامة، وتنظيف السطح بشكل مناسب والتأكد من أنه أصبح خال 

تماما من أي آثار للدهان أو األتربة والزيوت واألوساخ األخرى. 
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم”  وتركه حتى يجف. 

- طالء طبقتين من المعجون “تكنو التكس بوتي”. 
- يمكن طالء طبقات أخرى من المعجون “تكنو التكس بوتي” مع مراعاة الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين. 

- صنفرة السطح بعد الجفاف وتنظيفه من غبار الصنفرة بقطعة قماش أو بالهواء.

برميل 20 كغم - جالون 5 كغم.
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الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T952
المعاجين
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كتيب المواصفات الفنية

المعاجين

ين
اج

مع
 وال

ت
شا

لر
ا

- يجب خلط الدهان جيدا حتى يصبح متجانسا قبل االستخدام.

- التخفيف بكمية مناسبة باستخدام المخفف المقترح للحصول على اللزوجة المناسبة.

- عدم الطالء فوق األسطح الرطبة إال بعد جفافها جفافا تاما.

- عدم طالء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما.

- درجة الحرارة المطلوبة 10 درجة مئوية على األقل.

- يجب أن يكون السطح خالي من الرطوبة واليكون أقل من 8 ٪ وأن ال تزيد نسبة الرطوبة عن 70 ٪.

- التأكـد من التهوية الكافية أثناء التطبيق، تجنب استنـشـاق الرذاذ أو األبخـرة أثناء الطالء.

- يجب أن يكـون الدهان بعيًدا عن متـنـاول األطفال .

- في حالة مالمسـة الدهـان للجلد أو العين يجب غسله بالماء جيًدا كما  يجب تجنب األكل والشرب أو التدخين أثناء الطالء.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو تكس

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة

ارشادات التطبيق

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

الخرسانية واإلسمنتية والجبسية والخشبية  الخارجية والداخلية على السطوح  التطبيقات  تستخدم رشة »تكنو تكس« كطالء في 
وسطوح الطوب الفخاري، فوق طبقة من األساس المناسب من أساسات دهانات تكنو.

رشة لها شكل منتظم ومظهر متجانس، ذات تشكيالت متنوعة الحبيبات القابلة للكسح، تمتاز بجمال الشكل وجاذبية المظهر ويمكن 
تشكيلها بنماذج متعددة ذات مظهر جميل وتتميز بمقاومة عالية لمختلف الظروف الجوية.

: 1.71 عند درجة حرارة ° 25 م.
: 84GM/CM-82 عند درجة حرارة ° 40 م.

: ) 2 – 3( م ² / كغ.
: ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.

: الجفاف السطحي 2 ساعة.
: الجفاف التام 24 ساعة.

: الحد األعلى بدون تحديد.
: الزمن الالزم للكسح ) عند الرغبة ( 20 – 30  دقيقة.

: الزمن الفاصل لطالء الطبقة التالية ( الحد األدنى ) 24 ساعة ( عند الرغبة.
: ماء عذب.

: )25-30( ٪ باستخدام مسدس الرش.
: )15-20 (٪ باستخدام الرول و الفرشة.

: يعتمد على الجو والظروف المحيطة.

االكثافة
اللزوجة

معدل االنتشار

مدة الجفاف
المخفف

نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف(.

- مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 5 – 6 ( مم.
- آلة الرش اليدوية.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو اكستر برايم اساس خارجي” أو أي نوع آخر من األساس المناسب من اساسات دهانات 

تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف تماما.
- طالء طبقة واحدة من الرشة “تكنو تكس”.

 برميل 25 كغم.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T940
الــرشـــات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو تكس فاين

صـالحـية تخـزين المنتج 
العــبــوة 

ارشادات التطبيق

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق 

تستخدم رشة »تكنو تكس فاين« كطالء في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية والخشبية 
وسطوح الطوب الفخاري، فوق طبقة من األساس المناسب من أساسات دهانات تكنو.

رشة لها شكل منتظم ومظهر متجانس، ذات تشكيالت متنوعة الحبيبات القابلة للكسح، تمتاز بجمال الشكل وجاذبية المظهر ويمكن 
تشكيلها بنماذج متعددة ذات مظهر جميل وتتميز بمقاومة عالية لمختلف الظروف الجوية. 

: 1.85 عند درجة حرارة °25م.
: ) mPas 1000 × ) 7.5 – 6.5 عند درجة حرارة °40م.

: )2 - 3( م² / كغ.
  ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.

: الجفـاف السطحي ساعتان.
  الجفـاف التام 24 ساعة.

  الحد األعلى بدون تحديد.
  الزمن الالزم للكسح ) عند الرغبة ( ) 20 – 30 ( دقيقة.

  الزمن الفاصل لطالء الطبقة التالية ) الحد األدنى ( 24 ساعة ) عند الرغبة(.
: الماء عذب

  )30-25(٪ باستخدام مسدس الرش.
  )20-15(٪ باستخدام الرول و الفرشة.

  يعتمد على الجو والظروف المحيطة.

االكثافة
اللـزوجــة

 معدل االنتشار

مدة الجفاف

المخفف
نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 5 – 6 ( مم.
الرول: النوع المقترح: إسفنجي.

الرول البالستيكي األملس .

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب. 
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو اكستر برايم اساس خارجي” أو أي نوع آخر من األساس المناسب من اساسات دهانات 

تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف تماما. 
- طالء طبقة واحدة من الرشة “تكنو تكس فاين”. 

 برميل 25 كغم.
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الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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الــرشـــات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو تكس ميديم

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة 

ارشادات التطبيق

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

تستخدم الرشة »تكنو تكس ميديم« كطالء في التطبيقات الخارجية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية وسطوح الطوب الفخاري، 
فوق طبقة من األساس المناسب من أساس دهانات تكنو.

رشة متوسطة الخشونة عاليـة الجـودة للتطبيقات الخارجية، تمتاز بمقاومتها للظروف الجوية وذات خصائص تمنحها تشكيالت 
حبيبية زخرفية بنماذج متنوعة يمكن تشكيلها بالرول أو مسدس الرش وتعطي حماية السطح من الخارج وتمنحه الديكور الزخرفي 

وأهم ميزاتها انها تقاوم العوامل الجوية القاسية وبخاصة درجات الحرارة العالية والرطوبة.

: 1.82 عند درجة حرارة °25م.
: لزوجة عالية.

: ) 1.5 - 2.5 ( م² / كغ.
  ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.

: الجفـاف السطحي 2 ساعة.
  الجفـاف التام 24 ساعة.
  الحد األعلى بدون تحديد

  الزمن الالزم للكسح ) عند الرغبة ( ) 20 – 30 ( دقيقة.
  الزمن الفاصل لطالء الطبقة التالية ) الحد األدنى ( 24 ساعة ) عند الرغبة(.

: الماء عذب.
: )25-30(٪ باستخدام مسدس الرش.

  )15-20(٪ باستخدام الرول و الفرشة.
  يعتمد على الجو والظروف المحيطة.

االكثافة
اللـزوجــة

 معدل االنتشار

مدة الجفاف

المخفف
نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 5 – 6 ( مم.
الرول: النوع المقترح: إسفنجي.

الرول البالستيكي األملس .

- اعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب. 
- طالء طبقة واحدة من األساس”تكنو اكستر برايم”  وتركه حتى يجف. 

- طالء طبقة واحدة من الرشة “تكنو تكس ميديم” باستخدام مسدس الرش أو الرول. 

 برميل 25 كغم.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T942
الــرشـــات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو تكس رووف

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة

ارشادات التطبيق

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

تستخدم الرشة »تكنو تكس رف« كطالء في التطبيقات الخارجية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية وسطوح الطوب الفخاري، 
فوق طبقة من األساس المناسب من أساس دهانات تكنو.

حبيبية  تشكيالت  تمنحها  خصائص  وذات  الجوية  للظروف  بمقاومتها  تمتاز  الخارجية  للتطبيقات  الجـودة،  عاليـة  خشنة  رشة 
الديكور الزخرفي  بالرول أو مسدس الرش، وتعطي حماية السطح من الخارج وتمنحه  زخرفية بنماذج متنوعة يمكن تشكيلها 

واهم ميزاتها انها تقاوم العوامل الجوية القاسية وبخاصة درجات الحرارة العالية والرطوبة.

: 1.9 عند درجة حرارة °25م.
: لزوجة عالية.

: )1 - 2( م² / كغ.
  ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.

: الجفـاف السطحي ساعتان.
  الجفـاف التام 24 ساعة.

  الحد األعلى بدون تحديد.
  الزمن الفاصل لطالء الطبقة التالية ) الحد األدنى ( 24 ساعة ) عند الرغبة(.

: الماء عذب
: )25-30(٪ باستخدام مسدس الرش.

  )15-20(٪ باستخدام الرول و الفرشة.
  يعتمد على الجو والظروف المحيطة.

االكثافة
اللـزوجــة

 معدل االنتشار

مدة الجفاف

المخفف
نسبة التخفيف

12 شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 5.5 – 8.0 ( مم.
الرول: النوع المقترح: إسفنجي.

- اعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب. 
- طالء طبقة واحدة من األساس”تكنو اكستر برايم”  وتركه حتى يجف. 

- طالء طبقة واحدة من الرشة “تكنو تكس رف” باستخدام مسدس الرش أو الرول. 

 برميل 25 كغم.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو تكس كورس

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

ارشادات التطبيق

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

الطوب  واإلسمنتية وسطوح  الخرسانية  السطوح  الخارجية على  التطبيقات  في  تكس كورس « كطالء  »تكنو  الرشة  تستخدم 
الفخاري، فوق طبقة من األساس المناسب من أساس دهانات تكنو.

حبيبية  تشكيالت  تمنحها  وذات خصائص  الجوية  للظروف  بمقاومتها  تمتاز  الخارجية  للتطبيقات  الجودة،  عالية  خشنة  رشة 
زخرفية بنماذج متنوعة يمكن تشكيلها بالرول أو مسدس الرش، وتعطي حماية السطح من الخارج وتمنحه الديكور الزخرفي 

واهم ميزاتها انها تقاوم العوامل الجوية القاسية وبخاصة درجات الحرارة العالية والرطوبة.

: 1.72 عند درجة حرارة ° 25 م.
.gm/cm 81 : لزوجة عالية :

: )1 – 2( م ² / كغ.
: ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.

: الجفاف السطحي ساعتان.
: الجفاف التام 24 ساعة.

: الحد األعلى بدون تحديد.
: الزمن الفاصل لطالء الطبقة التالية ) الحد األدنى ( 24 ساعة عند الرغبة.

:  ماء عذب.
: )25-30( ٪ باستخدام مسدس الرش.

: )15-20( ٪ باستخدام الرول و الفرشة.
: يعتمد على الجو والظروف المحيطة.

االكثافة
اللزوجة

معدل االنتشار

مدة الجفاف
المخفف

نسبة التخفيف

12 شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 5.5 – 8.0 ( مم.
الرول: النوع المقترح: إسفنجي.

- اعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
- طالء طبقة واحدة من األساس”تكنو اكستر برايم” وتركه حتى يجف.

- طالء طبقة واحدة من الرشة “تكنو تكس كورس” باستخدام مسدس الرش أو الرول.

 برميل 25 كغم.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T943 SP
الــرشـــات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو سوفت جراف

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة

ارشادات التطبيق

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

الفخاري فوق طبقة من  الطوب  الخرسانية واإلسمنتية وسطوح  السطوح  الخارجية على  التطبيقات  نهائي في  يستخدم كطالء 
األساس المناسب من أساسات دهانات تكنو كما يمكن استخدامه في التطبيقات الداخلية.

ومقاومة  أنيق  بديكورات جميلة ومظهر  بنماذج مختلفة  تشكيله  يمكن  الرشة،  بمظهر  ديكوري  بشكل معجون،  نهائي،  طالء 
القاسية. الجوية  للرطوبة والحرارة والعوامل  عالية 

: 1.7 عند درجة حرارة ° 25 م.
: gm/cm 112.5: لزوجة عالية.

: )0.4 – 0.45( م ² / كغ.
: ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.

.ASTM D-3363، 4H. اجتياز، قلم :
.ASTM D-4541-III, psi 400 و ASTM D-3359 ،اجتياز :

.ASTM D-870. ،اجتياز :
.ASTM D-1308 ،اجتياز :

: 3 ساعات عند درجة حرارة ° 20 م.
: الجفاف السطحي ساعتان.

: الجفاف التام: 24 ساعة.
: الجفاف الصلد: 48 ساعة.

: ماء عذب.
: ال يخفف.

االكثافة
اللزوجة

معدل االنتشار
القساوة

قوة االلتصاق
مقاومة الماء

مقاومة الكيماويات
فترة الصالحية

مدة الجفاف

المخفف
نسبة التخفيف

12 شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- المسطرين: النوع المقترح: المسطرين المعدني.
- البروة البالستيكية: )النوع المقترح: البروة البالستيكية(الخشنة والناعمة.

- إعداد السطح بتنظيفه وتحضيره جيدا.
- طالء طبقة من األساس “ تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من األساس المناسب من اساسات دهانات تكنو حسب طبيعة 

السطح وتركه حتى يجف تماما.
- طالء طبقة واحدة من “تكنو سوفت جراف” باستخدام المسطرين المعدني، واالنتظار لمدة )10 – 15( دقيقة بعد عملية 

الطالء.
- تشكيل المظهر المطلوب باستخدام البروة البالستيكية الخشنة، وتنظيف البروة من الحبيبات العالقة باإلسفنج المشبع بالماءعند 

الضرورة أثناء التشكيل.
- تنسيق التشكيل وتنعيم السطح باستخدام البروة الناعمة، لجعل السطح أملسا وللحصول على االنسجام والمظهر الجمالي 

المطلوب وخالل فترة التزيد عن 30 دقيقة بعد التشكيل.

 برميل 25 كغم.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T166
الــرشـــات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو جراف 1.5 ملم

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة

ارشادات التطبيق

الوصــف

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق

من  طبقة  فوق  الفخاري  الطوب  وسطوح  واإلسمنتية  الخرسانية  السطوح  على  الخارجية  التطبيقات  في  نهائي  كطالء  يستخدم 
األساس المناسب من أساسات دهانات تكنو كما يمكن استخدامه في التطبيقات الداخلية.

طالء نهائي بشكل معجون ديكوري بمظهر الرشة، يمكن تشكيله بنماذج مختلفة على شكل أخاديد سطحية بديكورات جميلة 
ومظهر أنيق ومقاومة عالية للرطوبة والحرارة والعوامل الجوية القاسية. 

: 1.9 عند درجة حرارة °25م.االكثافة
: لزوجة عالية.اللـزوجــة

:  )0.35 - 0.4( م² / كغ. معدل االنتشار
  ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.

  الجفـاف السطحي ساعتان.مدة الجفاف
  الجفـاف التام: 24 ساعة.

  الجفاف الصلد: 48 ساعة.
: الماء عذبالمخفف

: ال يخفف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- المسطرين: النوع المقترح: المسطرين المعدني.
- البروة البالستيكية: النوع المقترح: البروة البالستيكية )الخشنة والناعمة(.

- إعداد السطح بتنظيفه وتحضيره جيدا. 
- طالء طبقة من األساس “تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من األساس المناسب من اساسات دهانات تكنو حسب طبيعة 

السطح وتركه حتى يجف تماما. 
- طـالء طبقـة واحـدة مـن “تكنو جراف” باستخدام المسطرين المعدني، واالنتظار لمدة  )10 - 15( دقيقة بعد عملية الطالء. 

- تشكيل المظهر المطلوب باستخدام البروة البالستيكية الخشنة , وتنظيف البروة من الحبيبات العالقة باإلسفنج المشبع بالماءعند 
الضرورة أثناء التشكيل. 

- تنسيق التشكيل وتنعيم السطح باستخدام البروة الناعمة، لجعل السطح أملسا وللحصول على االنسجام والمظهر الجمالي 
المطلوب وخالل فترة التزيد عن 30 دقيقة بعد التشكيل.

 برميل 25 كغم. 

ين
اج

مع
 وال

ت
شا

لر
ا

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T960
الــرشـــات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو جراف 2 ملم

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة

ارشادات التطبيق

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

الفخاري فوق طبقة من  التطبيقات الخارجية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية وسطوح الطوب  يستخدم كطالء نهائي في 
األساس المناسب من أساسات دهانات تكنو كما يمكن استخدامه في التطبيقات الداخلية.

طالء نهائي بشكل معجون ديكوري بمظهر الرشة، يمكن تشكيله بنماذج مختلفة على شكل أخاديد متوسطة العمق سطحية بديكورات 
جميلة ومظهر أنيق ومقاومة عالية للرطوبة والحرارة والعوامل الجوية القاسية. 

: 1.9 عند درجة حرارة °25م.االكثافة
: لزوجة عالية.اللـزوجــة

: )0.3 - 0.35( م² / كغ. معدل االنتشار
  ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.

  الجفـاف السطحي ساعتان.مدة الجفاف
  الجفـاف التام: 24 ساعة.

  الجفاف الصلد: 48 ساعة.
: الماء عذب.المخفف

: ال يخفف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- المسطرين: النوع المقترح: المسطرين المعدني.
- البروة البالستيكية: النوع المقترح: البروة البالستيكية )الخشنة والناعمة(.

- إعداد السطح بتنظيفه وتحضيره جيدا. 
- طالء طبقة من األساس “ تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من األساس المناسب من اساسات دهانات تكنو حسب طبيعة 

السطح وتركه حتى يجف تماما. 
- طـالء طبقـة واحـدة مـن “تكنو جراف 2 ملم” باستخدام المسطرين المعدني، واالنتظار لمدة  )10 - 15( دقيقة بعد عملية 

الطالء. 
- تشكيل المظهر المطلوب باستخدام البروة البالستيكية الخشنة , وتنظيف البروة من الحبيبات العالقة باإلسفنج المشبع بالماء عند 

الضرورة أثناء التشكيل. 
- تنسيق التشكيل وتنعيم السطح باستخدام البروة الناعمة، لجعل السطح أملسا وللحصول على االنسجام والمظهر الجمالي 

المطلوب وخالل فترة التزيد عن 30 دقيقة بعد التشكيل.

 برميل 25 كغم.
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الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو جراف 3 ملم

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة

ارشادات التطبيق

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

يستخدم كطالء نهائي في التطبيقات الخارجية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية وسطوح الطوب الفخاري، فوق طبقة من 
األساس المناسب من أساسات دهانات تكنو. كما يمكن استخدامه في التطبيقات الداخلية.

طالء نهائي بشكل معجون ديكوري بمظهر الرشة، يمكن تشكيله بنماذج مختلفة على شكل أخاديد سطحية عالية العمق بديكورات 
جميلة ومظهر أنيق ومقاومة عالية للرطوبة والحرارة والعوامل الجوية القاسية. 

: 1.9 عند درجة حرارة °25م.االكثافة
: لزوجة عالية.اللـزوجــة

: )0.25 - 0.3( م² / كغ. معدل االنتشار
  ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.

: الجفـاف السطحي ساعتان.مدة الجفاف
  الجفـاف التام: 24 ساعة.

  الجفاف الصلد: 48 ساعة.
: الماء عذب.المخفف

: ال يخفف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- المسطرين: النوع المقترح: المسطرين المعدني.
- البروة البالستيكية: النوع المقترح: البروة البالستيكية )الخشنة والناعمة(.

- إعداد السطح بتنظيفه وتحضيره جيدا. 
- طالء طبقة من األساس “ تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من األساس المناسب من اساسات دهانات تكنو حسب طبيعة 

السطح وتركه حتى يجف تماما. 
- طـالء طبقـة واحـدة مـن “تكنو جراف 3 ملم” باستخدام المسطرين المعدني، واالنتظار لمدة  )10 - 15( دقيقة بعد عملية 

الطالء. 
- تشكيل المظهر المطلوب باستخدام البروة البالستيكية الخشنة، وتنظيف البروة من الحبيبات العالقة باإلسفنج المشبع بالماء 

عند الضرورة أثناء التشكيل. 
- تنسيق التشكيل وتنعيم السطح باستخدام البروة الناعمة، لجعل السطح أملسا وللحصول على االنسجام والمظهر الجمالي المطلوب 

وخالل فترة التزيد عن 30 دقيقة بعد التشكيل.

 برميل 25 كغم
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الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو جرافيتو 2 ملم

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة

ارشادات التطبيق

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

الفخاري فوق طبقة من  الطوب  الخرسانية واإلسمنتية وسطوح  السطوح  الخارجية على  التطبيقات  نهائي في  يستخدم كطالء 
األساس المناسب من أساسات دهانات تكنو كما يمكن استخدامه في التطبيقات الداخلية.

طالء نهائي بشكل معجون ديكوري بمظهر الرشة، يمكن تشكيله بنماذج مختلفة على شكل أخاديد متوسطة العمق سطحية بديكورات 
جميلة ومظهر أنيق ومقاومة عالية للرطوبة والحرارة والعوامل الجوية القاسية.

: 1.9 عند درجة حرارة ° 25 م.االكثافة
: لزوجة عالية  KU 112.5.اللزوجة

: )0.3 – 0.35( م ² / كغ.
: 100 % بالحجم .ASTM D-5201المحتويات الصلبة

: ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.معدل االنتشار
: الجفاف السطحي ساعتان.

: الجفاف التام: 24 ساعة.
: الجفاف الصلد: 48 ساعة.مدة الجفاف

: ماء عذب.المخفف
 : ال يخفف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- المسطرين: النوع المقترح: المسطرين المعدني.
- البروة البالستيكية: النوع المقترح: البروة البالستيكية )الخشنة والناعمة(.

إعداد السطح بتنظيفه وتحضيره جيدا.
- طالء طبقة من األساس “ تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من األساس المناسب من اساسات دهانات تكنو حسب طبيعة 

السطح وتركه حتى يجف تماما.
- طالء طبقة واحدة من “تكنو جرافيتو 2 ملم” باستخدام المسطرين المعدني، واالنتظار لمدة )10 – 15( دقيقة بعد عملية 

الطالء.
- تشكيل المظهر المطلوب باستخدام البروة البالستيكية الخشنة , وتنظيف البروة من الحبيبات العالقة باإلسفنج المشبع بالماء عند 

الضرورة أثناء التشكيل.
- تنسيق التشكيل وتنعيم السطح باستخدام البروة الناعمة، لجعل السطح أملسا وللحصول على االنسجام والمظهر الجمالي 

المطلوب وخالل فترة التزيد عن 30 دقيقة بعد التشكيل.

 برميل 25 كغم

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T965
الــرشـــات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو جرافيتو 3 ملم

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة

ارشادات التطبيق

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

الفخاري فوق طبقة من  الطوب  الخرسانية واإلسمنتية وسطوح  السطوح  الخارجية على  التطبيقات  نهائي في  يستخدم كطالء 
األساس المناسب من أساسات دهانات تكنو كما يمكن استخدامه في التطبيقات الداخلية.

طالء نهائي بشكل معجون ديكوري بمظهر الرشة، يمكن تشكيله بنماذج مختلفة على شكل أخاديد متوسطة العمق سطحية بديكورات 
جميلة ومظهر أنيق ومقاومة عالية للرطوبة والحرارة والعوامل الجوية القاسية.

: 1.9 عند درجة حرارة ° 25 م.االكثافة
: لزوجة عالية  KU 112.5.اللزوجة

: ) 0.25 – 0.3 ( م ² / كغ.
ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.معدل االنتشار

: الجفاف السطحي ساعتان.
: الجفاف التام: 24 ساعة.

: الجفاف الصلد: 48 ساعة.مدة الجفاف
: ماء عذب.المخفف

 : ال يخفف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- المسطرين: النوع المقترح: المسطرين المعدني.
- البروة البالستيكية: النوع المقترح: البروة البالستيكية )الخشنة والناعمة(.

إعداد السطح بتنظيفه وتحضيره جيدا.
- طالء طبقة من األساس “ تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من األساس المناسب من اساسات دهانات تكنو حسب طبيعة 

السطح وتركه حتى يجف تماما.
- طالء طبقة واحدة من “تكنو جرافيتو 3 ملم” باستخدام المسطرين المعدني، واالنتظار لمدة )10 – 15( دقيقة بعد عملية 

الطالء.
- تشكيل المظهر المطلوب باستخدام البروة البالستيكية الخشنة , وتنظيف البروة من الحبيبات العالقة باإلسفنج المشبع بالماء عند 

الضرورة أثناء التشكيل.
- تنسيق التشكيل وتنعيم السطح باستخدام البروة الناعمة، لجعل السطح أملسا وللحصول على االنسجام والمظهر الجمالي 

المطلوب وخالل فترة التزيد عن 30 دقيقة بعد التشكيل.

 برميل 25 كغم

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T966
الــرشـــات



- يجب خلط الدهان جيدا حتى يصبح متجانسا قبل االستخدام.

- التخفيف بكمية مناسبة باستخدام المخفف المقترح للحصول على اللزوجة المناسبة.

- عدم الطالء فوق األسطح الرطبة إال بعد جفافها جفافا تاما.

- عدم طالء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما.

- درجة الحرارة المطلوبة 10 درجة مئوية على األقل.

- يجب أن يكون السطح خالي من الرطوبة واليكون أقل من 8 % وأن ال تزيد نسبة الرطوبة عن 70 %.

- التأكـد من التهوية الكافية أثناء التطبيق، تجنب استنـشـاق الرذاذ أو األبخـرة أثناء الطالء.

- يجب أن يكـون الدهان بعيًدا عن متـنـاول األطفال .

- في حالة مالمسـة الدهـان للجلد أو العين يجب غسله بالماء جيًدا كما  يجب تجنب األكل والشرب أو التدخين أثناء الطالء.

إرشادات خاصة

إرشادات السالمة

www.technocoats.com

كتيب المواصفات الفنية

الرشات
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو اكريليك زووم

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة        

ارشادات التطبيق     

الوصــف   

اإلستعماالت األساسية    

أدوات التطبيق    

يستخدم كدهان نهائي في التطبيقات الداخلية، على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية واأللواح المضغوطة وسطوح الطوب 
الفخاري.

دهان مائي لطالء السطوح الداخلية، بخصائص تطبيقية جيدة جدا ومظهر مطفي ناعم الملمس، و خصائص ممتازة في التغطية و 
خصائص ممتازة في االلتصاق و يمنح السطح مظهرا مستويا.

: 1.56 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-1475.االكثافة
: 114KU-112 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-562.اللزوجة

: 38.1 ٪ بالحجم ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: االنتشار النظري : 10.37 م²/ لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، 7 أيام، .ASTM D-870.مقاومة الماء
: اجتياز، 7 أيام )محلول بتركيز ASTM D-1308. )٪ 1.مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيز ASTM D-1308. )٪ 1.5.مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.

: الجفاف التام: ساعتان.
: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 4 ساعات.

: النتائج السابقة بموجب ASTM 5895.مدة الجفاف
: الماء العذب.المخفف

: ) 20-30 (٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.
: ) 10-20 (٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

: يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.نسبة التخفيف

 12 شهرا تقريباً في عبوة مغلقة – تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: )1.5 – 1.8( مم.
الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشاة: النوع العادي.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
- إزالة الدهان القديم – إن وجد – من السطح وتنظيفه تماما والتأكد من خلوه من آثار الدهان أو الغبار واألتربة واألوساخ.

- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو إنتر برايم”، أو أي نوع آخر مناسب من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه 
حتى يجف.

- طالء طبقتين من المعجون “تكنو بوتي”.
- طالء طبقتين من الدهان النهائي “تكنو أكرليك زوم”.

جالون أمريكي - برميل 16 لتر.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T901
دهانات مائية
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو مات

يستخدم كدهان نهائي في التطبيقات الداخلية، على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية واأللواح المضغوطة وسطوح الطوب 
الفخاري.

دهان مائي لطالء السطوح الداخلية، بخصائص تطبيقية جيدة جدا ومظهر مطفي ناعم الملمس، و خصائص ممتازة في التغطية  
و خصائص ممتازة في االلتصاق و يمنح السطح مظهرا مستويا.

: 1.59عند درجة حرارة °25م،  ASTM D-1475.االكثافة
: 114KU-112 عند درجة حرارة °25م، ASTM D-562.اللـزوجــة

:  41.5 ٪ بالحجم ASTM D-5201.المـحتويات الصلبة 
: االنتشار النظري : 10.37 م²/لتر, عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام ASTM D-870.مقاومـة المـاء

: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308  )1٪.مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308 )1.5٪.مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.مـدة الجـفاف 

: الجفاف التام: ساعتان.
: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 4 ساعات.

.ASTM 5895 النتائج السابقة بموجب :
:  المـاء عذب.المخفف

: )20-30( ٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.نسبة التخفيف
 )10-20( ٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

 يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة  

ارشادات التطبيق  

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق  

 12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشــاة: النوع العادي.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب. 
- إزالة الدهان القديم – إن وجد – من السطح وتنظيفه تماما والتأكد من خلوه من آثار الدهان أو الغبار واألتربة واألوساخ. 

- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو إنتر برايم”، أو أي نوع آخر مناسب من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح 
وتركه حتى يجف. 

- طالء طبقتين من المعجون “تكنو بوتي”. 
- طالء طبقتين من الدهان النهائي “تكنو مات”. 

جالون أمريكي. -  برميل 16 لتر.

ت 
تت

تت
ت

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T902
دهانات مائية
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو لوكس مات

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة       

ارشادات التطبيق 

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية  

أدوات التطبيق  

المضغوطة  واأللواح  والجبسية  واإلسمنتية  الخرسانية  السطوح  على  والداخلية،  الخارجية  التطبيقات  في  نهائي  كدهان  يستخدم 
وسطوح الطوب الفخاري.

دهان مائي عالي الجودة لطالء السطوح الداخلية مبني على مستحلب االكريليك كوبوليمر بخصائص تطبيقية جيدة جدا ومظهر 
مطفي ناعم الملمس، و خصائص ممتازة في التغطية  وخصائص ممتازة في االلتصاق و يمنح السطح مظهرا مستويا مطايق 

للمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رقم 470/2002 .

: 1.6عند درجة حرارة °25م،  ASTM D-1475.االكثافة
: 110KU-108 عند درجة حرارة °25م،   ASTM D-562.اللـزوجــة

:  41.5 ٪  بالحجم ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 
: االنتشار النظري : 10.37 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام ASTM D-870.مقاومـة المـاء

: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308  )1٪.مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308 )1.5٪.مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.مـدة الجـفاف 

- الجفاف التام: ساعتان.
- الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 4 ساعات.

.ASTM 5895 النتائج السابقة بموجب  
:  المـاء عذب.المخفف

 )20-30( ٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.نسبة التخفيف
 )10-20( ٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

  يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.

12  شهرا تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهـوية مناسبة ومكان بارد وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشــاة: النوع العادي.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب. 
- إزالة الدهان القديم – إن وجد – من السطح وتنظيفه تماما والتأكد من خلوه من آثار الدهان أو الغبار واألتربة واألوساخ. 

- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو إنتر برايم”، أو أي نوع آخر مناسب من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه 
حتى يجف. 

- طالء طبقتين من المعجون “تكنو بوتي”. 
- طالء طبقتين من الدهان النهائي “تكنو لوكس مات”. 

جالون أمـــريكي. - برميل 16 لتر.

ئية
 ما

ت
انا

ده

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T903
دهانات مائية
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو بيور مات

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة      

ارشادات التطبيق     

الوصــف    

اإلستعماالت األساسية    

أدوات التطبيق   

ينصح بإستخدامه كطبقة نهائية للجدران واألسقف، واأللواح الجبسية والمسطحات اإلسمنتية لإلستعمال الخارجي.

دهان مائي مطفي ذو جودة عالية لإلستخدام الخارجي مكون من اكريليك كوبوليمر ومواد كيميائية اخرى لتكسبه متانة ومقاومة 
لعوامل الطقس ويعطي خصائص ممتازة للتطبيق، ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 2002 / 470.

: 1.53 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-1475.االكثافة
: 114KU-112 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-562.اللزوجة

: ٪46.5 بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: 10 متر مربع/ لترلسماكة الطبقة الجافة 40 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870.مقاومة الماء
: اجتياز، 7 أيام )محلول بتركيز ASTM D-1308. )٪ 1.مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام )محلول بتركيز ASTM D-1308 )٪ 1.5.مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.

: الجفاف التام: ساعتان.
: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 4 ساعات.

: النتائج السابقة بموجب ASTM 5895.مدة الجفاف
: الماء العذب.المخفف

: )20-30(٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.
: )10-20(٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

: يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.نسبة التخفيف

12  شهرا تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهـوية مناسبة ومكان بارد وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشــاة: النوع العادي.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
- إزالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح خال تماما من أي آثار للغبار واألتربة أو الزيوت 

واألوساخ.
للسطوح الخارجية:

- طالء طبقة واحدة من األساس”تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر مناسب من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه 
حتى يجف.

- طالء طبقتين من “تكنو بيور مات “.

جالون أمـــريكي. - برميل 16 لتر.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T904
دهانات مائية
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو لوكس

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة 

ارشادات التطبيق  

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق   

ينصح بإستـخـدامه كطبقة نهائية  للجدران واألسقف، واأللواح الجبسية والمسطحات اإلسمنتية لإلستعمال الخارجي.

دهان مائي مطفي ذو جودة عالية لإلستخـدام الخارجي مكون من اكريليك كوبوليمر ومواد كيميائية اخرى لتكسبه متانة ومقاومة 
لعوامل الطقس ويعطي خصائص ممتازة للتطبيق، ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 470/2002.

: 1.44عند درجة حرارة °25م، ASTM D-1475.االكثافة
: 112KU-110 عند درجة حرارة °25م، ASTM D-562.اللـزوجــة

: 40 ٪ بالحجم ، .ASTM D-5201.المـحتويات الصلبة 
: 10 متر مربع/ لترلسماكة الطبقة الجافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870.مقاومـة المـاء

: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308 )٪ 1.مقاومة القلويات
:  اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308 )٪ 1.5.مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.مـدة الجـفاف 

: الجفاف التام: ساعتان.
: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 4 ساعات.

.ASTM 5895 النتائج السابقة بموجب  
: المــاء العــذب.المخفف

  )20-30( باستخدام مسدس الرش.نسبة التخفيف
  )10-20( باستخدام الرول و الفرشاة.

  يعتمد على الظروف المحيطة بمكان العمل.

12  شهرا تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهـوية مناسبة ومكان بارد وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشــاة: النوع العادي.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
- إزالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح خال تماما من أي آثار للغبار واألتربة أو الزيوت 

واألوساخ.
للسطوح الخارجية:

- طالء طبقة واحدة من األساس”تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر مناسب من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح  وتركه 
حتى يجف.

- طالء طبقتين من “تكنو لوكس “.

جالون أمـــريكي - .برميل 16 لتـر.

ئية
 ما

ت
انا

ده

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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دهانات مائية



www.technocoats.com

كتيب المواصفات الفنية

تكنو لوكس سوبر

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة      

ارشادات التطبيق 

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق   

ينصح بإستخدامه كطبقة نهائية للجدران واألسقف، واأللواح الجبسية والمسطحات اإلسمنتية لإلستعمال الخارجي.

دهان مائي مطفي ذو جودة عالية لإلستخدام الخارجي مكون من اكريليك كوبوليمر ومواد كيميائية اخرى لتكسبه متانة ومقاومة 
لعوامل الطقس ويعطي خصائص ممتازة للتطبيق، ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 2002 / 470.

: 1.49 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-1475.االكثافة
:  112KU-110 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-562.اللزوجة

: 41 ٪ بالحجم ، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: 10 متر مربع/ لترلسماكة الطبقة الجافة 40 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870.مقاومة الماء
: اجتياز، 7 أيام )محلول بتركيز ASTM D-1308 )٪ 1.مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام )محلول بتركيز ASTM D-1308 )٪ 1.5.مقاومة األمالح

.ASTM D-3359 اجتياز :
: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.

: الجفاف التام: ساعتان.
: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 4 ساعات.قوة االلتصاق

: النتائج السابقة بموجب ASTM 5895.مدة الجفاف
: الماء العذب.المخفف

: )20-30( ٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.
: )10-20( ٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

: يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.نسبة التخفيف

12  شهرا تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهـوية مناسبة ومكان بارد وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشــاة: النوع العادي.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
- إزالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح خال تماما من أي آثار للغبار واألتربة أو الزيوت 

واألوساخ.
للسطوح الخارجية:

- طالء طبقة واحدة من األساس”تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر مناسب من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح  وتركه 
حتى يجف.

- طالء طبقتين من “تكنو لوكس سوبر “.

جالون أمـــريكي - .برميل 16 لتـر.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو انتي بكتيريا فالت

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة   

ارشادات التطبيق   

الوصــف   

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق     

يستخدم كدهان نهائي حيثما تكون الرغبة في الحصول على المظهر المطفي والملمس الناعم في التطبيقات الخارجية والداخلية، 
وخصائص مقاومة العفن والبكتيريا مثل المستشفيات على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية وسطوح الطوب الفخاري.

والبكتيريا  العفن  تشكل  يمنع  بحيث  الجوية  الظروف  في جميع  والخارجية  الداخلية  التطبيقات  ليالئم  مائي مطفي مصمم  دهان 
ويتميزبمتانة وقوة عالية ويتحمل الغسيل بالماء والصابون وخصائص جيدة جدا في ثبات اللون ومطابق للمواصفات والمقاييس 

السعودية رقم 470/2002.

: 1.35 عند درجة حرارة °25م، ASTM D-1475.االكثافة
: 110 وحدة كربس عند درجة حرارة °25م، ASTM D-562.اللـزوجــة

: 39 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 
: معدل االنتشار النظري 9.75م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870.مقاومـة المـاء

: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308 )٪ 1.مقاومة القلويات
:  اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308 )٪ 1.5.مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
- الجفاف السطحي ساعة.مـدة الجـفاف 

- الجفاف التام 4 ساعات.
- الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 8 ساعات.

.ASTM 5895 النتائج السابقة بموجب
: المــاء العــذب.المخفف

 )20-30(٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.نسبة التخفيف
 )10-20(٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

 يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة. ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم. - الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.
الفرشــاة: النوع العادي.

جالون أمـــريكي - .برميل 16 لتر.

إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
إزالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح نظيف تماما وخال من األتربة والغبار واألوساخ.

للسطوح الخارجية: 
طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف. 

طالء طبقتين من “تكنو لوكس انتي بكتيريا فالت”.
للسطوح الداخلية: 

طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف. 
طالء طبقتين من معجون “تكنو بوتي” وتنعيم السطح بالصنفرة وتنظيف الغبار الناتج عن الصنفرة بقطعة قماش أو بالهواء 

المضغوط. 
طالء طبقتين من “تكنو لوكس انتي بكتيريا فالت “.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو سوبر كوت

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة       

ارشادات التطبيق     

الوصــف

اإلستعماالت األساسية   

أدوات التطبيق        

يستخدم كدهان طبقة نهائية في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية .

المستحلبات  من  أنواع  على  تصنيعه  في  يعتمد  الجودة  عالي  المرونة  فائق  للتكربن  مانع  النهائية،  للطبقات  مطفي  مائي  دهان 
األكريليكية عالية المرونة له خصائص متميزة في منع نفاذ أيون الكلوريد وكذلك إخفاء التشققات التي تحصل في السطوح ومقاومة 

عالية لألشعة فوق البنفسجية ومقاومة عالية للماء واألمالح والقلويات وخصائص جيدة في االحتفاظ باأللوان.

: 1.35 عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-1475.االكثافة
: KU 104عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-562.اللزوجة

: 48.7 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 11 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870.مقاومة الماء
: اجتياز، 7 أيام ( محلول بتركيز٪ 1)ASTM D-130.مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام ( محلول بتركيز٪ 1.5 ) ASTM D-1308.مقاومة األمالح

.ASTM D-3359 ،اجتياز :
: جفاف السطح : 30 دقيقة.

: الجفاف التام :ساعتان.
: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين : الحد االدنى 4 ساعات.قوة االلتصاق

: جميع النتائج السابقه بموجب ASTM D-5895.مدة الجفاف
: الماء العذب.المخفف

: )20-30 (٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.
: )10-20(٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

: يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.نسبة التخفيف

12  شهرا تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهـوية مناسبة ومكان بارد وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الفرشاة والرول: النوع الجيد المناسب.

- إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه بشكل مناسب.
- عمل طبقة من األساس المناسب.

- تخفيف الطالء بالماء وبالنسبة المقترحة.
- طالء طبقتين من منتج” تكنو سوبر كوت” مع مراعاة زمن إعادة الطالء.

جالون أمـــريكي - .برميل 16 لتـر.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو لوكس ستان

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة    

ارشادات التطبيق 

الوصــف      

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق      

يستخدم كدهان نهائي حيثما تكون الرغبة في الحصول على المظهرالحريري والملمس الناعم في التطبيقات الخارجية والداخلية، 
على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية وسطوح الطوب الفخاري.

وقوة عالية،  ومتانة  الجوية  الظروف  في جميع  والخارجية  الداخلية  التطبيقات  ليالئم  بلمعة حريرية خفيفة، مصمم  مائي  دهان 
ويتحمل الغسيل بالماء والصابون وخصائص جيدة جدا في ثبات اللون ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 470/2002.

: 1.29عند درجة حرارة °25م، ، ASTM D-1475الكثافة
: 105KU-103 عند درجة حرارة °25م،  ASTM D-562اللـزوجــة

: 36 ٪ بالحجم،. ASTM D-5201المـحتويات  الصلبة 
: معدل االنتشار النظري 11م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870مقاومـة المـاء

: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيز ASTM D-1308   )٪ 1مقاومة القلويات
:  اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308 )٪ 1.5مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي  ساعة.مـدة الجـفاف 

: الجفاف التام 4 ساعات.
: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 8 ساعات.

.ASTM 5895 النتائج السابقة بموجب  
: المــاء العــذب.المخفف

: )20-30(٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.نسبة التخفيف
 )10-20(٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

 يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف(.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشــاة: النوع العادي.

جالون أمـــريكي. - برميل 16 لتر.

إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
إزالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح نظيف تماما وخال من األتربة والغبار واألوساخ.

للسطوح الخارجية: 
طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى 

يجف. 
طالء طبقتين من “تكنو لوكس ستان”.

للسطوح الداخلية: 
طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى 

يجف. 
طالء طبقتين من معجون “تكنو بوتي” وتنعيم السطح بالصنفرة وتنظيف الغبار الناتج عن الصنفرة بقطعة قماش أو بالهواء 

المضغوط. 
طالء طبقتين من “تكنو لوكس ساتن“.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو سلك انتي بكتيريا

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة 

إرشادات التطبيق 

الوصــف

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق  

الخارجية  التطبيقات  في  الناعم  والملمس  اللمعة  خفيف  المظهر  على  الحصول  في  الرغبة  تكون  حيثما  نهائي،  كدهان  يستخدم 
والداخلية وخصائص مقاومة العفن والبكتيريا مثل المستشفيات والمختبرات الطبية ومستودعات المواد الغذائية، على السطوح 

الخرسانية واإلسمنتية والجبسية وسطوح الطوب الفخاري.

دهان مائي بلمعة حريرية خفيفة مصمم ليالئم التطبيقات الداخلية والخارجية في جميع الظروف الجوية بحيث يمنع تشكل العفن 
اللون  ثبات  بالماء والصابون  وخصائص جيدة جدا في  الغسيل  بلمعة جيدة جدا ومتانة وقوة عالية ويتحمل  والبكتيريا ويتميز 

ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 470/2002 .

: 1.32 عند درجة حرارة °25م، ، ASTM D-1475.كثافة
: 102KU-100 وحدة كربس عند درجة حرارة °25م، ASTM D-562.اللـزوجــة

: 39 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 
: معدل االنتشار النظري 9.75م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870.مقاومـة المـاء

: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308   )٪ 1.مقاومة القلويات
:  اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308 )٪ 1.5.مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي ساعة.مـدة الجـفاف 

: الجفاف التام 4 ساعات.
: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 8 ساعات.

.ASTM 5895 النتائج السابقة بموجب 
: المــاء العــذب.المخفف

: )20-30(٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.نسبة التخفيف
 )10-20(٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

 يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم - الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.
الفرشــاة: النوع العادي.

جالون أمـــريكي. - برميل 16 لتر.

عداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
إزالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح نظيف تماما وخال من األتربة والغبار واألوساخ.

للسطوح الخارجية: 
طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف. 

طالء طبقتين من “تكنو سلك انتي بكتيريا”.
للسطوح الداخلية: 

طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف. 
طالء طبقتين من معجون “تكنو بوتي” للسطوح الجبسية وتنعيم السطح بالصنفرة وتنظيف الغبار الناتج عن الصنفرة بقطعة 

قماش أو بالهواء المضغوط. 
طالء طبقتين من “تكنو سلك انتي بكتيريا “.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ايجشيل

ئية
 ما

ت
انا

ده

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة  

إرشادات التطبيق

الوصــف         

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق  

يستخدم كدهان نهائي حيثما تكون الرغبة في الحصول على المظهرالحريري والملمس الناعم في التطبيقات الخارجية والداخلية، 
على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية وسطوح الطوب الفخاري.

دهان مائي ربع لمعة، مصمم ليالئم التطبيقات الداخلية والخارجية في جميع الظروف الجوية ومتانة وقوة عالية، ويتحمل الغسيل 
بالماء والصابون وخصائص جيدة جدا في ثبات اللون ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 2002 / 470.

: 1.26 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-1475.االكثافة
: KU 100 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-562.اللزوجة

: 32.92 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 11 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870.مقاومة الماء
: اجتياز، 7 أيام ( محلول بتركيز 1 ٪) ASTM D-1308.مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام ( محلول بتركيز 1.5 ٪) ASTM D-1308.مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي ساعة.
: الجفاف التام 4 ساعات.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 8 ساعات.
: النتائج السابقة بموجب ASTM 5895.مدة الجفاف

: الماء العذب.المخفف
: )20-30( ٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.
: )10-20( ٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

: يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشاة: النوع العادي..

جالون أمـــريكي. - برميل 16 لتر.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
- إزالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح نظيف تماما وخال من األتربة والغبار واألوساخ.

  للسطوح الخارجية:
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى 

يجف.
- طالء طبقتين من “تكنو إيجشيل”.

  للسطوح الداخلية:
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى 

يجف.
- طالء طبقتين من معجون “تكنو بوتي” وتنعيم السطح بالصنفرة وتنظيف الغبار الناتج عن الصنفرة بقطعة قماش أو بالهواء 

المضغوط.
- طالء طبقتين من “تكنو إيجشيل “.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو لوكس سيمي جلوس

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة     

ارشادات التطبيق 

الوصــف   

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

الخارجية  التطبيقات  في  الناعم  والملمس  الالمع  نصف  المظهر  على  الحصول  في  الرغبة  تكون  حيثما  نهائي  كدهان  يستخدم 
والداخلية، على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية وسطوح الطوب الفخاري.

الداخلية والخارجية في جميع الظروف الجوية ويتميز بلمعة جيدة جدا  ومتانة  التطبيقات  دهان مائي نصف المع مصمم ليالئم 
وقوة عالية  ويتحمل الغسيل بالماء والصابون وخصائص جيدة جدا في ثبات اللون ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 

. 470/2002

: 1.3 عند درجة حرارة °25م، ASTM D-1475.كثافة
: 102KU-100 عند درجة حرارة °25م،  ASTM D-562.اللـزوجــة

: 36 ٪ بالحجم،. ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 
: معدل االنتشار النظري 11م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870.مقاومـة المـاء

: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308   )٪ 1.مقاومة القلويات
:  اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308 )٪ 1.5.مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي ساعة.مـدة الجـفاف 

  الجفاف التام 4 ساعات.
  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 8 ساعات.

.ASTM 5895 النتائج السابقة بموجب  
: المــاء العــذب.المخفف

: )20-30(٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.نسبة التخفيف
  )10-20(٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

  يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم - الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.
الفرشــاة: النوع العادي.

عداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
إزالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح نظيف تماما وخال من األتربة والغبار واألوساخ.

للسطوح الخارجية: 
طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف. 

طالء طبقتين من “تكنو لوكس سمي جلوس”.
للسطوح الداخلية: 

طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف. 
طالء طبقتين من معجون “تكنو بوتي” للسطوح الجبسية وتنعيم السطح بالصنفرة وتنظيف الغبار الناتج عن الصنفرة بقطعة قماش 

أو بالهواء المضغوط. 
طالء طبقتين من “تكنو لوكس سيمي جلوس“.

جالون أمـــريكي. - برميل 16 لتر.

ئية
 ما

ت
انا

ده
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو أكرليك سيمي جلوس

ئية
 ما

ت
انا

ده

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

ارشادات التطبيق

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق 

الخارجية  التطبيقات  الناعم في  الالمع والملمس  المظهر نصف  الرغبة في الحصول على  يستخدم كدهان نهائي حيثما تكون 
والداخلية، على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية وسطوح الطوب الفخاري.

دهان مائي نصف المع مصمم ليالئم التطبيقات الداخلية والخارجية في جميع الظروف الجوية ويتميز بلمعة جيدة جدا ومتانة 
وقوة عالية ويتحمل الغسيل بالماء والصابون وخصائص جيدة جدا في ثبات اللون ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 

.470/2002 .

: 1.24 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-1475.االكثافة
: KU 99 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-562.اللزوجة

: 39.6 ٪ بالحجم،ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 11 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870.مقاومة الماء
: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيز ASTM D-1308 )٪ 1.مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيز ASTM D-1308 )٪ 1.5.مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي ساعة.
: الجفاف التام 4 ساعات.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 8 ساعات.
: النتائج السابقة بموجب ASTM 5895.مدة الجفاف

: الماء العذب.المخفف
: )20-30( ٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.
: )10-20( ٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

: يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.                                        نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم - الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.
الفرشــاة: النوع العادي.

- عداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
- إزالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح نظيف تماما وخال من األتربة والغبار واألوساخ.

للسطوح الخارجية: 
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى 

يجف. 
- طالء طبقتين من “تكنو أكرليك سمي جلوس”.

للسطوح الداخلية: 
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى 

يجف. 
- طالء طبقتين من معجون “تكنو بوتي” للسطوح الجبسية وتنعيم السطح بالصنفرة وتنظيف الغبار الناتج عن الصنفرة بقطعة 

قماش أو بالهواء المضغوط. 
- طالء طبقتين من “تكنو أكرليك سيمي جلوس“.

جالون أمـــريكي. - برميل 16 لتر.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو سيمي جلوس اميلشن

ئية
 ما

ت
انا

ده

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة  

ارشادات التطبيق   

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق 

الخارجية  التطبيقات  الناعم في  الالمع والملمس  المظهر نصف  الرغبة في الحصول على  يستخدم كدهان نهائي حيثما تكون 
والداخلية، على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية وسطوح الطوب الفخاري.

دهان مائي نصف المع مصمم ليالئم التطبيقات الداخلية والخارجية في جميع الظروف الجوية ويتميز بلمعة جيدة جدا ومتانة 
وقوة عالية ويتحمل الغسيل بالماء والصابون وخصائص جيدة جدا في ثبات اللون ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 

.470/2002

: 1.21 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-1475.االكثافة
:  +KU -2/95 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-562.اللزوجة

: 39.65 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 11 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870.مقاومة الماء
: اجتياز، 7 أيام )محلول بتركيز ASTM D-1308 )٪ 1.مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام )محلول بتركيز ASTM D-1308 )٪ 1.5.مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي ساعة.
: الجفاف التام 4 ساعات.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 8 ساعات.
: النتائج السابقة بموجب ASTM 5895.مدة الجفاف

: الماء العذب.المخفف
: )20-30( ٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.
: )10-20( ٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

: يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم - الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.
الفرشــاة: النوع العادي.

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
- إزالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح نظيف تماما وخال من األتربة والغبار واألوساخ.

للسطوح الخارجية:
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى 

يجف.
- طالء طبقتين من “تكنو سيمي جلوس أميلشن”.

للسطوح الداخلية:
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى 

يجف.
- طالء طبقتين من معجون “تكنو بوتي” للسطوح الجبسية وتنعيم السطح بالصنفرة وتنظيف الغبار الناتج عن الصنفرة بقطعة 

قماش أو بالهواء المضغوط.
- طالء طبقتين من “تكنو سيمي جلوس أميلشن“ .

جالون أمـــريكي. - برميل 16 لتر.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو أكريلك أملشن

ئية
 ما

ت
انا

ده

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة  

ارشادات التطبيق   

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق 

ينصح بإستخدامه كطبقة نهائية للجدران واألسقف، واأللواح الجبسية والمسطحات اإلسمنتية لإلستعمال الخارجي .

دهان مائي مطفي ذو جودة عالية لإلستخدام الخارجي مكون من اكريليك كوبوليمر ومواد كيميائية اخرى لتكسبه متانة ومقاومة 
لعوامل الطقس ويعطي خصائص ممتازة للتطبيق، ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 2002 / 470 .

:+0.02/1.20- عند درجة حرارة ° 25 م، .ASTM D-1475الكثافة
95  وحدة كربس عند درجة حرارة ° 25 م، .ASTM D-562اللزوجة

: 40 ٪ بالحجم ، . .ASTM D-5201المحتويات الصلبة
: 10 متر مربع/ لترلسماكة الطبقة الجافة 40 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، 7 أيام، .ASTM D-870مقاومة الماء
: اجتياز، 7 أيام ( محلول بتركيز 1 ٪ ) .ASTM D-1308مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام ( محلول بتركيز 1.5 ٪ ) .ASTM D-1308مقاومة األمالح

: اجتياز .ASTM D-3359قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.مدة الجفاف

: الجفاف التام: ساعتان.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى) 4 ساعات(.

ASTM 5895. النتائج السابقة بموجب

الماء العذب.المخفف
)20-30 ( ٪  بالحجم في تطبيق مسدس الرش.نسبة التخفيف

)10-20 ( ٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشاة: النوع العادي..

إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
زالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح خال تماما من أي آثار للغبار واألتربة أو الزيوت 

واألوساخ.
للسطوح الخارجية:

طالء طبقة واحدة من األساس”تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر مناسب من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه 
حتى يجف.

طالء طبقتين من “تكنو اكريلك املشن“.

جالون أمريكي – برميل 16 لتر.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو لوكس جلوس

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة

ارشادات التطبيق  

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق 

 يستخدم كدهان نهائي، حيثما تكون الرغبة في الحصول على المظهر الالمع والملمس الناعم في التطبيقات الخارجية والداخلية، 
على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية وسطوح الطوب الفخاري.

دهان مائي المع مصمم ليالئم التطبيقات الداخلية والخارجية في جميع الظروف الجوية ويتميز بلمعة جيدة جدا  ومتانة وقوة عالية 
ويتحمل الغسيل بالماء والصابون وخصائص جيدة جدا في ثبات اللون ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 470/2002 

.

: 1.15 عند درجة حرارة °25م، ، ASTM D-1475.كثافة
: 102KU-100 عند درجة حرارة °25م،  ASTM D-562.اللـزوجــة

: 39 ٪ بالحجم،. ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 
: معدل االنتشار النظري 13م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870.مقاومـة المـاء

: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308   )٪ 1.مقاومة القلويات
:  اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308 )٪ 1.5.مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي ساعة.مـدة الجـفاف 

  الجفاف التام 4 ساعات.
  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 8 ساعات.

.ASTM 5895 النتائج السابقة بموجب  
: المــاء العــذب.المخفف

 )20-30(٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.نسبة التخفيف
 )10-20(٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

 يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف(.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم. الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.
الفرشــاة: النوع العادي.

إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
إزالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح نظيف تماما وخال من األتربة والغبار واألوساخ.

للسطوح الخارجية: 
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف. 

- طالء طبقتين من “تكنو لوكس جلوس”.
للسطوح الداخلية: 

- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم” أو أي نوع آخر من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف. 
- طالء طبقتين من معجون “تكنو بوتي” للسطوح الجبسية وتنعيم السطح بالصنفرة وتنظيف الغبار الناتج عن الصنفرة بقطعة 

قماش أو بالهواء المضغوط. 
- طالء طبقتين من “تكنو لوكس جلوس “.

جالون أمـــريكي - برميل 16 لتر.

ئية
 ما

ت
انا

ده

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو مارفل بينت

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

ارشادات التطبيق 

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

يستخدم كدهان طبقة نهائية، في التطبيقات الخارجية والداخلية، على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية وسطوح الطوب 
الفخاري، إلعطاء مظهر نهائي المع وتعطي أفضل الخصائص عند تطبيقه فوق الرشات المائية وينصح باستخدامه في 

المستشفيات والمستوصفات وغرف التمريض.

دهان مائي المع للطبقات النهائية يتميز بتقنية الترابط من النوع التصالبي ) Cross Linking ( في درجات الحرارة المحيطة، 
لتعطي خصائص ممتازة في مختلف الظروف الجوية ويتميز بعدة خصائص مهمة تعطيه التميز في االداء مثل الخصائص 

المتميزة في االحتفاظ باللمعة واللون ونعومة الملمس باإلضافة الى الصالبة.

: 1.22 عند درجة حرارة °25م ،  ASTM D-1475.االكثافة
: 85 وحدة كربس عند درجة حرارة °25م، ASTM D-562.اللـزوجــة

:45 ٪ بالحجم،ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 

:  معدل االنتشار النظري 11.25 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870.مقاومـة المـاء

: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308 )٪ 1.مقاومة القلويات
:  اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308 )٪ 1.5.مقاومة األمالح

: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي ساعة.مدة الجفاف

  الجفاف التام 4 ساعات.
  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 8 ساعات.

.ASTM 5895 النتائج السابقة بموجب  
: الماء العذب.المخفف

: )20-30(٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.نسبة التخفيف
  )10-20(٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

 يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم. 
الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشــاة: النوع العادي.

إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب. 
إزالة الدهان القديم - إن وجد - تماما من السطح، والتأكد من أن السطح خال تماما من أي آثار للغبار واألتربة أو الزيوت واألوساخ.

للسطوح الداخلية: 
- طالء طبقة واحدة من األساس”تكنو انتر برايم”، “ أو أي نوع آخر مناسب من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه 

حتى يجف. 
- طالء طبقة واحدة من المعجون “تكنو بوتي” وصنفرة السطح بعد الجفاف وتنظيفه من الغبار الناتج عن الصنفرة بقطعة قماش 

أو بالهواء المضغوط. 
- طالء طبقتين من “تكنو مارفل بينت”.

للسطوح الخارجية: 
- طالء طبقة واحدة من األساس”تكنو اكستر برايم”، “ أو أي نوع آخر مناسب من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح 

وتركه حتى يجف. 
- طالء طبقتين من “تكنو مارفل بينت”.

جالون أمـــريكي. - برميل 16 لتر.
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الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو سيف كوت

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

ارشادات التطبيق 

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

يستخدم كدهان طبقة نهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية و الجبسية واأللواح المضغوطة.

دهان مائي، عالي الجودة، خال من المذيبات العضوية المتطايرة، صديق البيئة يمتاز بتكوين طبقة طالء خالية تماما من األضرار 
الصحية يستخدم في التطبيقات الداخلية ويتميز بخصائص جيدة في مقاومة الغسيل وثبات اللون باإلضافة الى االلتصاق والمتانة .

عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D.0.03-/+1.37-147الكثافة
وحدة كربس عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D. 105-562اللزوجة

: 35 ٪ بالحجم .ASTM D-5201المحتويات الصلبة

: معدل االنتشار النظري 8.75 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام، .ASTM D-870مقاومة الماء

: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيز ASTM D. )٪ 1-1308مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام )محلول بتركيز ASTM D. )٪ 1.5-1308مقاومة األمالح

: اجتياز .ASTM D-3359قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي 30 دقيقة.مدة الجفاف
: ساعتانالجفاف التام

الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى ) 4 ساعات(.
5895 ASTM. النتائج السابقة بموجب

ماء نظيفالمخفف
: )30-20 ( ٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.نسبة التخفيف

: )20-10 (٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.
يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم. – الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.
الفرشاة: النوع العادي .

إعداد السطح وتحضيره جيداً بتنظيفه بشكل مناسب.
– إزالة الدهان القديم – إن وجد – تماماً من السطح، والتأكد من أن السطح نظيف تماماً وخال من األتربة والغبار واألوساخ.

– طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو برايم “ وتركه حتى يجف.
– طالء طبقتين من معجون “ تكنو بوتي “ و تنعيم السطح بصنفرته و تنظيفه من الغبار الناتج من الصنفرة .

– طالء طبقتين من “تكنو سيف كوت “.

جالون أمريكي – برميل 16 لتر.

ئية
 ما

ت
انا

ده
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو كوول بينت

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

ارشادات التطبيق 

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

ينصح بإستخدامه كطبقة نهائية للجدران واألسقف، واأللواح الجبسية والمسطحات اإلسمنتية لإلستعمال الخارجي .

دهان مائي مطفي ذو جودة عالية لإلستخدام الخارجي  يساعد على تقليل امتصاص الحرارة الخارجية مكون من اكريليك 
كوبوليمر ,وصبغات كيميائية خاصة لتكسبه متانة ومقاومة لعوامل الطقس ويعطي خصائص ممتازة للتطبيق، ويعتمد على قدرته 

على تقليل السطح لالشعة تحت الحمراء الصادرة من اشعة الشمس.

: 1.5 عند درجة حرارة ° 25 م، .ASTM D-1475الكثافة
: 105 وحدة كربس عند درجة حرارة ° 25 م، .ASTM D-562اللزوجة

: 40 ٪ بالحجم ، . .ASTM D-5201المحتويات الصلبة

: 10 متر مربع/ لترلسماكة الطبقة الجافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام، .ASTM D-870مقاومة الماء

: اجتياز، 7 أيام  محلول بتركيز ASTM D. ٪ 1-1308مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام  محلول بتركيز ASTM D. ٪ 1.5-1308مقاومة األمالح

: اجتياز .ASTM D-3359قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.مدة الجفاف

: ساعتان.: الجفاف التام
: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين)الحد األدنى( 4 ساعات.

5895 ASTM. النتائج السابقة بموجب :
: الماء العذب.المخفف

: )30-20 ( ٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.نسبة التخفيف
: ) 20-10 (٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

: يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشاة: النوع العادي..

إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
زالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح خال تماما من أي آثار للغبار واألتربة أو الزيوت 

واألوساخ.
للسطوح الخارجية:

طالء طبقة واحدة من األساس”تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر مناسب من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه 
حتى يجف.

طالء طبقتين من “تكنو كوول بينت  “.

جالون أمريكي – برميل 16 لتر.

ئية
 ما

ت
انا

ده

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ريتاردنت بينت

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

ارشادات التطبيق 

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

ينصح بإستخدامه كطبقة نهائية للجدران واألسقف، واأللواح الجبسية والمسطحات اإلسمنتية لإلستعمال الخارجي والداخلي .

دهان مائي مطفي ذو جودة عالية لإلستخدام  الداخلي والخارجي  يساعد على منع انتشار الحريق  مكون من اكريليك كوبوليمر 
,ومضافات كيميائية خاصة لتكسبه متانة ومقاومة  للحريق باالضافة الى عوامل الطقس ويعطي خصائص ممتازة للتطبيق.

: 1.5 عند درجة حرارة ° 25 م، .ASTM D-1475الكثافة

: 105 وحدة كربس عند درجة حرارة ° 25 م، .ASTM D-562اللزوجة
: 40 ٪ بالحجم ، . .ASTM D-5201المحتويات الصلبة

: 10 متر مربع/ لترلسماكة الطبقة الجافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام، .ASTM D-870مقاومة الماء

: اجتياز، 7 أيام محلول بتركيز ASTM D. ٪ 1-1308مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام  محلول بتركيز ASTM D. ٪ 1.5-1308مقاومة األمالح

: اجتياز .ASTM D-3359قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.مدة الجفاف

: الجفاف التام: ساعتان.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 4 ساعات.

5895 ASTM. النتائج السابقة بموجب

: الماء العذب.المخفف
: ) 30-20 (٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.نسبة التخفيف

: ) 20-10 (٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح:) 1.5 – 1.8 ( مم.
الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشاة: النوع العادي..

إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
زالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح خال تماما من أي آثار للغبار واألتربة أو الزيوت 

واألوساخ.
للسطوح الخارجية:

طالء طبقة واحدة من األساس”تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر مناسب من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه 
حتى يجف.

طالء طبقتين من “تكنو  ريتاردنت  بينت  “.

جالون أمريكي – برميل 16 لتر.

ئية
 ما

ت
انا

ده
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو فلورسنت بينت     

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

ارشادات التطبيق 

الوصــف

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

ينصح بإستخدامه كطبقة نهائية للجدران واألسقف، واأللواح الجبسية والمسطحات اإلسمنتية  لالستعمال الداخلي .

دهان مائي  بمظهر فسفوري ذو جودة عالية لإلستخدام  الداخلي.

: 1.5 عند درجة حرارة ° 25 م، .ASTM D-1475الكثافة
: 105 وحدة كربس عند درجة حرارة ° 25 م، .ASTM D-562اللزوجة

: 40 ٪ بالحجم ، . .ASTM D-5201المحتويات الصلبة

: 10 متر مربع/ لترلسماكة الطبقة الجافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام، .ASTM D-870مقاومة الماء

: اجتياز، 7 أيام  محلول بتركيز ASTM D. ٪ 1-1308مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام  محلول بتركيز ASTM D. ٪ 1.5-1308مقاومة األمالح

: اجتياز .ASTM D-3359قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.مدة الجفاف

: الجفاف التام: ساعتان.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 4 ساعات.

5895 ASTM. النتائج السابقة بموجب

الماء العذب.المخفف
) 30-20 (٪ بالحجم في تطبيق مسدس الرش.نسبة التخفيف

) 20-10 (٪ بالحجم للرولة وفرشاة التطبيق.

يعتمد على حالة الطقس في مكان العمل.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشاة: النوع العادي..

إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه بشكل مناسب.
زالة الدهان القديم – إن وجد – تماما من السطح، والتأكد من أن السطح خال تماما من أي آثار للغبار واألتربة أو الزيوت 

واألوساخ.
للسطوح الخارجية:

طالء طبقة واحدة من األساس”تكنو اكستر برايم” أو أي نوع آخر مناسب من أساس دهانات تكنو حسب طبيعة السطح وتركه 
حتى يجف.

طالء طبقتين من “تكنو  فلورسنت بينت  “.

جالون أمريكي – برميل 16 لتر.
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- يجب خلط الدهان جيدا حتى يصبح متجانسا قبل االستخدام.

- التخفيف بكمية مناسبة باستخدام المخفف المقترح للحصول على اللزوجة المناسبة.

- عدم الطالء فوق األسطح الرطبة إال بعد جفافها جفافا تاما.

- عدم طالء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما.

- درجة الحرارة المطلوبة 10 درجة مئوية على األقل.

- يجب أن يكون السطح خالي من الرطوبة واليكون أقل من 8 % وأن ال تزيد نسبة الرطوبة عن 70 %.

- التأكـد من التهوية الكافية أثناء التطبيق، تجنب استنـشـاق الرذاذ أو األبخـرة أثناء الطالء.

- يجب أن يكـون الدهان بعيًدا عن متـنـاول األطفال .

- في حالة مالمسـة الدهـان للجلد أو العين يجب غسله بالماء جيًدا كما  يجب تجنب األكل والشرب أو التدخين أثناء الطالء.

إرشادات خاصة

إرشادات السالمة
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو جلوس اناميل

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة  

نظام الدهان المقترح

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق 

يستخدم كدهان نهائي في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية واالسمنتية والجبسية والخشبية. وكذلك السطوح 
الحديدية.    

دهان زيتي نهائي المع عال الجودة للتطبيقات الخارجية والداخلية، له خصائص جيدة جدا في ثبات اللمعة ويمنح السطح المظهر 
المستوى الناعم و خصائص ممتازة في التغطية وخصائص جيدة جدا في مقاومة الظروف الجوية وثبات اللمعة مطابق للمواصفات 

والمقاييس السعودية 2002 / 470.

: 1.01 عند درجة حرارة ° 25 م +ASTM D-1475.االكثافة
: KU 81 عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-562.اللزوجة

: 47.88 ٪ بالحجم ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 15.40 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، بقلم ASTM D-3363 4H.القساوة
: اجتياز، 1 كغ ASTM D-5178.مقاومة الخدش
: اجتياز، ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: اجتياز، ASTM D-870.مقاومة الماء

: قطر 3 ملم ASTM D-522.الثني
: جفاف الملمس ساعة و 30 دقيقة.

: الجفاف السطحي 3 ساعات.
: الجفاف التام 16 ساعة.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 24 ساعة.
: النتائج السابقة بموجب ASTM D-5895.مدة الجفاف

: تكنو تنر T 898.المخفف
: )15 – 20( ٪ باستعمال مسدس الرش.

: )5 – 10( ٪ باستعمال الرول والفرشاة.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

الفرشاة / الرول / الرش.

لسطوح المباني:
- اعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وجميع آثار الزيوت والشحوم واألتربة واألوساخ تماما من السطح.

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو بالهواء المضغوط.
- طالء طبقة من األساس “تكنو اكستر برايم”، أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تكنو المناسب للسطح.

- طالء طبقة أو طبقتين من المعجون “تكنو بوتي” للسطوح الداخلية فقط عند الرغبة في الحصول على سطح ناعم الملمس.
- طالء طبقتين من الدهان “تكنو جلوس انامل”.

للسطوح الحديدية:
- اعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ.

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قماش لينة مبللة بمخفف “تكنو ثينر T898 ”، وتركه حتى يجف تماما.
- طالء طبقة أو طبقتين من دهان األساس “تكنو ريد أوكسيد برايمر” أو “تكنو كروميت برايم” أو “تكنو فوسفيت برايم” مع مراعاة 

زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.
- طالء طبقتين من الدهان النهائي “تكنو جلوس انامل “ مع مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.

جالون أمـــريكي. -  برميل 16 لتر.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ستار جلوس انامل

تت
تت

تت
 

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

نظام الدهان المقترح

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق   

يستخدم كدهان نهائي في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية واالسمنتية والجبسية والخشبية. وكذلك السطوح 
الحديدية.

دهان زيتي نهائي المع عال الجودة للتطبيقات الخارجية والداخلية، له خصائص جيدة جدا في ثبات اللمعة ويمنح السطح المظهر 
المستوى الناعم و خصائص ممتازة في التغطية وخصائص جيدة جدا في مقاومة الظروف الجوية  وثبات اللمعة مطابق للمواصفات 

والمقاييس السعودية 470/2002 .

: 1.12 عند درجة حرارة °25م .ASTM D-1475.االكثافة
: 85KU عند درجة حرارة °25م ASTM D-562.اللـزوجــة

:  46.3 ٪ بالحجم ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 
: معدل االنتشار النظري 15.40 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون.معدل االنتشار 

: اجتياز، بقلم ASTM D-3363 4H.القساوة
: اجتياز، عند 1 كغ ASTM D-5178.مقاومة الخدش
: اجتياز، ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: اجتياز، ASTM D-870.مقاومة المـاء

: قطر 3 ملم  ASTM D-522.الثني
: جفاف الملمس ساعة و 30 دقيقة.مـدة الجـفاف 

  الجفاف السطحي 3 ساعات. 
  الجفاف التام 16 ساعة.

  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 24 ساعة.
.ASTM D-5895 النتائج السابقة بموجب  

: تكـنـو ثينـر  T898. المخفف
: )15 - 20( ٪ باستعمال مسدس الرش.نسبة التخفيف

  ) 5 - 10( ٪ باستعمال الرول والفرشاة.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

الفرشـاة / الرول / الرش.

لسطوح المباني: 
اعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وجميع آثار الزيوت والشحوم واألتربة واألوساخ تماما من السطح. 

تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو بالهواء المضغوط. 
طالء طبقة من األساس “تكنو اكستر برايم”، أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تكنو المناسب للسطح. 

طالء طبقة أو طبقتين من المعجون “تكنو بوتي” للسطوح الداخلية فقط عند الرغبة في الحصول على سطح ناعم الملمس. 
طالء طبقتين من الدهان “تكنو ستار جلوس انامل”.

للسطوح الحديدية: 
اعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ. 

تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قماش لينة مبللة بمخفف “تكنو ثينر T898”، وتركه حتى يجف تماما. 
طالء طبقة أو طبقتين من دهان األساس “تكنو ريد أوكسيد برايمر” أو “تكنو كروميت برايم” أو “تكنو فوسفيت برايم” مع مراعاة 

زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية. 
طالء طبقتين من الدهان النهائي “تكنو ستار جلوس انامل “ مع مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية. 

جالون أمـــريكي. -  برميل 16 لتر.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو بريل انامل

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة    

ارشادات التطبيق 

الوصــف

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق

 يستخدم كدهان للطبقات النهائية في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية وسطوح الطوب 
الفخاري.

دهان زيتي المع عديم االصفرار عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على الكيد معدل ومقاوم جيد للظرووف الجوية وتغير اللون 
لمقاومته لالشعة فوق البنفسجية باإلضافة الى الصالبة العالية مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 472 /2002

: 1.23 عند درجة حرارة °25م .ASTM D-1475.االكثافة
: 78KU عند درجة حرارة °25م، ASTM D-562.اللـزوجــة

:  50 ٪  بالحجم  ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 
:  معدل االنتشار النظري 12.5م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار 
: اجتياز، 1 كغ ASTM D-5178.مقاومة الخدش
: اجتياز، ASTM D-870.مقاومة المـاء

: الجفاف السطحي ساعتان.مدة الجفاف
 الجفاف التام 16 ساعة.

 الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 24 ساعة.
.ASTM D-5895 النتائج السابقة بموجب 

: “تكنو ثينر T898”.المخفف
: )15 - 20( ٪ باستعمال مسدس الرش .نسبة التخفيف

  ) 5 - 10( ٪ باستعمال الرول والفرشاة.

12 شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم ذو الشعر القصير.

الفرشــاة: النوع الجيد والمناسب.

- اعداد وتحضير السطح بالصنفرة الزالة جميع الحبيبات والزيوت والشحوم واألوساخ األخرى تماما من السطح. 
- تنظيف السطح من الغبار بفرشاة لينة أو بالهواء المضغوط. 

- طالء طبقة من دهان األساس “تكنو اكستر برايم”، أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تكنو المناسب للسطح. 
- طالء طبقتين من “تكنو بريل انامل” . 

لألسطح الحديدية :
- اعداد وتحضير السطح بالصنفرة إلزالة الصدأ والزيوت والشحوم تماماً .

- تنظيف السطح بفرشاة ناعمة أو قطعة قماش مع تنر تكنو T898  وتترك حتى تجف تماماً .
- طالء طبقة من “ تكنوريد اوكسيد برايمر” أو “ تكنو كرومات برايم “ أو “ تكنو فوسفات برايم“.

- طالء طبقتين من “ تكنو بريل انامل“.

جالون أمـــريكي. - برميل 16 لتر.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو سيمي جلوس ايناميل
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صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة  

ارشادات التطبيق   

الوصــف     

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق   

الخرسانية واالسمنتية والجبسية والخشبية واألسبستوس  السطوح  الخارجية والداخلية على  التطبيقات  نهائي في  يستخدم كدهان 
والسطوح الحديدية .

دهان زيتي نصف المع عالي الجودة للطبقات النهائية له خصائص ممتازة في المظهر المستوي والنعومة ويمنح السطح المظهر 
النصف الالمع والمقاوم للظروف الجوية والقابل للغسيل بالماء والصابون.

: 1.28 عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-147.االكثافة
: KU 79 عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-562.اللزوجة

: 47.88 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 13.50 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 35 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز بقلم ASTM D-3363، 4H.القساوة
: اجتياز، عند 1 كغ ASTM D-5178.مقاومة الخدش

: اجتياز عند قطر 3 مم ASTM D-522.الثني
: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: اجتياز ASTM D-870.مقاومة الماء

: جفاف الملمس ساعة و 30 دقيقة.
: الجفاف السطحي 3 ساعات.

: الجفاف التام 16 ساعة.
: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 24 ساعة.

: النتائج السابقة بموجب ASTM D-5895.مدة الجفاف
: تكنو تنر T 898.المخفف

: )15 – 20( ٪ باستعمال مسدس الرش.
: )5 – 10( ٪ باستعمال الرول والفرشاة.نسبة التخفيف

12 شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: )1.5 – 1.8( مم.
الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم ذو الشعر القصير.

الفرشــاة: النوع الجيد والمناسب.

لسطوح المباني:
- اعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وجميع آثار الزيوت والشحوم واألتربة واألوساخ تماما من السطح.

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو بالهواء المضغوط.
- طالء طبقة من األساس “تكنو اكستر برايم”، أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تكنو المناسب للسطح.

- طالء طبقتين من معجون “تكنو بوتي” للسطوح الداخلية فقط عند الرغبة في الحصول على سطح ناعم الملس.
- طالء طبقتين من الدهان “تكنو سيمي جلوس انامل”.

للسطوح الحديدية:
- اعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ.

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قماش لينة مبللة بمخفف “تكنو ثينر T898 ”، وتركه حتى يجف تماما.
- طالء طبقة أو طبقتين من دهان األساس “تكنو ريد اوكسيد برايمر” أو “تكنو كروميت برايم” أو “تكنو فوسفيت برايم”، مع

- مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.
- طالء طبقتين من الدهان النهائي “تكنو سيمي جلوس انامل” مع مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.

جالون أمـــريكي - برميل 16 لتر.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ستار سيمي جلوس انامل

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة 

ارشادات التطبيق 

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق 

الخرسانية واالسمنتية والجبسية والخشبية واألسبستوس  السطوح  الخارجية والداخلية على  التطبيقات  نهائي في  يستخدم كدهان 
والسطوح الحديدية.

دهان زيتي نصف المع عالي الجودة للطبقات النهائية له خصائص ممتازة في المظهر المستوي والنعومة ويمنح السطح المظهر 
النصف الالمع والمقاوم للظروف الجوية والقابل للغسيل بالماء والصابون.

: 1.3 عند درجة حرارة °25م  ASTM D-1475.االكثافة
: 75 وحدة كربس عند درجة حرارة °25م ASTM D-562.اللـزوجــة

: 47.25 ٪ بالحجم،ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة
: معدل االنتشار النظري 13.50 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 35 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز بقلم ASTM D-3363، 4H.القساوة
: اجتياز، عند 1 كغ ASTM D-5178.مقاومة الخدش

: اجتياز عند قطر 3 مم ASTM D-522.الثني
: اجتياز  ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: اجتياز  ASTM D-870.مقاومة المـاء
: جفاف الملمس ساعة و 30 دقيقة.مـدة الجـفاف 

  الجفاف السطحي 3 ساعات.
  الجفاف التام 16 ساعة.

  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 24 ساعة.
.ASTM D-5895 النتائج السابقة بموجب  

: تكـنـو تـنـر  T898. المخفف
: )15 - 20( ٪ باستعمال مسدس الرش.نسبة التخفيف

  ) 5 - 10( ٪ باستعمال الرول والفرشاة.

12  شهـًرا  تقريباً  في عـبوة  مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشــاة: النوع الجيد والمناسب.

لسطوح المباني: 
- اعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وجميع آثار الزيوت والشحوم واألتربة واألوساخ تماما من السطح. 

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو بالهواء المضغوط. 
- طالء طبقة من األساس “تكنو اكستر برايم”، أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تكنو المناسب للسطح. 

- طالء طبقتين من معجون “تكنو بوتي” للسطوح الداخلية فقط عند الرغبة في الحصول على سطح ناعم الملس. 
- طالء طبقتين من الدهان “تكنو ستار سيمي جلوس انامل”.

للسطوح الحديدية: 
- اعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ. 

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قماش لينة مبللة بمخفف “تكنو ثينر T898”، وتركه حتى يجف تماما. 
- طالء طبقة أو طبقتين من دهان األساس “تكنو ريد اوكسيد برايمر” أو “تكنو كروميت برايم” أو “تكنو فوسفيت برايم”، مع 

مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية. 
- طالء طبقتين من الدهان النهائي “تكنو ستار سيمي جلوس انامل” مع مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.

جالون أمـــريكي. -  برميل 16 لتر.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ستار فالت انامل

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة  

ارشادات التطبيق 

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق  

 يستخدم كدهان نهائي في التطبيقات الداخلية والخارجية على السطوح الخرسانية واالسمنتية والحديدية. ويمكن استخدامه كطالء 
نهائي للسطوح الخشبية في التطبيقات الداخلية.

التغطية ومقاومة جيدة  النهائية، له خصائص نعومة ممتازة وخصائص ممتازة في  للطبقات  الجودة،  دهان زيتي مطفي، عالي 
للعوامل الجوية وقابل للغسيل بالماء والصابون مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 471/2002 .

: 1.55 عند درجة حرارة °25م ASTM D-1475.االكثافة
: 90وحدة كربس عند درجة حرارة °25م ASTM D-562.اللـزوجــة

:  46 ٪   بالحجم   ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة
: معدل االنتشار النظري 11.50 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار 

: اجتياز بقلم  ASTM D-3363 4H.القساوة
: اجتياز عند 1 كغ ASTM D-5178.مقاومة الخدش

: قطر 3 مم ASTM D-522.الثني
: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: اجتياز ASTM D-870مقاومة المـاء

  الجفاف السطحي ساعة.مـدة الجـفاف  
  الجفاف التام 16 ساعة.

  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 24 ساعة.
 .ASTM D-5895 النتاج السابقة بموجب  

: تكـنـو   تـنـر  T 898. المخفف
  )15 - 20( ٪ باستعمال مسدس الرش .نسبة التخفيف

  ) 5 - 10( ٪ باستعمال الرول والفرشاة.

 12  شهـًرا  تقريباً  في عـبوة  مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (. 

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح:) 1.5 – 1.8 ( مم.
الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشــاة: النوع الجيد والمناسب.

 لسطوح المباني  
- اعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وجميع آثار الزيوت والشحوم واألتربة واألوساخ تماما من السطح. 

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو بالهواء المضغوط. 
- طالء طبقة من األساس “تكنو اكستر برايم” أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تكنو المناسب للسطح. 

- طالء طبقتين من معجون “تكنو بوتي” للسطوح الداخلية فقط, للحصول على سطح ناعم الملمس. 
- طالء طبقتين من الدهان “تكنو ستار فالت انامل”.

للسطوح الحديدية: 
- اعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ. 

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قماش لينة مبللة بمخفف “تكنو ثينر T898”، وتركه حتى يجف تماما. 
- طالء طبقة أو طبقتين من األساس “تكنوريد اوكسيد برايمر” أو “تكنو كروميت برايمر” أو “تكنو فوسفيت برايمر”، مع 

مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية. 
- طالء طبقتين من الدهان النهائي “تكنو ستار فالت انامل” مع مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.

جالون أمـــريكي .-  برميل 16 لتر.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو سيمي جلوس بينت

تية
زي

ت 
انا

ده

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

ارشادات التطبيق 

الوصــف   

اإلستعماالت األساسية  

أدوات التطبيق 

يستخدم كدهان نهائي في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية واالسمنتية والجبسية والخشبية واألسبستوس 
والسطوح الحديدية .

دهان زيتي نصف المع عالي الجودة للطبقات النهائية له خصائص ممتازة في المظهر المستوي والنعومة ويمنح السطح المظهر 
النصف الالمع والمقاوم للظروف الجوية والقابل للغسيل بالماء والصابون.

: 1.53 عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-147.االكثافة
: KU 79 عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-562.اللزوجة

: 47.25 ٪ بالحجم، .ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 13.50 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 35 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز بقلم .ASTM D-3363، 4H.القساوة
: اجتياز، عند 1 كغ ASTM D-5178.مقاومة الخدش

: اجتياز عند قطر 3 مم .ASTM D-522.الثني
: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: اجتياز ASTM D-870.مقاومة الماء

: جفاف الملمس ساعة و 30 دقيقة.
: الجفاف السطحي 3 ساعات.

: الجفاف التام 16 ساعة.
: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 24 ساعة.

: النتائج السابقة بموجب ASTM D-5895مدة الجفاف
: تكنو تنر T 898المخفف

: )15 – 20( ٪ باستعمال مسدس الرش.
: )5 – 10( ٪ باستعمال الرول والفرشاة.نسبة التخفيف

 12  شهـًرا  تقريباً  في عـبوة  مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (. 

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح:) 1.5 – 1.8 ( مم.
الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشــاة: النوع الجيد والمناسب.

لسطوح المباني:
- اعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وجميع آثار الزيوت والشحوم واألتربة واألوساخ تماما من السطح.

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو بالهواء المضغوط.
- طالء طبقة من األساس “تكنو اكستر برايم”، أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تكنو المناسب للسطح.

- طالء طبقتين من معجون “تكنو بوتي” للسطوح الداخلية فقط عند الرغبة في الحصول على سطح ناعم الملس.
- طالء طبقتين من الدهان “تكنو سيمي جلوس بينت”.

للسطوح الحديدية:
- اعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ.

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قماش لينة مبللة بمخفف “تكنو ثينر T898 ”، وتركه حتى يجف تماما.
- طالء طبقة أو طبقتين من دهان األساس “تكنو ريد اوكسيد برايمر” أو “تكنو كروميت برايم” أو “تكنو فوسفيت برايم”، مع مراعاة 

زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.
- طالء طبقتين من الدهان النهائي “تكنو سيمي جلوس بينت” مع مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية .

جالون أمـــريكي .-  برميل 16 لتر.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو كريل اينامل

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة

نظام الدهان المقترح 

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

يستخدم كدهان للطبقات النهائية في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية وسطوح الطوب 
الفخاري ويمكن استخدامه بشكل خاص كطالء نهائي فوق طبقات الرشات.

دهان طبقة نهائية المع عديم االصفرارعالي الجودة سريع الجفاف ومقاوم جيد للظرووف الجوية وتغير اللون لمقاومته لالشعة فوق 
البنفسجية باإلضافة الى الصالبة العالية قابل للغسل بالماء والمنظفات الخفيفة.

: 1.21 عند درجة حرارة °25م .ASTM D-1475.االكثافة
: 86-84 وحدة كربس عند درجة حرارة°25م  ASTM D-562.اللـزوجــة

: 44 ٪  بالحجم   ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 
:  معدل االنتشار النظري 11م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 1 كغ ASTM D-5178.مقاومة الخدش
: اجتياز، ASTM D-870.مقاومة المـاء
: جفاف الملمس 20 دقيقة.مـدة الجـفاف 

:  الجفاف السطحي ساعة.
:  الجفاف التام 4 ساعات.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 8 ساعات.
: الحد األعلى خالل 48 ساعة.

.ASTM D-5895 النتائج السابقة بموجب  :
: »تكنو ثينر T899«.المخفف

: )15 - 20( ٪ باستعمال مسدس الرش .نسبة التخفيف
:  ) 5 - 10( ٪ باستعمال الرول والفرشاة.

12  شهـًرا  تقريباً  في عـبوة  مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم ذو الشعر القصير.

الفرشــاة: النوع الجيد والمناسب.

- اعداد وتحضير السطح بالصنفرة الزالة جميع الحبيبات والزيوت والشحوم واألوساخ األخرى تماما من السطح. 
- تنظيف السطح من الغبار بفرشاة لينة أو بالهواء المضغوط. 

- طالء طبقة من دهان األساس “تكنو انتر برايم”، أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تكنو المناسب للسطح. 
- طالء طبقتين من “تكنو كريل أنامل”.

جالون أمريكي.
برمـيل  16  لـتر.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو فالت اينامل

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة    

ارشادات التطبيق

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق  

يستخدم كدهان نهائي في التطبيقات الداخلية والخارجية على السطوح الخرسانية واالسمنتية والحديدية. ويمكن استخدامه كطالء 
نهائي للسطوح الخشبية في التطبيقات الداخلية.

التغطية ومقاومة جيدة  نعومة ممتازة وخصائص ممتازة في  له خصائص  النهائية،  للطبقات  الجودة،  دهان زيتي مطفي، عالي 
للعوامل الجوية وقابل للغسيل بالماء والصابون مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية رقم 2002 / 471.

: 0.03 -/+ 1.65 عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-1475.االكثافة
: 80KU-78 عند درجة حرارة ° 25 م .ASTM D-562.اللزوجة

: 46 ٪ بالحجم ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 11.50 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز بقلم ASTM D-3363 4H.القساوة
: اجتياز، 1 كغ ASTM D-5178.مقاومة الخدش

: قطر 3 مم ASTM D-522.الثني
: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: اجتياز ASTM D-870.مقاومة الماء

: الجفاف السطحي ساعة.
: الجفاف التام 16 ساعة.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 24 ساعة.
: النتاج السابقة بموجب ASTM D-5895.مدة الجفاف

: تكنو تنر T 898.المخفف
: )15 – 20( ٪ باستعمال مسدس الرش.

: )5 – 10( ٪ باستعمال الرول والفرشاة.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: )1.5 – 1.8( مم.
الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشاة: النوع الجيد والمناسب.

لسطوح المباني
- اعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وجميع آثار الزيوت والشحوم واألتربة واألوساخ تماما من السطح.

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو بالهواء المضغوط.
- طالء طبقة من األساس “تكنو اكستر برايم” أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تكنو المناسب للسطح.

- طالء طبقتين من معجون “تكنو بوتي” للسطوح الداخلية فقط, للحصول على سطح ناعم الملمس.
- طالء طبقتين من الدهان “تكنو فالت انامل”.

للسطوح الحديدية:
- اعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ.

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قماش لينة مبللة بمخفف “تكنو ثينر T898 ”، وتركه حتى يجف تماما.
- طالء طبقة أو طبقتين من األساس “تكنوريد اوكسيد برايمر” أو “تكنو كروميت برايمر” أو “تكنو فوسفيت برايمر”، مع مراعاة 

زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.
- طالء طبقتين من الدهان النهائي “تكنو فالت انامل” مع مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.

جالون أمريكي - برمـيل  16 لـتر.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو سانتيتك اينامل

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

نظام الدهان المقترح

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق 

يستخدم كدهان نهائي في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية واالسمنتية والجبسية والخشبية، وكذلك السطوح 
الحديدية.

دهان زيتي نهائي المع عال الجودة للتطبيقات الخارجية والداخلية، له خصائص جيدة جدا في ثبات اللمعة ويمنح السطح المظهر 
المستوى الناعم و خصائص ممتازة في التغطية وخصائص جيدة جدا في مقاومة الظروف الجوية وثبات اللمعة مطابق للمواصفات 

والمقاييس السعودية 2002 / 470.

: 1.04 عند درجة حرارة ° 25 م +ASTM D-1475.االكثافة
: 85KU-83 عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-562.اللزوجة

: 43.34 ٪ بالحجم ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 15.40 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، بقلم ASTM D-3363 4H.القساوة
: اجتياز، 1 كغ ASTM D-5178.مقاومة الخدش
: اجتياز، ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: اجتياز، ASTM D-870.مقاومة الماء

: قطر 3 ملم ASTM D-522.الثني
: جفاف الملمس ساعة و 30 دقيقة.

: الجفاف السطحي 3 ساعات.
: الجفاف التام 16 ساعة.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 24 ساعة.
: النتائج السابقة بموجب ASTM D-5895.مدة الجفاف

: تكنو تنر T 898.المخفف
: )15 – 20( ٪ باستعمال مسدس الرش.

: ) 5 – 10( ٪ باستعمال الرول والفرشاة.نسبة التخفيف

12 شهـًرا تقريباً في عـبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف(.

الفرشاة / الرول / الرش.

لسطوح المباني:
- اعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وجميع آثار الزيوت والشحوم واألتربة واألوساخ تماما من السطح.

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو بالهواء المضغوط.
- طالء طبقة من األساس “تكنو اكستر برايم”، أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تكنو المناسب للسطح.

- طالء طبقة أو طبقتين من المعجون “تكنو بوتي” للسطوح الداخلية فقط عند الرغبة في الحصول على سطح ناعم الملمس.
- طالء طبقتين من الدهان “تكنو سانثيتك ايناميل”.

للسطوح الحديدية:
- اعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ.

- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قماش لينة مبللة بمخفف “تكنو ثينر T898 ”، وتركه حتى يجف تماما.
- طالء طبقة أو طبقتين من دهان األساس “تكنو ريد أوكسيد برايمر” أو “تكنو كروميت برايم” أو “تكنو فوسفيت برايم” مع

  مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.
- طالء طبقتين من الدهان النهائي “تكنو سانثيتك ايناميل “ مع مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.

- طالء طبقتين من “ تكنو بريل انامل “.

جالون أمريكي.
برمـيل  16  لـتر.
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- يجب خلط الدهان جيدا حتى يصبح متجانسا قبل االستخدام.

- التخفيف بكمية مناسبة باستخدام المخفف المقترح للحصول على اللزوجة المناسبة.

- عدم الطالء فوق األسطح الرطبة إال بعد جفافها جفافا تاما.

- عدم طالء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما.

- درجة الحرارة المطلوبة 10 درجة مئوية على األقل.

- يجب أن يكون السطح خالي من الرطوبة واليكون أقل من 8 % وأن ال تزيد نسبة الرطوبة عن 70 %.

- التأكـد من التهوية الكافية أثناء التطبيق، تجنب استنـشـاق الرذاذ أو األبخـرة أثناء الطالء.

- يجب أن يكـون الدهان بعيًدا عن متـنـاول األطفال .

- في حالة مالمسـة الدهـان للجلد أو العين يجب غسله بالماء جيًدا كما  يجب تجنب األكل والشرب أو التدخين أثناء الطالء.

إرشادات خاصة

إرشادات السالمة

www.technocoats.com

كتيب المواصفات الفنية

الدهانات الزيتية
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو جليز

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة  

ارشادات التطبيق 

الوصــف

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق 

يستخدم كدهان نهائي للتطبيقات الداخلية للسطوح الجبسية والحديدية والخشبية.

دهان ديكوري متميز بطيء الجفاف عالي الجودة، يستخدم للديكور في التطبيقات النهائية للسطوح الداخلية ويتميز بإعطاء أشكال 
ديكورية متميزة و زمن جفاف كاف لعمل التصميم المناسب.

: 0.89  عند درجة حرارة °25م، ASTM D-1475.االكثافة
: 90KU-89 عند درجة حرارة °25م، ASTM D-562.اللـزوجــة

:  50 ٪  بالحجم   ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 
: يعتمد على طبيعة الشكل الديكوري المطلوب.معدل االنتشار 
: الجفاف السطحي: 12 ساعة.مـدة الجـفاف 

  الجفاف التام 48 ساعة.
.ASTM D-5895 نتائج االختبارات السابقة بموجب   

:  تكـنـو   تـنـر   T898. المخفف
: )10 - 15( ٪ ويعتمد على الطقس وحالة التطبيق.نسبة النخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عـبوة  مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (. 

 الـرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.
 الفرشــاة: النوع الجيد المناسب.

 أي أداة أخرى تحقق تنفيذ نموذج الديكور المطلوب.

1 لتر.

- إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيداً وتنظيفه بشكل مناسب بقطعة قماش أو بالهواء المضغوط. 
- طالء طبقة واحدة من دهان األساس “تكنو انتر برايم”.

- طالء طبقة أو طبقتين من المعجون “تكنو بوتي”. 
- طالء طبقتين من دهان “تكنو ستار سيمى جلوس”. 

- طالء طبقة واحدة من الدهان “تكنو جليز”. 
- تنفيذ نموذج التصميم المطلوب خالل زمن الجفاف السطحي ويجب أن ال يتجاوز خمس ساعات،

   حسب الظروف المحيطة بالتنفيذ.
- السماح للجفاف التام بعد اتمام اصل التصميم.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو كالسيك تاتش

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة   

نظام الدهان المقترح  

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق 

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية والخارجية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية.

دهان مائي عال الجودة، يستخدم إلعطاء مظهر ديكوري جميل من خالل اعطاء زمن جفاف كاف  لعمل التشكيل الديكوري من 
خالل ادوات التطبيق المختلفة  ويعطي قوة التصاق  مع السطوح  وخصائص جيدة في االحتفاظ باللون.

: 1.6عند درجة حرارة °25م ASTM D-1475.االكثافة
: 30GM/CM-25 عند درجة حرارة °25م،  ASTM D-562.اللـزوجــة

: 70 ٪ بالحجم  ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 
: معدل االنتشار النظري 10م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون. معدل االنتشار
: اجتياز 7 أيام ASTM D-870.مقاومـة المـاء 
: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: الجفاف السطحي ) 30 - 45 ( دقيقة عند درجة حرارة °25م.مـدة الجـفاف 

  الجفاف التام 48 ساعة.
: المـاء عذب.المخفف

: جاهز لالستعمال بدون تخفيف،  ولكن من الممكن تخفيفه عند اللزوم بالماء المناسب.نسبة التخفيف
  ويعتمد على طبيعة الجو .

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف(.

أنواع خاصة من الروالت ناعمة – صوفية.
فرش جيدة ومناسبة.

 اإلسفنج وينصح بالطبيعي للتشكيل.
 قماش  ناعم.

أدوات أخرى تناسب الشكل المطلوب.

جالون أمريكي. - برميل 16 لتر.

إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيداً وتنظيفه بشكل مناسب بقطعة قماش أو بالهواء المضغوط. 
طالء طبقة واحدة من دهان األساس “تكنو انتر بريم”. 

طالء طبقة واحدة من تكنو كالسيك تاتش بواسطة الرول وتشكيله بالبروة الخاصة حسب الشكل المطلوب.
عمل الطالء النهائي حسب الرغبة من منتجات تكنو الديكورية.
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تكنو أماسي كورس

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة         

ارشادات التطبيق 

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق 

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية و سطوح الطوب 
الفخاري بحيث يضيف لمسات ديكورية وفخامة  للسطوح .

دهان ديكوري مائي يعطي لمعة األلماس عالي الجودة، مطور لالستخدام للديكورات التقليدية في التطبيقات الداخلية ذات التأثيرات 
الخاصة. 

: 125 عند درجة حرارة °25م  ASTM D-562.اللـزوجــة
:  65 ٪ بالحجم   ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 

: معدل االنتشار النظري 2 – 3 م²/لتر، ويعتمد على سماكة طبقة الطالء.معدل االنتشار
: اجتياز 7 ايام،، ASTM D-870.مقاومة الماء

: اجتياز  ASTM D-3359.قوة األلتصاق
: الجفاف السطحي ) 45 - 60 ( دقيقة.مـدة الجـفاف 

  الجفاف التام : 24 .ساعة.
: الماء عذب.المخفف

: جاهز لالستخدام بدون تخفيف . ويمكن مضاعفة ذلك - إذا لزم األمر - من خالل االستفادة من المياه على نسبة التخفيف
  النحو المطلوب، تبعا لظروف الطقس والتطبيق.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

 الـرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطالء.
 أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
 الفرشـاة: النوع المقترح: الجيد المناسب.

 اإلسفنج: نوع الموصى به: االسفنج االصطناعي / الطبيعي لتشكيل تصميم.
 القماش: لينة لتشكيل تصميم.

جالون 3.5 لتر.

- إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيداً وتنظيفه.
- طالء طبقة واحدة من دهان األساس “تكنو انتر برايم”. 

- طالء  طبقة واحدة  او طبقتين من الدهان “  تكنو اماسي  بيس كوت”.
- طالء طبقة من تكنو أماسي كورس.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو أماسي فاين

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة 

ارشادات التطبيق 

الوصــف

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق 

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية.

دهان ديكوري مائي يعطي لمعة االلماس عالي الجودة مطور لالستخدم للديكورات التقليدية في التطبيقات الداخلية ذات التاثيرات 
الخاصة. 

: 125 وحدة كربس عند درجة حرارة °25م  ASTM D-562.اللـزوجــة
: 30 ٪ بالحجم ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 

: معدل االنتشار النظري 2 – 3 م²/لتر، ويعتمد على سماكة طبقة الطالء.معدل االنتشار
: اجتياز 7 ايام،، ASTM D-870.مقاومة الماء

: اجتياز  ASTM D-3359.قوة األلتصاق
: الجفاف السطحي ) 45 - 60 ( دقيقة.مـدة الجـفاف 

  الجفاف التام : 24 ساعة.
: الماء عذب.المخفف

: جاهز لالستخدام بدون تخفيف، ويمكن التخفيف  إذا لزم األمر،  تبعا لظروف الطقس والتطبيق.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

 الـرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطالء.
 أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
 الفرشـاة: النوع المقترح: الجيد المناسب.

 اإلسفنج: نوع الموصى به: االسفنج االصطناعي / الطبيعي لتشكيل تصميم.
 القماش: لينة لتشكيل تصميم.

 جالون 3.5 لتر.

- إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيداً وتنظيفه.
- طالء طبقة واحدة من دهان األساس “تكنو انتر برايم”. 

- طالء طبقة أو طبقتين من المعجون “تكنو بوتي”.
- طالء  طبقة واحدة  او طبقتين من الدهان “  تكنو اماسي  بيس كوت”.

- طالء طبقة من تكنو أماسي فاين.
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تكنو ارتيستك كورس

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة 

ارشادات التطبيق  

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق  

يستخدم كطالء ديكوري فوق طبقة من األساس »تكنو بريم اساس داخلي في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية 
واإلسمنتية وسطوح الطوب الفخاري المعدة إعدادا مناسبا.

طالء مائي ديكوري على شكل معجون وبمظهر نهائي خشن يمكن تشكيل الطالء على السطح بديكورات ورسومات وتشكيالت 
عديدة وواسعة بحيث يمنح السطح مظهرا جميال وجذابا وقابلية للتشكيل بسماكات عالية وبأشكال مختلفة ونماذج جذابة ومقاومة 

عالية لمختلف الظروف الجوية وخصائص ممتازة لمقاومة التسييل. 

: 1.78عند درجة حرارة °25م، ASTM D-1475.االكثافة
: )mPas 1000 × ) 10.6 –10 عند درجة حرارة °40م.اللـزوجــة

: )0.2 – 0.8 ( م²/كغ .معدل االنتشار
  يعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.

: ويعتمد على المناخ المحيط وطبيعة السطح.مـدة الجـفاف 
  الجفـاف السطحي: 4 ساعات.

  الجفاف التام :24 ساعة.
  الجفاف الصلد: 48 ساعة .

  الزمن الفاصل لطالء الطبقة التالية - الحد األدنى 48 ساعة .
: الماء عذبالمخفف

: ) 3 – 5 ( ٪ مع مراعاة نسبة التخفيف حسب األدوات المستخدمة.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

الـرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطالء.
أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
الفرشـاة: النوع المقترح: الجيد المناسب.

اإلسفنج: نوع الموصى به: االسفنج االصطناعي / الطبيعي لتشكيل تصميم.
القماش: لينة لتشكيل تصميم.

برميل 20 كغ - جالون 5 كغم  - 1كغم.

- إعداد السطح وتحضيره جيداً بتنظيفه بشكل مناسب. 
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم” وتركه حتى يجف تماماً. 

  للتشكيالت الديكورية الناعمة / الخشنة المتعددة: 
- طالء طبقة أو أكثر من “تكنو ارتستك كورس “ والتشكيل باستخدام سكين المعجون أو الرول الديكوري حسب المظهر

  المطلوب، واتركه يجف تماما.
- طالء طبقة واحدة من الدهان “تكنو لوكس سيمي جلوس ويعتمد على الشكل المطلوب.

- طالء طبقة واحدة من دهان “تكنو “ الديكورية النهائية باستخدام فرشاة مقاس 5 / 15بحركة دائرية، أو اي اداة أخرى تعطي 
التشكيل الديكوري المطلوب. 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ارتيستك فاين

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة 

ارشادات التطبيق  

الوصــف   

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق 

يستخدم كطالء ديكوري فوق طبقة من األساس »تكنو بريم اساس داخلي في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية 
واإلسمنتية وسطوح الطوب الفخاري المعدة إعدادا مناسبا.

طالء مائي ديكوري على شكل معجون وبمظهر نهائي ناعم يمكن تشكيل الطالء على السطح بديكورات ورسومات وتشكيالت 
عديدة وواسعة بحيث يمنح السطح مظهرا جميال وجذابا وقابلية للتشكيل بسماكات عالية وبأشكال مختلفة ونماذج جذابة ومقاومة 

عالية لمختلف الظروف الجوية وخصائص ممتازة لمقاومة التسييل. 

: 1.68عند درجة حرارة °25م، ASTM D-1475.االكثافة
: )mPas 1000 × ) 10.6 –10 عند درجة حرارة °40م.اللـزوجــة

: )0.3 – 1.0 ( م²/كغ .معدل االنتشار
  يعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.

: ويعتمد على المناخ المحيط وطبيعة السطح.مـدة الجـفاف 
  الجفـاف السطحي: 4 ساعات.

  الجفاف التام :24 ساعة.
  الجفاف الصلد: 48 ساعة .

  الزمن الفاصل لطالء الطبقة التالية - الحد األدنى 48 ساعة .
: الماء عذبالمخفف

: ) 3 – 5 ( ٪ مع مراعاة نسبة التخفيف حسب األدوات المستخدمة.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

الـرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطالء.
أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
الفرشـاة: النوع المقترح: الجيد المناسب.

اإلسفنج: نوع الموصى به: االسفنج االصطناعي / الطبيعي لتشكيل تصميم.
القماش: لينة لتشكيل تصميم.

برميل 20 كغ - جالون 5 كغم  - 1كغم.

- إعداد السطح وتحضيره جيداً بتنظيفه بشكل مناسب. 
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم” وتركه حتى يجف تماماً. 

  للتشكيالت الديكورية الناعمة / الخشنة المتعددة: 
- طالء طبقة أو أكثر من “تكنو ارتستك فاين “ والتشكيل باستخدام سكين المعجون أو الرول الديكوري حسب المظهر المطلوب، 

واتركه يجف تماما.
- طالء طبقة واحدة من الدهان “تكنو لوكس سيمي جلوس ويعتمد على الشكل المطلوب.

- طالء طبقة واحدة من دهان “تكنو “ الديكورية النهائية باستخدام فرشاة مقاس 5 / 15بحركة دائرية، أو اي اداة أخرى تعطي 
التشكيل الديكوري المطلوب. 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ستوكو

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة  

نظام الدهان المقترح  

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق  

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية للغرف والممرات والصاالت على السطوح الخرسانية واإلسمنتية 
والجبسية ليضفي على السطح مظهر الرخام الطبيعي بتصاميم متنوعة و أشكال جميلة.

نماذج  الحصول على  يمكن  الجذاب  الطبيعي  الرخام  السطح مظهر  الداخلية يضفي على  للتطبيقات  للديكور  مائي خاص  دهان 
تصميمية مختلفة من أشكال مظهر الرخام حسب الرغبة.

: 1.5 عند درجة حرارة °25م  ASTM D-1475االكثافة
: 70GM/CM عند درجة حرارة °40 م. اللـزوجــة

: 45 ٪ بالحجم ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 
: معدل االنتشار النظري 2.25م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 200 مايكرون. وتعتمد على طبيعة معدل االنتشار 

  السطح ونموذج التصميم المطلوب وظروف التنفيذ .
: اجتياز ASTM D-3359.قوة االلتصاق
  الجفاف السطحي 30 دقيقة .مـدة الجـفاف 

  الجفاف التام ساعة .
  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 1 ساعة .

 ASTM 5895 النتائج السابقة بموجب  
: الماء العذب .المخفف

: ال يخفف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

 بالســكـيـن الخاص والمســطـرين.

برميل 20 كغم , جالون 5 كغم , عبوة 1 كغم.

- إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيدا وتنظيفه بشكل مناسب. 
- إزالة الدهان القديم من السطوح المطلية سابقا وتنظيفه والتأكد من أن السطح خال تماما من الغبار والشحوم واألوساخ األخرى. 

- طالء طبقة واحدة من األساس “ تكنوانتر برايم”. 
- طالء طبقة أو طبقتين من المعجون “تكنو بوتي”.

- طالء الطبقة األولى من دهان “تكنو ستوكو“ بدون تخفيف وبسماكة 0.2 مم باستخدام سكين المعجون وصنفرة السطح بعد الجفاف. 
- طالء الطبقة الثانية من دهان “تكنو ستوكو “حسب نموذج المظهر الرخامي المطلوب باستخدام سكين المعجون . 

- إزالة النتوءات قبل الجفاف ثم صنفرة السطح بعد الجفاف. 
- للحصول على سطح المع حك السطح المطلي بسكين المعجون بشدة حتى الحصول على اللمعة و الديكور المطلوب بمظهر الرخام.
- للحصول على سطح مطفي بمظهر الرخام تتبع نفس الخطوات السابقة مع األخذ بعين االعتبار تخفيف الطبقة األولى من “ 

تكنو ستوكو” بالماء العذب بنسبة حتى ٪10 و يكفي فقط بصنفرة الطبقة الثالثة دون حك.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو أمـــواج

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

إرشادات التطبيق

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق 

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية و سطوح الطوب 
الفخاري.

الداخلية  التطبيقات  في  التقليدية  للديكورات  لالستخدام  الجودة، مطور  الطبيعي عالي  اللؤلؤ  يعطي شكل  ديكوري  مائي  دهان 
ويتميز بمقاومة جيدة للغسيل بالماء وثبات في األلوان وخصائص التصاق جيدة جداً مع السطوح ومتانة عالية.

– إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيداً وتنظيفه.
– طالء طبقة واحدة من دهان األساس »تكنوانتر برايم«.

–  طالء طبقة أو طبقتين من المعجون »تكنو بوتي «.
–  طالء طبقتين من دهان »تكنو لوكس سيمي جلوس«.

–  طالء طبقة واحدة من الدهان »تكنو أمـــواج«.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

– الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطالء.
أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
الفرشاة: النوع المقترح: الجيد المناسب.

جالون 3.5 لتر – 1لتر.

: 1.3 عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-147.االكثافة
: 90KU عند درجة حرارة ° 25 م  ASTM D-562.اللزوجة

: معدل االنتشار النظري 5 – 6م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: الجفاف السطحي ) 15 – 20 ( دقيقة.

: الجفاف التام : 24 ساعة.
: الجفاف الصلد: 48 ساعة.

: الزمن الفاصل بين طبقتين متتاليتين ( الحد األدنى ) 48 ساعة.مدة الجفاف
: الماء عذبالمخفف

: جاهز لالستخدام بدون تخفيف.نسبة التخفيف
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو إمبراطور

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة  

ارشادات التطبيق  

الوصــف    

اإلستعماالت األساسية  

أدوات التطبيق     

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية والخارجية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية بحيث 
يضيف لمسات ديكورية وفخامة  للسطوح وحماية.

دهان ديكوري مائي يحتوي على حبيبات ملونةعالي الجودة، مطور االستخدام للديكورات االمبراطورية الراقية ذات التاثيرات 
التصميمات  لتشكيل  الجيدة  والخصائص  بالماء،  للغسل  جيدة  مقاومة  القديمة  الرومانية  االحجار  شكل  تعطي  والتي  الخاصة 

الزخرفية المختلفة.

: 125 وحدة كربس عند درجة حرارة °25م  ASTM D-562.اللـزوجــة
: 48 ٪ بالحجم،  ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 

: معدل االنتشار النظري 1 – 2 م²/لتر، ويعتمد على سماكة طبقة الطالء.معدل االنتشار
: اجتياز 7 أيام ، , ASTM D-870.مقاومة الماء

 الجفاف السطحي ) 45 - 60 ( دقيقة.مـدة الجـفاف 
 الجفاف التام : 24 .ساعة.

: الماء عذب.المخفف
: جاهز لالستخدام بدون تخفيف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

السكين: النوع المقترح: الجيد المناسب.
الـرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطالء.

أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
الفرشـاة: النوع المقترح: الجيد المناسب.

جالون 5 كجم.

- إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيداً وتنظيفه.
- طالء طبقة واحدة من دهان األساس »تكنو انتر برايم«. 

- طالء طبقة او طبقتين حسب الحاجة من البيس كوت الخاص  حسب اللون المقترح.
- طالء طبقة من إمبراطور تكنو وذلك بعد خلطه مع الحبيبات الملونة.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو نانسي تاتش

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة   

ارشادات التطبيق 

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق 

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية و سطوح الطوب 
الفخاري.

الداخلية  التطبيقات  التقليدية في  للديكورات  الجودة، مطور لالستخدام  الطبيعي عالي  اللؤلؤ  دهان مائي ديكوري يعطي شكل 
ويتميز بمقاومة جيدة للغسيل بالماء وثبات في األلوان وخصائص التصاق جيدة جداً مع السطوح ومتانة عالية. 

: 1.08 عند درجة حرارة °25م ASTM D-1475.االكثافة
: 110KU-109 عند درجة حرارة °25م  ASTM D-562.اللـزوجــة

: معدل االنتشار النظري5 -  6م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: الجفاف السطحي ) 15 - 20 ( دقيقة.مـدة الجـفاف 

 الجفاف التام : 24 ساعة.
 الجفاف الصلد: 48 ساعة.

 الزمن الفاصل بين طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 48 ساعة.
: الماء عذب.المخفف

: جاهز لالستخدام بدون تخفيف.نسبة التخفيف

- إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيداً وتنظيفه.
- طالء طبقة واحدة من دهان األساس »تكنوانتر برايم«. 

- طالء طبقة أو طبقتين من المعجون »تكنو بوتي«.
- طالء طبقتين من دهان »تكنو لوكس سيمي جلوس«.
- طالء طبقة واحدة من الدهان »تكنو نانسي تاتش«. 

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (. 

 الـرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطالء.
   أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
   الفرشـاة: النوع المقترح: الجيد المناسب.

جالون 3.5 لتر - 1لتر.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو دريم

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة  

ارشادات التطبيق  

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق  

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية وسطوح الطوب 
الفخاري.

دهان مائي ديكوري يعطي شكل مخملي مميز عالي الجودة، مطور لالستخدام للديكورات التقليدية في التطبيقات الداخلية ويتميز 
بمقاومة جيدة للغسيل بالماء وثبات في األلوان وخصائص التصاق جيدة جداً مع السطوح ومتانة عالية. 

: 1.01 عند درجة حرارة 25°م ASTM D-1475. االكثافة
: KU 1-/+75 عند درجة حرارة 25°م  ASTM D-562. اللـزوجــة

: معدل االنتشار النظري 6م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز 7 أيام، , ASTM D-870.مقاومة الماء

: الجفاف السطحي ) 15 - 20 ( دقيقة. عند 25 درجه.مـدة الجـفاف 
  الجفاف التام : 24 ساعة.

: الماء عذب.المخفف
: ال يخفف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

الـرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطالء.
أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
الفرشـاة: النوع المقترح: الجيد المناسب.

اإلسفنج: نوع الموصى به: االسفنج االصطناعي / الطبيعي لتشكيل تصميم.
القماش: لينة لتشكيل تصميم.

1 لتر.

- إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيداً وتنظيفه.
- طالء طبقة واحدة من دهان األساس “تكنو انتر برايم”. 

- طالء طبقة أو طبقتين من المعجون “تكنو بوتي”.
- طالء طبقتين من دهان “تكنو لوكس سيمي جلوس”.

- طالء طبقة واحدة من الدهان “تكنو دريم”. 
- تنفيذ نموذج التصميم المطلوب باستخدام رول أو قطعة قماش أو إسفنج أو إحدى وسائل التصميم.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو سافانا بيز كوت

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة  

إرشادات التطبيق   

الوصــف

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق   

يستخدم كطالء ديكوري فوق طبقة من األساس »تكنو بريم اساس داخلي في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية 
واإلسمنتية وسطوح الطوب الفخاري المعدة إعدادا مناسبا.

ورسومات  بديكورات  السطح  على  الطالء  تشكيل  يمكن  ناعم  نهائي  وبمظهر  معجون  شكل  على  ديكوري  مائي  دهان طالء 
للتشكيل بسماكات عالية وبأشكال مختلفة ونماذج  وتشكيالت عديدة وواسعة بحيث يمنح السطح مظهرا جميال وجذابا وقابلية 

جذابة ومقاومة عالية لمختلف الظروف الجوية وخصائص ممتازة لمقاومة التسييل.

: 0.05-/+1.75 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-1475.االكثافة
: 100GM/CM عند درجة حرارة ° 40 م.اللزوجة

: )0.3 – 1.0( م ²/كغ .
: يعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.معدل االنتشار

: ويعتمد على المناخ المحيط وطبيعة السطح.
: الجفاف السطحي: 4 ساعات.

: الجفاف التام : 24 ساعة.
: الجفاف الصلد: 48 ساعة.

: الزمن الفاصل لطالء الطبقة التالية – الحد األدنى 48 ساعة .مدة الجفاف
: الماء عذب.المخفف

: )3 – 5( ٪ مع مراعاة نسبة التخفيف حسب األدوات المستخدمة.نسبة التخفيف

- إعداد السطح وتحضيره جيداً بتنظيفه بشكل مناسب.
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو انتر برايم” وتركه حتى يجف تماماً.

للتشكيالت الديكورية الناعمة / الخشنة المتعددة:
- طالء طبقة أو أكثر من “تكنو ارتستك فاين “ والتشكيل باستخدام سكين المعجون أو الرول الديكوري حسب المظهر

  المطلوب، واتركه يجف تماما.
- طالء طبقة واحدة من الدهان “تكنو لوكس سيمي جلوس ويعتمد على الشكل المطلوب.

- طالء طبقة واحدة من دهان “تكنو سافانا بيز كوت “ الديكورية النهائية باستخدام فرشاة مقاس 5 / 15 بحركة دائرية، أو اي 
اداة أخرى تعطي التشكيل الديكوري المطلوب.

12 شهـًرا تقريباً  في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطالء.
أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
الفرشاة: النوع المقترح: الجيد المناسب.

اإلسفنج: نوع الموصى به: االسفنج االصطناعي / الطبيعي لتشكيل تصميم.
القماش: لينة لتشكيل تصميم.

برميل 20 كغ – جالون 5 كغم – 1كغم .
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو سافانا توب كوت

رية
كو

 دي
ت

انا
ده

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة 

إرشادات التطبيق  

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق 

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية و سطوح الطوب 
الفخاري.

الداخلية  التطبيقات  في  التقليدية  للديكورات  لالستخدام  الجودة، مطور  الطبيعي عالي  اللؤلؤ  يعطي شكل  ديكوري  مائي  دهان 
ويتميز بمقاومة جيدة للغسيل بالماء وثبات في األلوان وخصائص التصاق جيدة جداً مع السطوح ومتانة عالية.

: 1.06 عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-147.االكثافة
: KU 131  عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-562.اللزوجة

: معدل االنتشار النظري 5 – 6م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: الجفاف السطحي )15- 20( دقيقة.

الجفاف التام : 24 ساعة.
الجفاف الصلد: 48 ساعة.

الزمن الفاصل بين طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 48 ساعة.مدة الجفاف
: الماء عذب.المخفف

: جاهز لالستخدام بدون تخفيف.نسبة التخفيف

- إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيداً وتنظيفه.
- طالء طبقة واحدة من دهان األساس »تكنوانتر برايم«.

- طالء طبقة أو طبقتين من المعجون »تكنو بوتي«.
- طالء طبقتين من دهان »تكنو لوكس سيمي جلوس«.

- طالء طبقة واحدة من الدهان »تكنو سافانا توب كوت«.

12 شهـًرا تقريباً  في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

- الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطالء.
- أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
- الفرشاة: النوع المقترح: الجيد المناسب.

جالون أمريكي.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو رومانس

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة    

ارشادات التطبيق  

الوصــف   

اإلستعماالت األساسية  

أدوات التطبيق  

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية بحيث يضيف لمسات 
ديكورية وفخامة للسطوح.

دهان ديكوري مائي يحتوي على حبيبات خاصة وبأشكال والوان مختلفة، عالي الجودة، مطور لالستخدم للديكورات بأشكال 
جذابة في التطبيقات الداخلية ذات التاثيرات الخاصة مقاومة جيدة للغسل بالماء والخصائص الجيدة لتشكيل التصميمات الزخرفية 

المختلفة.

: 1.00 في درجة الحرارة من 25 درجة مئوية. ASTM D-1475.االكثافة
: 120 وحدة كربس عند درجة حرارة º 25م، ASTM - 562.اللـزوجــة

: 12 ٪ بالحجم  ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة
: معدل االنتشار النظري 10 م²/لتر، ويعتمد على سماكة طبقة الطالء .معدل االنتشار

: اجتياز 7 أيام ، ASTM D-870.مقاومة الماء
: اجتياز , ASTM D-3359.التصاق

: الجفاف السطحي ) 45 - 60 ( دقيقة.مـدة الجـفاف 
  الجفاف التام : 24 .ساعة.

: الماء عذب.المخفف
  جاهز لالستخدام بدون تخفيف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

 الـرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطالء.
أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
الفرشـاة: النوع المقترح: الجيد المناسب.

االسفنج : االسفنج البحري.
القماش: لينة لتشكيل تصميم.

جالون أمريكي )3.5 لتر (. 

- إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيداً وتنظيفه.
- طالء طبقة واحدة من دهان األساس “تكنو انتر برايم”. 

- طالء طبقة أو طبقتين من المعجون “تكنو بوتي”.
- طالء  طبقة واحدة  او طبقتين من الدهان “ تكنو رومانس  بيس كوت”.

- طالء طبقتين من تكنو رومانس وبحركات على شكل حرف أكس.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو جالكسي

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة  

نظام الدهان المقترح 

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق    

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية و سطوح الطوب 
الفخاري بحيث يضيف لمسات ديكورية , وفخامة  للسطوح .

بأشكال جذابة في  للديكورات  الجودة، مطور لالستخدم  ديكوري مائي وبتأثيرات جذابة وبأشكال والوان مختلفة، عالي  دهان 
التطبيقات الداخلية ذات التاثيرات الخاصة. 

: 1.00 عند درجة حرارة°25م ASTM D-1475.االكثافة
: 120 وحدة كربس عند درجة حرارة °25م  ASTM D-562.اللـزوجــة

: معدل االنتشار النظري 10 م²/لتر، ويعتمد على سماكة طبقة الطالء.معدل االنتشار
: اجتياز 7 أيام ، ASTM D-870.مقاومة الماء

: اجتياز ASTM D-3359.التصاق
: الجفاف السطحي ) 45 - 60 ( دقيقة.مـدة الجـفاف 

: الجفاف التام : 48 ساعة.
: الماء عذب.المخفف

: جاهز لالستخدام بدون تخفيف .نسبة التخفيف

- إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيداً وتنظيفه .
- طالء طبقة واحدة من دهان األساس »تكنو انتر برايم«. 

- طالء طبقة أو طبقتين من المعجون »تكنو بوتي«.
- طالء  طبقة واحدة  او طبقتين من الدهان »  تكنو مات او تكنو لوكس مات.

- طالء طبقتين من تكنو جالكسي وعمل التشكيل الديكوري المطلوب قبل الجفاف السطحي .

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

 الـرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطالء.
 أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
 الفرشـاة: النوع المقترح: الجيد المناسب.

جالون 3.5 لتر.
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كتيب المواصفات الفنية

لؤلؤة تكنو

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة     

ارشادات التطبيق    

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق    

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية و سطوح الطوب 
الفخاري بحيث يضيف لمسات ديكورية خيالية للسطوح.

دهان ديكوري يعطي شكل مميز ببريق االلماس، عالي الجودة، مطور لالستخدم للديكورات التقليدية في التطبيقات الداخلية ذات 
التاثيرات الخاصة ويتميز بمقاومة جيدة للغسيل بالماء وثبات في األلوان وخصائص التصاق جيدة جداً مع السطوح ومتانة عالية. 

: KU 105-103 وحدة كربس عند درجة حرارة 25°م،  ASTM D-562.اللـزوجــة
: 0.02-/+1.44 % بالحجم  ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 

:  معدل االنتشار النظري 8 – 10 م²/لتر، ويعتمد على سماكة طبقة الطالء.معدل االنتشار
 الجفاف السطحي ) 15 - 20 ( دقيقة.مـدة الجـفاف 

 الجفاف التام : 24 ساعة.
 الجفاف الصلد: 48 ساعة.

 الزمن الفاصل بين طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( 48 ساعة.
:  الماء عذب.المخفف

: ال يخفف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

البروة الخاصة.

3.5 لتر.

- إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيداً وتنظيفه.
- طالء طبقة واحدة من دهان األساس “تكنو انتر برايم”. 

- طالء طبقة أو طبقتين من المعجون “تكنو بوتي”.
- طالء طبقتين من دهان “تكنو لوكس سيمي جلوس”.

- طالء طبقة واحدة  او طبقتين من الدهان “ لؤلؤة تكنو بيس كوت”.
- طالء طبقتين من لؤلؤة تكنو وذلك بعد خلطه بالبودرة الخاصة.

- تنفيذ نموذج التصميم المطلوب باستخدام رول أو قطعة قماش أو إسفنج أو إحدى وسائل التصميم.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو الزورد
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صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة 

إرشادات التطبيق 

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية واإلسمنتية والجبسية و سطوح الطوب 
الفخاري.

الداخلية  التطبيقات  في  التقليدية  للديكورات  لالستخدام  الجودة، مطور  الطبيعي عالي  اللؤلؤ  يعطي شكل  ديكوري  مائي  دهان 
ويتميز بمقاومة جيدة للغسيل بالماء وثبات في األلوان وخصائص التصاق جيدة جداً مع السطوح ومتانة عالية.

: 1.06 عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-147.االكثافة
: KU 132.5  عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-562.اللزوجة

: معدل االنتشار النظري 5 – 6م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: الجفاف السطحي )15 – 20( دقيقة.

: الجفاف التام : 24 ساعة.
: الجفاف الصلد: 48 ساعة.

: الزمن الفاصل بين طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 48 ساعة.مدة الجفاف
: الماء عذب.المخفف

: جاهز لالستخدام بدون تخفيف.نسبة التخفيف

- إعداد السطح وتحضيره بصنفرته جيداً وتنظيفه.
- طالء طبقة واحدة من دهان األساس »تكنوانتر برايم«.

- طالء طبقة أو طبقتين من المعجون »تكنو بوتي«.
- طالء طبقتين من دهان »تكنو لوكس سيمي جلوس«.

- طالء طبقة واحدة من الدهان »تكنوالزورد«.

12 شهـًرا تقريباً  في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

- الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطالء.
- أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
- الفرشاة: النوع المقترح: الجيد المناسب.

جالون 3.5 لتر – 1لتر.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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دهانات ديكورية



- يجب خلط الدهان جيدا حتى يصبح متجانسا قبل االستخدام.

- التخفيف بكمية مناسبة باستخدام المخفف المقترح للحصول على اللزوجة المناسبة.

- عدم الطالء فوق األسطح الرطبة إال بعد جفافها جفافا تاما.

- عدم طالء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما.

- درجة الحرارة المطلوبة 10 درجة مئوية على األقل.

- يجب أن يكون السطح خالي من الرطوبة واليكون أقل من 8 % وأن ال تزيد نسبة الرطوبة عن 70 %.

- التأكـد من التهوية الكافية أثناء التطبيق، تجنب استنـشـاق الرذاذ أو األبخـرة أثناء الطالء.

- يجب أن يكـون الدهان بعيًدا عن متـنـاول األطفال .

- في حالة مالمسـة الدهـان للجلد أو العين يجب غسله بالماء جيًدا كما  يجب تجنب األكل والشرب أو التدخين أثناء الطالء.

إرشادات خاصة

إرشادات السالمة

www.technocoats.com

كتيب المواصفات الفنية

الدهانات الديكورية
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو رووف كلير

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة       

الوصــف     

يستخدم العازل »تكنو رووف« كطبقة عازلة للسطوح العلوية الخرسانية واإلسمنتية لحمايتها من تسرب المياه والرطوبة.اإلستعماالت األساسية 

التشققات  للتمدد، يتميز بقوة التصاق ممتازة مع السطوح وخصائص جيدة الغالق وملء  قابليته ممتازة  عازل عالي المرونة، 
الصغيرة.     

: 1.2عند درجة حرارة °25م، ASTM D-1475 .االكثافة
: mPas 1000 × 3.2، عند درجة حرارة °40 م.اللـزوجـة

: ASTM D-5201،٪ 47.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 1 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة0.5 مم.معدل االنتشار
: اجتياز، 7 أيام ASTM D-870.مقاومـة المـاء

:  اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308   )1٪.مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيزASTM D-1308)٪ 1.5.مقاومة األمالح

: الجفاف السطحي:  4 ساعات.مدة الجفاف
  الجفاف الصلد:  72 ساعة.

  الجفاف التام:  7 أيام.
  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( :36 ساعة.

: الماء عذب.المخفف
: ال يخفف.نسبـة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- جالون أمريكي.
- برميل سعة 16لتر.

- مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.أدوات التطبيق   
- الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

- الفرشــاة: النوع العادي. 

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه وغسله بشكل مناسب وتركه ليجف تماما. ارشادات التطبيق      
- طالء طبقة واحدة من العازل “تكنو رووف” بتخفيف ) 30 – 40 (% بالماء العذب كطبقة أساس باستخدام الرول واتركه حتى 

الجفاف التام. 
- طالء طبقة واحدة من العازل “تكنو العازل “تكنو رووف” بدون تخفيف. 

- يمكن طالء طبقات أخرى حسب الضرورة. 
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T971
دهانات متنوعة



www.technocoats.com

كتيب المواصفات الفنية

تكنو واتر برووف

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة   

الوصــف   

يستخدم كطبقة عازلة للسطوح العلوية الخرسانية واإلسمنتية، لحمايتها من تسرب المياه والرطوبة.اإلستعماالت األساسية 

عازل مائي شفاف عالي المرونة وعالي الجودة، يمتاز بخصائصه في المرونة ومقاومة الماء، ويتميز بمرونة عالية و قابلية ممتازة 
للتمدد ومقاومة عالية لتسرب الماء وخصائص جيدة في التمدد وقوة التصاق ممتازة مع السطوح وخصائص جيدة الغالق وملء 

التشققات الصغيرة.

: 0.99 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-1475.االكثافة
: mPas 1000 × 3.2 ، عند درجة حرارة ° 40 م.االلزوجة

: 48 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 2.53 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 190 ميكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، 7 أيام ASTM D-870.مقاومة الماء
: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيز٪ ASTM D-1308 )1.مقاومة القلويات
: اجتياز، 7 أيام ) محلول بتركيز ASTM D-1308 )٪ 1.5.امقاومة األمالح

: الجفاف السطحي: 4 ساعات.مدة الجفاف
: الجفاف الصلد: 72 ساعة.

: الجفاف التام: 7 أيام.
: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى ( : 36 ساعة.نسبة التخفيف

: الماء عذب.المخفف
: ال يخفف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- جالون أمريكي.
- برميل سعة 16لتر.

- مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.أدوات التطبيق  
- الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

- الفرشــاة: النوع العادي. 

- إعداد السطح وتحضيره جيدا بتنظيفه وغسله بشكل مناسب وتركه ليجف تماما. ارشادات التطبيق  
- طالء طبقة واحدة من العازل “تكنو واتر برووف” بتخفيف )30 – 40(٪ بالماء العذب كطبقة أساس باستخدام الرول واتركه 

  حتى الجفاف التام. 
- طالء طبقة واحدة من العازل “تكنو واتر برووف” بدون تخفيف. 

- يمكن طالء طبقات أخرى حسب الضرورة. 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ستون بروتكت

صـالحـية تخـزين المنتج   

العــبــوة   

الوصــف   

يستخدم كطالء خاص في التطبيقات الخارجية والداخلية ولحماية السطوح الحجرية وباقي األسطح المعرضة لمشاكل تغير اللون اإلستعماالت األساسية 
و تشكل الفطريات والتجبير.

طالء شفاف مذيبي خاص لحماية السطوح الحجرية الطبيعية والصناعية من تغير اللون والتجير كما ويستخدم ألنواع عديدة من 
السطوح ولنفس الغرض ويتميز بخصائص نفاذية عالية من خالل السطوح وخصائص جيدة جداً لمنع نفاذ الماء من خالل السطوح 

ويتميز بالمظهر شفاف ال يؤثر على المظهر األصلي ويحافظ على اللون األساسي للسطح بعد الجفاف.

: 0.77 عند درجة حرارة ° ASTM D ، 25-1475.االكثافة
: 30C/B4/17-15 ثانية فوردكب عند درجة حرارة ° ASTM D  3 , 25-1200.االلزوجة

: 8.6الحامضية
: 8 – 10 م ²/لتر للسطوح الخشنة و المسامية.

: 20 م ²/لتر للسطوح الناعمة, وتعتمد على خصائص االمتصاص للسطوح.معدل االنتشار
: الجفاف السطحي 15 دقيقة.

: الجفاف التام 24 ساعة.
: نتائج االختبارات السابقة بموجب ASTM D-5895.مدة الجفاف

:  ال يخفف .المخفف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- جالون أمريكي.
- برميل سعة 16لتر.

- مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.تعليمات خـاصـة   
- الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

- الفرشــاة: النوع العادي. 

- يجب تنظيف األسطح في جميع تراكمات األوساخ و تجمع الغبار بواسطة الهواء المضغوط او أي وسيلة أخرى. ارشادات التطبيق  
- االنتظار حتى يكون السطح جافاً تماماً. 

- طالء طبقة أو طبقتين متتاليتين من دهان “ تكنو ستون بروتكت” و ذلك لتجنب الجفاف وانعدام اللصوقية بين الطبقات.
- تحذير: عند تطبيق منتج “ تكنو ستون بروتكت” يجب مراعاة أن يكون هو النظام النهائي حيث ال يتقبل هذا المنتج تنفيذ أي دهان 

فوقه. 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو أكريليك ثينر

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة  

الوصــف    

والدهانات اإلستعماالت األساسية  يوريثان وااليبوكسي  البولي  أنظمة دهانات  المكونة من مركبين من  الدهانات  أنواع  لتخفيف جميع  يستخدم كمخفف 
الصناعية األكريليكية المكونة من مركب واحد وكذلك لتنظيف أدوات الطالء في أنظمة الطالء ألنواع الدهان السابقة.

نوع خاص من مركبات المذيبات المطور لالستخدامات المتعددة األغراض، يمتاز بقدرته على اإلذابة والتخفيف، يستخدم في أنظمة 
الدهانات المكونة من مركبين والدهانات الصناعية األكريليكية المكون من مركب واحد.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- جالون أمريكي.
- عبوة 10 لتر.

- يجب حفظه في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية. تعليمات خـاصـة  
- سريع االشتعال، يجب حفظه وتداوله بعيدا عن مصادر اللهب والحرارة والشرر. 

- يجب تجنب رج العبوة قبل فتحها. 
- يجب فتح العبوة بحذر. 
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: ASTM D-1475  0.85االكثافة
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو تنر

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة  

الوصــف    

والدهانات اإلستعماالت األساسية  يوريثان وااليبوكسي  البولي  أنظمة دهانات  المكونة من مركبين من  الدهانات  أنواع  لتخفيف جميع  يستخدم كمخفف 
الصناعية األكريليكية المكونة من مركب واحد وكذلك لتنظيف أدوات الطالء في أنظمة الطالء ألنواع الدهان السابقة.

نوع خاص من مركبات المذيبات المطور لالستخدامات المتعددة األغراض، يمتاز بقدرته على اإلذابة والتخفيف، يستخدم في أنظمة 
الدهانات المكونة من مركبين والدهانات الصناعية األكريليكية المكون من مركب واحد .

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

 برميل 15 لتر– جالون أمريكي.

– يجب حفظه في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.تعليمات خـاصـة  
– سريع االشتعال، يجب حفظه وتداوله بعيدا عن مصادر اللهب والحرارة والشرر.

– يجب تجنب رج العبوة قبل فتحها.
– يجب فتح العبوة بحذر.
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: ASTM D-1475 0.85االكثافة
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو  تنر ايطالي

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة  

الوصــف    

والدهانات اإلستعماالت األساسية  يوريثان وااليبوكسي  البولي  أنظمة دهانات  المكونة من مركبين من  الدهانات  أنواع  لتخفيف جميع  يستخدم كمخفف 
الصناعية األكريليكية المكونة من مركب واحد وكذلك لتنظيف أدوات الطالء في أنظمة الطالء ألنواع الدهان السابقة.

نوع خاص من مركبات المذيبات المطور لالستخدامات المتعددة األغراض، يمتاز بقدرته على اإلذابة والتخفيف، يستخدم في أنظمة 
الدهانات المكونة من مركبين والدهانات الصناعية األكريليكية المكون من مركب واحد .

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

 برميل 17 لتر– 200 لتر - جالون أمريكي.

– يجب حفظه في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.تعليمات خـاصـة  
– سريع االشتعال، يجب حفظه وتداوله بعيدا عن مصادر اللهب والحرارة والشرر.

– يجب تجنب رج العبوة قبل فتحها.
– يجب فتح العبوة بحذر.
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: ASTM D-1475 0.85االكثافة
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ترافييك بينت

صـالحـية تخـزين المنتج   

العــبــوة           

الوصــف      

 يستخدم كدهان عالمات أرضية لإلشارات المرورية للطرق والمدرجات ومواقف السيارات على السطوح الخرسانية اإلسفلتية اإلستعماالت األساسية  
ويمكن استخدامه فوق طبقات الدهان القديم وكذلك يمكن استخدامه مع الحبيبات الزجاجية أو بدونها حسب الرغبة.

دهان خاص بالعالمات األرضية لإلشارات المرورية للطرق عالي الجودة مطور لالستخدام على السطوح الخرسانية واإلسفلتية 
يمتاز بسرعة الجفاف، ومقاومة ممتازة للحك والخدش ومرونة و قساوة عاليتين وقوة التصاق ممتازة مع السطوح الخرسانية 

واإلسفلتية، ويمكن استخدامه فوق طبقات الدهان القديم. 

: 1.42 عند درجة حرارة ASTM D-1475 ،25°.االكثافة
: 90KU-88 عند درجة حرارة ASTM D-562 ،25°.اللـزوجـة

: 42 ٪ بالحجم ، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 2.2 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 190 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز عند قطر 3 مم، ASTM D-522.مقاومة الثني
: اجتياز، ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: اجتياز، 1 كغ / 1م / قطر 16.3مم، ASTM D-2794.مقاومة الصدم
: اجتياز، ASTM D -870.مقاومة الماء

: اجتياز، ASTM D -1308.مقاومة الكيماويات
: جفاف الملمس 15 دقيقة.مدة الجفاف

  بدء االستخدام )للمرور( 6 ساعات.
 الجفاف التام 16 ساعة.

 الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 16 ساعة، )الحد األعلى( بدون تحديد .
:  تكنو ثينر T899.المخفف

:  )10 - 15( ٪  بالحجم، عند استخدام الفرشاة و الرول .نسبة التخفيف
   وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند االستخدام.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- جالون أمريكي 3.60 لتر.
- برميل 16 لتر.

الفرشاة / الرول.أدوات التطبيق     
سماكة الطبقة : الرطبة: 440 مايكرون ) تقريباً (.

- إعداد السطح بتنظيفه بشكل مناسب. ارشادات التطبيق     
- تقليب الدهان بشكل جيد قبل االستخدام حتى يصبح متجانساً. 

- طالء طبقة من دهان “تكنو ترافييك بينت”. 

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T875
دهانات متنوعة
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تكنو رود ماركينج

عة
نو

 مت
ت

انا
ده

صـالحـية تخـزين المنتج   

العــبــوة     

الوصــف     

يستخدم كدهان عالمات أرضية لإلشارات المرورية للطرق والمدرجات ومواقف السيارات على السطوح الخرسانية اإلسفلتية اإلستعماالت األساسية  
ويمكن استخدامه فوق طبقات الدهان القديم وكذلك يمكن استخدامه مع الحبيبات الزجاجية أو بدونها حسب الرغب.

دهان خاص بالعالمات األرضية لإلشارات المرورية للطرق عالي الجودة مطور لالستخدام على السطوح الخرسانية واإلسفلتية 
يمتاز بسرعة الجفاف، ومقاومة ممتازة للحك والخدش ومرونة و قساوة عاليتين وقوة التصاق ممتازة مع السطوح الخرسانية 

واإلسفلتية، ويمكن استخدامه فوق طبقات الدهان القديم.

: 1.07 عند درجة حرارة ° ASTM D-1475 ، 25.االكثافة
: KU 62.5 عند درجة حرارة ° ASTM D-562 ، 25.االلزوجة

: 42 ٪ بالحجم ، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 2.2 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 190 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز عند قطر 3 مم، ASTM D-522.مقاومة الثني
: اجتياز، ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: اجتياز، 1 كغ / 1م / قطر 16.3 مم، ASTM D-2794.مقاومة الصدم
: اجتياز، ASTM D -870.مقاومة الماء

: اجتياز، ASTM D -1308.مقاومة الكيماويات
: جفاف الملمس 30 دقيقة.

: بدء االستخدام ) للمرور( 6 ساعات.
: الجفاف التام 16 ساعة.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 16 ساعة، )الحد األعلى( بدون تحديد .مدة الجفاف
: الماء العذبالمخفف

: ) 10 – 15( ٪ بالحجم، عند استخدام الفرشاة و الرول .
: وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند االستخدام.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- جالون أمريكي 3.60 لتر.
- برميل 16 لتر.

الفرشاة / الرول.أدوات التطبيق    
سماكة الطبقة : الرطبة: ) 440 مايكرون (

- إعداد السطح بتنظيفه بشكل مناسب. ارشادات التطبيق      
- تقليب الدهان بشكل جيد قبل االستخدام حتى يصبح متجانساً. 

- طالء طبقة من دهان “تكنو رود ماركينج”. 

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T973
دهانات متنوعة



www.technocoats.com

كتيب المواصفات الفنية

ريةتكنو برافو ماركينج 
بح

وال
ية 

حما
ال

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة       

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق   

يستخدم كدهان عالمات أرضية لإلشارات المرورية للطرق والمدرجات ومواقف السيارات على السطوح الخرسانية اإلسفلتية 
ويمكن استخدامه فوق طبقات الدهان القديم وكذلك يمكن استخدامه مع الحبيبات الزجاجية أو بدونها حسب الرغبة.

دهان مائي خاص بالعالمات األرضية لإلشارات المرورية للطرق عالي الجودة يعتمد في تصنيعه على راتنجات االكريليك مطور 
لالستخدام على السطوح الخرسانية واإلسفلتية وأحجار الحافة يمتاز بسرعة الجفاف، ومقاومة ممتازة للحك والخدش ومرونة و 

قساوة عاليتين وقوة التصاق ممتازة مع السطوح الخرسانية واإلسفلتية، تتميز بخصائص ثبات األلوان الممتازة.

: 1.30+/-2 عند درجة حرارة ° ASTM D ، 25-1475.الكثافة
:  KU 137-135 عند درجة حرارة ° ASTM D ، 25-562.اللزوجة

:  38+/-2 %  بالحجم ، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 2.53 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 190 مايكرونمعدل االنتشار

: اجتياز، بقلم .4H 3363-ASTM Dالقساوة
: اجتياز، 1 كغ .ASTM D-5178مقاومة الخدش
: اجتياز، ASTM D-3359.قوة االلتصاق
: اجتياز، .ASTM D-870مقاومة الماء

: اجتياز، 1 كغ / 1م / قطر 16.3 مم، ASTM D-2794.مقاومة الصدم
: اجتياز، ASTM D -1308.مقاومة الكيماويات

: اجتياز عند قطر 3 مم، ASTM D-522.الثني
: جفاف الملمس 15 دقيقة.مدة الجفاف

: بدء االستخدام  للمرور 6 ساعات
: الجفاف التام 16 ساعة.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى( 16 ساعة، )الحد األعلى( بدون تحديد(
: الماء العذب.المخفف

: ) 10 – 15( ٪ بالحجم، عند استخدام الفرشاة و الرول.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة  تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف.

الفرشاة / الرول.

- جالون أمريكي 3.60 لتر.
- برميل 16 لتر.

- إعداد السطح بتنظيفه بشكل مناسب. ارشادات التطبيق  
- تقليب الدهان بشكل جيد قبل االستخدام حتى يصبح متجانساً. 

- طالء طبقة من دهان تكنو برافو ماركينج. 

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T997
دهانات متنوعة



- يجب خلط الدهان جيدا حتى يصبح متجانسا قبل االستخدام.

- التخفيف بكمية مناسبة باستخدام المخفف المقترح للحصول على اللزوجة المناسبة.

- عدم الطالء فوق األسطح الرطبة إال بعد جفافها جفافا تاما.

- عدم طالء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما.

- درجة الحرارة المطلوبة 10 درجة مئوية على األقل.

- يجب أن يكون السطح خالي من الرطوبة واليكون أقل من 8 ٪ وأن ال تزيد نسبة الرطوبة عن 70 ٪.

- التأكـد من التهوية الكافية أثناء التطبيق، تجنب استنـشـاق الرذاذ أو األبخـرة أثناء الطالء.

- يجب أن يكـون الدهان بعيًدا عن متـنـاول األطفال .

- في حالة مالمسـة الدهـان للجلد أو العين يجب غسله بالماء جيًدا كما  يجب تجنب األكل والشرب أو التدخين أثناء الطالء.

إرشادات خاصة

إرشادات السالمة
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كتيب المواصفات الفنية

غراء خشب

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة           

الوصــف    

يوصى باستخدام غراء الخشب ) وود جلو ( كمادة الصقة لجميع التطبيقات الخشبية و يوفر نظام كامل اللتصاق جيد و متانة عالية اإلستعماالت األساسية  

غراء خشب من اساس مائي نقي ومن مستحلب البولي فينايل اسيتيت التي صممت خصيصا لمقاومة جميع انواع المناخ الحار و 
البارد ومناسبة لجميع االسطح الخشبية .

حليبياللون
طفيفةالرائحة
 : +0.02/1.05- عند 25 مo . ASTM D-1475الكثافة

عاليةاللزوجة
 : ASTM D-5201 . 36٪المحتويات الصلبة

: تجاوز . 7 ايام , ASTM D-870مقاومة الماء
 : تجاوز . 7 ايام ) solution ( ASTM D-1308 1٪مقاومة القلويات
 : تجاوز . 7  ايام ) solution ( ASTM D ٪1.5-1308مقاومة االمالح
الجفاف السطحي : 30 دقيقةوقت الجفاف :

الجفاف التام : ساعتين
) 5895-ASTM D كل النتائج السابقة متصلة مع المواصفات والمقاييس الدولية (

 : في الحاويات المغلقة و الجافة 12 شهر و الباردة 

 : 35 كجم برميل , 1000 كجم حاوية 

ب
شا

ألخ
ت ا

انا
ده

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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تكنو وود ستاين

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة           

الوصــف    

اإلستعماالت األساسية  

أدوات التطبيق        

يستخدم كطالء طبقة أولى على جميع أنواع السطوح الخشبية الجديدة في التطبيقات الخارجية والداخلية.

صبغة أخشاب عالية الجودة تظهر بمظهر نهائي شفاف مع المحافظة على شكل الخشب ويتميز بخصائص التصاق على السطوح 
الخشبية والطبقات العليا. 

: 0.87 عند درجة حرارة °25م، ASTM D-1475.االكثافة
: 15 ثانية فورد كاب رقم 4، عند درجة حرارة °25م، ASTM D-1200.اللزوجة

: جفاف الملمس ) 5 – 10 ( دقائق.مدة الجفاف
  الجفاف التام: )20-30( دقيقة.

  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى: 30 دقيقة.
  الحد األعلى بدون تحديد.

: ال يحتاج. المخفف
: جاهز لالستخدام بدون تخفيف.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- مسدس الرش بحجم فوهه )1.5 - 1.8( ملم.
- الفرشاة: عاديه نوع جيد .

قماش : ناعم.

علبة 1 لتر.

- إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه وتنعيمه جيداً بورق الصنفرة. ارشادات التطبيق
- طالء طبقة أو أكثر من صبغة “تكنو وود ستاين” حسب الرغبة والمظهر المطلوب. 

ب
شا

ألخ
ت ا

انا
ده

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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تكنو ساندنج سيلر

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة           

الوصــف    

اإلستعماالت األساسية  

أدوات التطبيق        

يستخدم كأساس للتطبيقات الخارجية والداخلية لجميع أنواع السطوح الخشبية مباشرة أو فوق صبغة »تكنو وود ستاين .

أساس شفاف عديم االصفرار خاص للسطوح الخشبية، ويتميز باعطائه السطوح الخشبية نعومة وخصائص ملء عالية ويتميز 
بسهولة التنعيم بالصنفرة.

: 0.978 عند درجة حرارة ° 25 م، .ASTM D-1475الكثافة
: 130 وحدة كربس عند درجة حرارة ° 25 م، .ASTM D-562االلزوجة

: 45 ٪ بالحجم، .ASTM D-5201المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 9 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 50 مايكرون.معدل االنتشار

: جفاف الملمس ) 30 ( دقيقة.مدة الجفاف
الجفاف التام 4 ساعات.

الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 3 – 4 ساعات.

الحد األعلى بدون تحديد.
5895-ASTM D. النتائج السابقة بموجب

: “تكنو T899 ثينر “ .المخفف
: جاهز لالستخدام بدون تخفيف عند استخدام سكينة المعجون.نسبة التخفيف

) 20 – 25 (٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.

) 10 – 15 (٪ بالحجم، عند استخدام الفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند االستخدام.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

مسدس الرش بحجم فوهه ) 1.5 – 1.8( ملم.
الفرشاة: نوع جيد ومناسب.

سكين التطبيق: عاديه.

علبة 1 لتر – جالون أمريكي.

– إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه وتنعيمه جيداً بورق الصنفرة.ارشادات التطبيق
– طالء طبقة من صبغة “تكنو وود ستاين” عند الرغبة في استخدام طبقة من الصبغة.

– طالء طبقة أو طبقتين من أساس “تكنو ساندينج سيلر” فوق طبقة الصبغة، أو فوق السطح الخشبي مباشرة عند الرغبة في 
إظهار اللون الطبيعي للخشب.

ب
شا

ألخ
ت ا

انا
ده

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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تكنو ان سي لكر      

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة           

الوصــف    

اإلستعماالت األساسية  

أدوات التطبيق        

يستخدم كدهان طبقة نهائية المع شفاف على جميع أنواع السطوح الخشبية في التطبيقات الخارجية والداخلية حيثما تتطلب إظهار 
الديكور الطبيعي للخشب ويمكن استخدامه فوق طبقة من صبغة األخشاب.

دهان طبقة نهائية المع للسطوح الخشبية، عالي الجودة والشفافية وجفاف سريع ومقاومة جيدة جداً للظروف الجوية المختلفة .

: +0.02/1.02- عند درجة حرارة ° 25 م، .ASTM D-1475الكثافة
: 130 : 122 وحدة كربس عند درجة حرارة ° 25 م .ASTM D-562االلزوجة

: 40 ٪ بالحجم، .ASTM D-5201المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 11 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز بقلم، .ASTM D-3363, 4Hالقساوة
: اجتياز عند 1 كغ، .ASTM D-5178مقاومة الخدش

: اجتياز عند قطر 3 مم، .ASTM D-522الثني
: اجتياز، .ASTM D-3359قوة االلتصاق
: اجتياز، .ASTM D-870مقاومة الماء

: ASTM D-1308 مقاومة الكيماويات
: جفاف الملمس 15 – 20 ) دقيقة(.مدة الجفاف

الجفاف التام ساعتان.
الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى ساعتان.

الحد األعلى بدون تحديد.
589-ASTM D. النتائج السابقة بموجب

: “تكنو T899 ثينر “ .المخفف
) 25 – 30 (٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.نسبة التخفيف

) 15 – 20 (٪ بالحجم، عند استخدام الفرشاة.
وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند االستخدام.

 12 شهرا تقريباً في عبوة مغلقة – تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف.

مسدس الرش: بحجم فوهه )1.5 – 1.8( ملم.
فرشاة: جيد ومناسب.

جالون أمريكي.

إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه وتنعيمه جيداً بورق الصنفرة.ارشادات التطبيق
– عند الرغبة في الحصول على المظهر الطبيعي للخشب:

– طالء طبقتين من “تكنو ان سي لكر”. و يمكن زيادة عدد الطبقات في حال السطوح الخشنة.
– تنعيم السطح بصنفرته و تنظيفه بشكل مناسب.

– طالء طبقتين على األقل من “تكنو ان سي لكر“.
– عند الرغبة في استخدام صبغة األخشاب :

– طالء طبقة من الصبغة “تكنو وود ستاين” حسب الرغبة.
– طالء طبقة من اساس “تكنو ان سي لكر” فوق طبقة الصبغة و يمكن زيادة عدد الطبقات في حال السطوح الخشنة .

– تنعيم السطح بصنفرته و تنظيفه بشكل مناسب .
– طالء طبقتين , على األقل من دهان “تكنو ايكا كلير

ب
شا

ألخ
ت ا

انا
ده
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تكنو فارنيش

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة  

تهيئة السطح      

ارشادات التطبيق  

الوصــف          

اإلستعماالت األساسية     

أدوات التطبيق   

ينصح بإستـخـدامه في التـشـطيـبات النهائية على المسـطـحات الخشـبـيـة لإلستعمال الداخلي والخارجي. 

دهان شفاف لماع ذو جودة عالية مكون من مادة الكيد رزين  يستخـدم كطبقة نهائية لالستعمال الداخلي والخارجي، شديد اللمعة 
وقابل للغسيل بالماء والصابون.

: 0.88 - 0.90 عند درجة حرارة °25م، ASTM D-1475.االكثافة
: 60KU-58 عند درجة حرارة 25 مئوية ASTM - 562.  اللـزوجــة

: 43 ٪ بالحجم  ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 
: 10 م² / لـتـر للوجه الواحد عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون.معدل االنتشار
: جفاف الملمس ساعتان تقريباً.مـدة الجـفاف 

  الجفاف الكلي 16 ساعـة.
  الوقت الالزم للدهان فوقه 24 ساعة. 

: تكـنـو  تـنـر  T898  وايـت سـبريـت. المخفف
: )15 - 20( ٪ باستعمال مسدس الرش.نسبة التخفيف

  ) 5 - 10( ٪ باستعمال الرول والفرشاة.

12  شهـًرا  تقريباً  في عـبوة  مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (. 

الرول / الرش / الفرشــاة.

جالون أمريكي.
علبة 1  لـتر.

- إعداد وتهيئة السطح بالصنفرة إلزالة جميع الشوائب والزيوت والشحوم والدهان القديم.
- تنظيف السطح من الغبار باستخدام فرشاة لينة أو بالهواء المضغوط.

.)WOOD STAIN( طالء طبقة واحدة من تلوينة الخشب -
- طالء طبقتين من تكنوفارنيش. 

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T881
دهانات األخشاب



- التأكـد من التهوية الكافية أثناء التطبيق، تجنب استنـشـاق الرذاذ أو األبخـرة أثناء الطالء.

- يجب أن يكـون الدهان بعيًدا عن متـنـاول األطفال .

- في حالة مالمسـة الدهـان للجلد أو العين يجب غسله بالماء جيًدا كما  يجب تجنب األكل والشرب أو التدخين أثناء الطالء.

إرشادات خاصة

إرشادات السالمة

www.technocoats.com

كتيب المواصفات الفنية

دهانات األخشاب

- يجب خلط الدهان جيدا حتى يصبح متجانسا قبل االستخدام.

- التخفيف بكمية مناسبة باستخدام المخفف المقترح للحصول على اللزوجة المناسبة.

- عدم الطالء فوق األسطح الرطبة إال بعد جفافها جفافا تاما.

- عدم طالء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما.

- درجة الحرارة المطلوبة 10 درجة مئوية على األقل.

- يجب أن يكون السطح خالي من الرطوبة واليكون أقل من 8 ٪ وأن ال تزيد نسبة الرطوبة عن 70 ٪.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ايبوكسي تانك الين

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة        

الوصــف      

اإلستعماالت األساسية  

أدوات التطبيق    

- يستخدم كدهان لخزانات المواد التالية ) المذيبات األروماتية منها : اكسلين، كيومين، نُفاثا وكل أنواع الجازولين منها البنزين 
الممتاز وثالثي ميثيل بوتيل اثير ومحلول الصودا الكاوية(.

- يستخدم كدهان لخزانات وقود البترول ومياه الصرف الصحي.
الكيميائية وخزانات  المواد  الوقود،  المياه،  بدون دعامات زجاجية و تشمل خزانات  أو  الخزانات مع  قاع  أعداد و إصالح   -

الصرف الصحي و المياه العادمة في المصانع. 
- ال يستخدم لخزانات البنزين ) المحتوي على ميثانول أو ايثانول(.

دهان نهائي ايبوكسي مكون من مركبين يعتمد في تصنيعه على راتنجات االيبوكسي المعالج بالبولي أمين أدكت ويتميز بخصائص 
التصاق ممتازة مع السطوح الخرسانية والحديدية وخصائص ممتازة لمقاومة المواد الكيميائية ونمو الفطريات والمياه وخصائص 

ممتازة لمقاومة وقود البترول والمذيبات ويتميز كذلك بمقاومة ممتازة للتآكل والصدم.

: 1.56 عند درجة حرارة °25م ) للمزيج ( ASTM D-1475.االكثافة
: 96 وحدة كربس عند درجة حرارة °25م،  ASTM D-562.اللزوجة

: 100 ٪ بالحجم ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 10 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 100 مايكرون. معدل االنتشار

: اجتياز، قلم  ASTM D-3363 4H.القساوة
: اجتياز، ASTM D-3359 و ASTM D-4541-III, psi  400.قوة االلتصاق
: اجتياز، ASTM D-870.مقاومة المـاء

: اجتياز، ASTM D-1308.مقاومة الكيماويات
: اجتياز 1 كغ / 1م / قطر 16.مم، ASTM D-2794.مقاومة الصدم
: الدهـان الى المصلب بالحجم 2 : 1.نسبـة المــزج

: فترة صالحية المزيج بعد مزج المركبين: 3 ساعات عند درجة حرارة °25م.فترة صالحية المزيج
: الجفاف الصلد 18 ساعة .مدة الجفاف

  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين : الحد األدنى 10 ساعات .
  الحد األعلى 4 أيام .

.ASTM D-5895 نتائج أزمنة الجفاف السابقة بموجب  
: بدون تخفيف.المخفف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
- الـــرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

- الفرشــاة: النوع الجيد والمناسب.

الدهــان : جالون 2.4 لتر - المصلب : جالون 1.2 لتر.

جميع السطوح المراد طالئها يجب أن تنظف وتجف و تكون خالية من جميع تراكمات و تجمعات األوساخ و يجب إزالة آثار ارشادات التطبيق   
الزيوت و الشحوم بشكل تام . 

يجب إزالة و صنفرة باقي آثار اللحام إن وجدت و كذلك صنفرة و معالجة الزوايا . 
السطوح الحديدية: 

يجب أن يكون السطح الحديدي خالياً من الزيوت و الشحوم واألمالح و مراعاة الجفاف التام ثم عمل رش رملي حتى الوصول إلى 
معدن خشن و ذلك حسب المواصفة : SP 10 or ISO 8501-1 Sa2.5 للحصول على سطح نظيف و يجب تنفيذ الطبقة األولى 

في أسرع وقت ممكن و ذلك تجنباً من تكون الصدأ.
السطوح الخرسانية : 

يجب أن تعد وتجهز بماكينة التخشين وذلك إلزالة جميع الشوائب المتراكمة إن وجدت و يجب تنظيف السطح بالهواء المضغوط 
إلزالة آثار الغبار و التأكد من أن السطح خال تماماً من أي أجزاء تعيق عملية الطالء. 

أما السطح الخرساني القديم فيجب معالجته بشكل جيد بتخشينه وتنظيفه ألن هذا المنتج ال يمكن تطبيقه إال بعد اإلعداد التام للسطح .
- طالء طبقة من منتج )تكنو تانك الين(.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو كولتار ايبوكسي

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة    

الوصــف   

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق     

يستخدم كطالء حماية على السطوح الفوالذية والخرسانية المغمورة كاألنابيب و يستخدم أيضا لعزل تاسيسات المباني من نفوذ 
الرطوبة و خصوصا في المناطق الساحلية .

دهان ايبوكسي، خال من المذيبات مكون من مركبين يمتاز بحماية القواعد الخرسانية للتأسيسات تحت األرض و الهياكل الحديدية 
واألنابيب ويتميز بخصائص ممتازة قي مقاومة الصدأ ومقاومة ممتازة لمياه البحر والمواد الكيميائية واالمالح والزيوت المعدنية 
والنباتية والهيدروكربونات االليفتية ويتميز كذلك بخصائص التصاق ممتازة مع السطوح الحديدية والخرسانية ويتميز بأنه ذاتي 
بامكانية طالئه على السطوح  التجعد ويتميز كذلك  التسييل أو  االساس ومرن ويمنح سماكة كبيرة عند طالء طبقة واحدة دون 

الخرسانية الرطبة دون المعالجة الخاصة للسطح.    

: 1.55  للمزيج عند درجة حرارة °25م ASTM D-1475.االكثافة
: عالي اللزوجة.اللزوجة

: 100 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 6.67 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 150 مايكرون.معدل االنتشار
: الدهـان الى المصلب بالحجم 1 : 1.نسبـة المــزج

: فترة صالحية المزيج بعد مزج المركبين: 1 ساعة عند درجة حرارة °25م.
: جفاف الملمس 8 ساعات.مدة الجفاف

  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 24 ساعة.
  الحد األعلى 7 أيام .
  الجفاف التام 7 أيام.

.ASTM D-5895 نتائج أزمنة الجفاف السابقة بموجب  
: بدون تخفيف.المخفف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- الرش بدون الهواء:حجم الفوهة: )0.021-0.018( بوصة
- الرول / الفرشاة.

الدهان عبوة 5 لتر.
المصلب عبوة 2 لتر.

تجهيز السطح:ارشادات التطبيق   
- السطوح الحديدية : 

- يجب ازالة الزيوت والشحوم باستخدام محاليل التنظيف المناسبة. 
- يجب ازالة األمالح و الماوثات بالماء المضغوط. 

.ISO 8501-1:1988 Sa 2.5 عمل الرش الرملي حسب المواصفة -
- طالء طبقتين من منتج “تكنو كولتار ايبوكسي “.

- يجب معالجة الزوايا و تنعيمها قبل بدء الطالء.
السطوح الخرسانية : 

- يجب أن يكون السطح جافاً و خالي من الغبار.
- يجب تخشين السطح الناعم قبل بدء الطالء.

- طالء طبقتين من منتج “ تكنو كولتار ايبوكسي“ .
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ايبوكسي فلور كوتينج

صـالحـية تخـزين المنتج 

العــبــوة  

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق    

أرضيات  )مثل  والحك  للخدش  المعرضة  الداخلية  والحديدية  واإلسمنتية  الخرسانية  األرضيات  ولحماية  للديكور  مناسب 
المصانع والورش والمستودعات (.

االيبوكسي  راتنجات  على  تصنيعه  في  يعتمد  مركبين،  من  ويتكون  المذيبات  من  خال  لألرضيات  الجودة  عالي  إيبوكسي  دهان 
المعالج باألمين ويتميز بخصائص ممتازة في ذاتية االستواء ومقاومة ممتازة للخدش والحك وكذلك مقاومة عالية للبترول والقلويات 

واالحماض والماء والمنظفات وهو قليل الرائحة وخال من المذيبات. 

: 0.02-/+1.60 للمزيج عند درجة حرارة ASTM D ،°25-1475.االكثافة
: 140KU عالي اللزوجة.اللزوجة

: 100 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 3.3 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 300 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز بقلم 4H، 3363-ASTM D.القساوة
: اجتياز، ASTM D-870.مقاومة المـاء

: اجتياز، ASTM D-1308.مقاومة الكيماويات
: األساس الى المصلب بالحجم 2.6 : 1نسبة المزج

: فترة صالحية المزيج بعد مزج المركبين، ساعة عند درجة حرارة 30°م.صالحية المزيج
  15 دقيقة عند درجة حرارة 45° م.

: جفاف الملمس 5 ساعات عند درجة حرارة 25° م.مدة الجفاف
  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 10 ساعات .

  الحد األعلى 3 أيام.

  الجفاف التام 7 أيام.
: بدون تخفيفالمخفف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- الرش بدون الهواء:
حجم الفوهة: )0.021-0.018( بوصة.

.) p.s.i 2500( ²مجموع ضغط التدفق من المسدس ال تقل من 176 كغ/سم
- الرول / الفرشاة.

الدهان جالون 3.5 كغم - المصلب جالون 0.88 كغم

- إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه بشكل مناسب. ارشادات التطبيق   
- مزج الدهان مع المصلب بشكل متجانس حسب النسبة المقترحة. 

- طالء طبقة أو طبقتين من “تكنو ايبوكسي أرضيات “ على السطح . 
- طالء طبقة واحدة من “ تكنو ايبوكسي فلور كوتينج” إذا لزم.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو أيبوكسي

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة        

ارشادات التطبيق     

الوصــف

اإلستعماالت األساسية  

أدوات التطبيق      

يستخدم كدهان طبقة نهائية للحماية والديكور و لألغراض العامة في التطبيقات الداخلية على السطوح الحديدية وأرضيات 
السطوح الخرسانية واإلسمنتية.

دهان مطفي للطبقات النهائية عالي الجودة مكون من مركبين يعتمد في تصنيعه على راتنجات االيبوكسي المعالج بالبولياميد، 
خصائص ممتازة في مقاومة المواد الكيميائية، وخصائص ممتازة في مقاومة المذيبات، وقساوة عالية جدا ومقاومة ممتازة في 

مقاومة الغسيل بالحك ومرونة جيدة جدا وخصائص جيدة جدا لمقاومة محاليل االمالح والقلويات واالحماض.

: 1.66 للمزيج عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-1475.االكثافة
: 97KU-95 عند درجة حرارة ° 25 م .ASTM D-562.اللزوجة

: 56 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 11.20 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 50 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، قلم ASTM D-3363, 4H.القساوة
: اجتياز، 1 كغ، .ASTM D-5178.مقاومة الخدش

: اجتياز، قطر 3 مم، .ASTM D-522.الثني
: اجتياز، ASTM D-3359 و 400psi، ASTM D-4541.قوة االلتصاق
: اجتياز، ASTM D-870.مقاومة الماء

: اجتياز، ASTM D-1308.مقاومة الكيماويات
: اجتياز، 1 كغ / 1م / قطر 16.3 مم، ASTM D-2794.مقاومة الصدم

: الدهان الى المصلب بالحجم 2.6 : 1.نسبة المزج
: فترة صالحية المزيج بعد مزج المركبين: 6 ساعات عند درجة حرارة ° 25 م.فترة صالحية المزيج

: جفاف الملمس ساعتان.
: الجفاف الصلد 8 ساعات.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 24 ساعة.
: الحد األعلى 30 يوما.

: الجفاف التام 7 أيام.
: نتائج أزمنة الجفاف السابقة بموجب ASTM D-5895.مدة الجفاف

: “تكنو T899 ثينر”.المخفف
: ) 15 – 25 ( ٪ الرش الهوائي.
: )0 – 10( ٪ الرش الالهوائي.

: )10 – 15( ٪ الرول أو الفرشاة.نسبة التخفيف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- الرش بالهواء: فتحة الفوهة: )1.5 – 1.8( مم.
- الرش الالهوائي: فتحة الفوهة: 0.48 مم. )تقريبا(.

-  الرول / الفرشاة.

- إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه بشكل مناسب.
- مزج الدهان مع المصلب بشكل متجانس حسب النسبة المقترحة.

- تخفيف مزيج الدهان بالمخفف وبالنسبة المقترحة.
- طالء طبقة واحدة من أساس االيبوكسي المناسب للسطوح الحديدية، أو طبقة واحدة من أساس “تكنو ايبوسيلر” فوق  

  السطوح الخرسانية واإلسمنتية.
- طالء طبقتين من دهان “تكنو ايبوكسي”.

الدهان جالون 2.6 لتر– المصلب جالون 1 لتر – برميل 18 لتر – 13 لتر – 5 لتر.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ميرور

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة   

الوصــف 

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق  

يستخدم كدهان شفاف نهائي في التطبيقات الداخلية على السطوح الفوالذية والخرسانية واالسمنتية والخشبية والطوب والبالط.

دهان ايبوكسي شفاف خالي من المذيبات عالي اللمعة مكون من مركبين يعتمد في تصنيعه على راتنجات االيبوكسي المعالج بالبولي 
أمين يتميز بمقاومة ممتازة للخدش ومقاومة ممتازة للمواد الكيميائية والمذيبات. 

: +0.02/1.12- للمزيج عند درجة حرارة °25م، ASTM D-1475.االكثافة
: +2/90-  وحدة كربس  للمزيج عند درجة حرارة °25م، ASTM D-562.اللزوجة

: 100 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: 1 م²/لترعلى سماكة 1000 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، قلم ASTM D-3363 ، 4H.القساوة
: اجتياز، 1 كغ، ASTM D-5178.مقاومة الخدش

: اجتياز، قطر 3 مم، ASTM D-522.الثني
: اجتياز، ASTM D-3359. و ASTM D-4541-III ,  psi 400.قوة االلتصاق
: اجتياز، ASTM D-870.مقاومة المـاء

: اجتياز، ASTM D-1308.مقاومة الكيماويات
: اجتياز عند 1 كغ / 1م / قطر 16.3مم، ASTM D-2794.مقاومة الصدم
: الدهـان الى المصلب بالحجم 30 : 70.نسبـة المــزج

: فترة صالحية المزيج بعد مزج المركبين: 30 دقيقة عند درجة حرارة °25م.فترة صالحية المزيج
: 20 - 30 دقيقة عند درجة حرارة °25م.زمن الحث
: جفاف الملمس 4 ساعات.مدة الجفاف

  الجفاف الصلد 24 ساعة.
  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 24 ساعة.

  الحد األعلى 7 أيام.

  الجفاف التام 7 أيام.
.ASTM D-5895 نتائج أزمنة الجفاف السابقة بموجب  

: ال يخفف.المخفف

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- ممسحة كاوشوك.
- رول هواء.

- الدهان جالون 2.45 لتر
- المصلب عبوة 1.05 لتر

- برميل 17 لتر: الدهان 12 لتر: المصلب 5 لتر.

- إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه بشكل مناسب.ارشادات التطبيق    
- مزج الدهان مع المصلب بشكل متجانس حسب النسبة المقترحة.

- طالء طبقتين من دهان “تكنو ميرور”.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ايبوكسي سيلر

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة        

ارشادات التطبيق    

الوصــف   

اإلستعماالت األساسية  

أدوات التطبيق    

يستخدم كأساس في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية واألسمنتية حيثما تتطلب الحماية و إغالق المسامات 
ومنع التسرب ويمكن استخدامه على األرضيات األسمنتية.

ويتميز  بالبولياميد  المعالج  االيبوكسي  راتنجات  على  تصنيعه  في  يعتمد  مركبين،  من  مكون  الجودة،  عالي  ايبوكسي،  أساس 
وكذلك  التسرب  ومنع  المسامات  إغالق  في  ممتازة  واألسمنتية وخصائص  الخرسانية  السطوح  مع  ممتازة  التصاق  بخصائص 

خصائص ممتازة في مقاومة األمالح والقلويات. 

: 0.02-/+1.59  للمزيج عند درجة حرارة °25م، ASTM D-1475.االكثافة
: 96KU-95 للمزيج عند درجة حرارة °25م، ASTM D-562.  اللـزوجــة

: 60 ٪ بالحجم ASTM D-5201.المـحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 12 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 50 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز بقلم ASTM D-3363، 4H.القساوة
: اجتياز عند 1 كغ، ASTM D-5178.مقاومة الخدش

: اجتياز، قطر 3 مم، ASTM D-522.الثني
: اجتياز ASTM D-3359 ، )400psi( ، ASTM D-4541-III.قوة االلتصاق
: اجتياز ASTM D-870.مقاومة المـاء

: اجتياز ASTM D-1308.مقاومة الكيماويات
: الدهـان الى المصلب 3 : 1.نسبـة المــزج

: فترة صالحية المزيج بعد مزج المركبين: 6 ساعات عند درجة حرارة 25م. صالحية المزيج
: جفاف الملمس ساعتان.مـدة الجـفاف 

  الجفاف الصلد 8 ساعات.
  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين)الحد األدنى(: 24 ساعة.

  الحد األعلى: 6 أشهر.
  الجفاف التام: 7 أيام.

.ASTM D-5895 نتائج أزمنة الجفاف السابقة بموجب   
: »تكنو ثينر T899«.المخفف

: )20 - 30( ٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش.نسبة التخفيف
  )15 - 20( ٪ بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة.

   وتعتمد على الظروف الجوية عند االستخدام.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

 مسدس الرش بحجم )1.5 - 1.8( ملم.
الرول: صوفيه ناعمه.

فرشاة: عاديه.

- إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه بشكل مناسب. 
- مزج الدهان مع المصلب بشكل متجانس حسب النسبة المقترحة. 

- تخفيف مزيج الدهان بالمخفف وبالنسبة المقترحة. 
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو ايبوكسي سيلر”.

الدهــان:  جالون 2.70 لتر، المصلب جالون0.90 لتر.
 برميل 18 لتر: الدهان 13.50 لتر، المصلب 4.50 لتر.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ايبوكسي زنك فوسفايت

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة       

ارشادات التطبيق    

الوصــف           

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق      

يستخدم كأساس مانع للصدأ في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الفوالذية.

أساس ايبوكسي عالي الجودة مكون من مركبين يعتمد في تصنيعه على راتنجات االيبوكسي المعالج بالبولياميد، خصائص التصاق 
األمالح  محاليل  لمقاومة  عالية  التآكل خصائص  ومنع  الصدأ  من  الحماية  في  ممتازة  الفوالذية خصائص  السطوح  مع  ممتازة 

والقلويات واألحماض خصائص جيدة جدا في مقاومة المذيبات.

: 1.5 للمزيج عند درجة حرارة °25م، ASTM D-1475.االكثافة
: 96KU-95 للمزيج عند درجة حرارة °25م ASTM D-562.اللـزوجــة

:  60 ٪ بالحجم ASTM D-5201.المـحتويات  الصلبة 
: معدل االنتشار النظري 12 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 50 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز بقلم H، ASTM D-3363 4.القساوة
: اجتياز عند 1 كغ، ASTM D-5178.مقاومة الخدش

: اجتياز حتى قطر 3 مم، ASTM D-522.الثني
: اجتياز ) بدون إزالة (، ASTM D-3359 و psi، ASTM D-4541-III 400.قوة االلتصاق
: اجتياز عند 1 كغ / 1م / قطر 16.3مم، ASTM D-2794.مقاومة الصدم
: اجتياز بدون فشل ASTM D-870.مقاومة المـاء

: اجتياز بدون فشل ASTM D-1308.مقاومة الكيماويات
: األساس الى المصلب بالحجم 3 : 1.نسبـة المــزج

: فترة صالحية المزيج بعد مزج المركبين: 6 ساعات عند درجة حرارة °25م.صالحية المزيج
: 20 - 30 دقيقة عند درجة حرارة °25م.زمن الحث

: جفاف الملمس ساعتان.مـدة الجـفاف 
 الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 12 ساعة.

 الحد األعلى 30 يوماً .
 الجفاف التام 7 أيام.

.ASTM D-5895 نتائج أزمنة الجفاف السابقة بموجب 
: »تكنو ثينر T899«.المخفف

12 شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

الرش بالهواء:نسبة التخفيف: ) 20 – 30 ( ٪ بالحجم.
فتحة الفوهـة: ) 1.5 – 1.8 ( مم. الرش بدون هواء:نسبة التخفيف: ) 0 - 10(٪ بالحجم لسماكة طبقة جافة )75 – 100( 

مايكرون.
)20-10(٪ بالحجم لسماكة طبقة جافة )50 – 70( مايكرون.

فتحة الفوهـة: 0.48 مم. ) تقريبا (.
الرول / الفرشاة:نسبة التخفيف: ) -15 20(٪ بالحجم.

إلعداد السطح وتحضيره بتنظيفه بشكل مناسب. 
- مزج الدهان مع المصلب بشكل متجانس حسب النسبة المقترحة. 

- تخفيف مزيج الدهان بالمخفف وبالنسبة المقترحة. 
- طالء طبقة واحدة من األساس “تكنو ايبوكسي زنك فوسفايت“ على السطح الفوالذي.

الدهــان جالون 2.70 لتر - المصلب جالون 0.90 لتر - برميل 18 لتر: 13.50 لتر. 4.50 لتر.
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ايبوكسي اينامل

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة     

الوصــف   

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق     

وأرضيات  الحديدية  السطوح  على  الداخلية  التطبيقات  في  العامة  لألغراض  و  والديكور  للحماية  نهائية  طبقة  كدهان  يستخدم 
السطوح الخرسانية واإلسمنتية.

بالبولياميد،   المعالج  االيبوكسي  راتنجات  في تصنيعه على  يعتمد  الجودة مكون من مركبين  النهائية عالي  للطبقات  دهان المع 
خصائص ممتازة في مقاومة المواد الكيميائية، وخصائص ممتازة في مقاومة المذيبات، وقساوة عالية جدا ومقاومة ممتازة في 

مقاومة الغسيل بالحك ومرونة جيدة جدا وخصائص جيدة جدا لمقاومة محاليل االمالح والقلويات واالحماض.

: 1.4 للمزيج عند درجة حرارة °25م ASTM D-1475.االكثافة
: 86KU-85 للمزيج عند درجة حرارة °25م  ASTM D-562.اللزوجة

: 56 ٪ بالحجم،ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 11.20 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 50 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، قلم ASTM D-3363, 4H.القساوة
: اجتياز، 1 كغ، ASTM D-5178.مقاومة الخدش

: اجتياز، قطر 3 مم، ASTM D-522.الثني
: اجتياز،   ASTM D-3359 و400psi، ASTM D-4541-III.قوة االلتصاق
: اجتياز، ASTM D-870.مقاومة المـاء

: اجتياز، ASTM D-1308.مقاومة الكيماويات
: اجتياز، 1 كغ / 1م / قطر 16.3مم، ASTM D-2794.مقاومة الصدم
: الدهـان الى المصلب بالحجم 2.6 : 1.نسبـة المــزج

: فترة صالحية المزيج بعد مزج المركبين: 6 ساعات عند درجة حرارة °25م.فترة صالحية المزيج
: جفاف الملمس ساعتان.مدة الجفاف

  الجفاف الصلد 8 ساعات.
  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 24 ساعة.

  الحد األعلى 30 يوما.
  الجفاف التام 7 أيام.

.ASTM D-5895 نتائج أزمنة الجفاف السابقة بموجب  
: “تكنو T899 ثينر”.المخفف

: )15 - 25( ٪ الرش الهوائي.نسبة التخفيف
  )0 - 10( ٪ الرش الالهوائي.

  )10 - 15( ٪ الرول أو الفرشاة.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

- الرش بالهواء: فتحة الفوهـة: )1.5 – 1.8 ( مم.
- الرش الالهوائي: فتحة الفوهـة: 0.48 مم. ) تقريبا (.

- الرول / الفرشاة.

جالون أمريكي )الدهان جالون 2.6 لتر - المصلب1 لتر( - برميل 18 لتر:  )الدهان برميل 13 لتر - المصلب جالون 5 لتر(.

- إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه بشكل مناسب. ارشادات التطبيق   
- مزج الدهان مع المصلب بشكل متجانس حسب النسبة المقترحة. 

- تخفيف مزيج الدهان بالمخفف وبالنسبة المقترحة. 
- طالء طبقة واحدة من أساس االيبوكسي المناسب للسطوح الحديدية، أو طبقة واحدة من أساس “تكنو ايبوسيلر” فوق السطوح 

  الخرسانية واإلسمنتية. 
- طالء طبقتين من دهان “تكنو ايبوكسي انامل”. 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ايبوكسي مائي

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة     

الوصــف   

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق     

وأرضيات  الحديدية  السطوح  على  الداخلية  التطبيقات  في  العامة  لألغراض  و  والديكور  للحماية  نهائية  طبقة  كدهان  يستخدم 
السطوح الخرسانية واإلسمنتية.

بالبولياميد،  المعالج  االيبوكسي  راتنجات  في تصنيعه على  يعتمد  الجودة مكون من مركبين  النهائية عالي  للطبقات  دهان المع 
خصائص ممتازة في مقاومة المواد الكيميائية، وخصائص ممتازة في مقاومة المذيبات، وقساوة عالية جدا ومقاومة ممتازة في 

مقاومة الغسيل بالحك ومرونة جيدة جدا وخصائص جيدة جدا لمقاومة محاليل االمالح والقلويات واالحماض.

 1.40+/-0.05 للمزيج عند درجة حرارة 25° م .ASTM D-1475الكثافة
 KU 100-105 للمزيج عند درجة حرارة 25° م /  .ASTM D-562اللزوجة 

: 56 ٪ بالحجم، .ASTM D-5201المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 11.20 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 50 مايكرون.معدل االنتشار

: اجتياز، قلم .4H ,3363-ASTM Dالقساوة
: اجتياز، 1 كغ، .ASTM D-5178مقاومة الخدش

: اجتياز، قطر 3 مم، .ASTM D-522الثني
: اجتياز، ASTM D-3359 و 400psi، ASTM D-4541قوة االلتصاق
: اجتياز، .ASTM D-870مقاومة الماء

: اجتياز، .ASTM D-1308مقاومة الكيماويات
: اجتياز، 1 كغ / 1م / قطر 16.3 مم، .ASTM D-2794مقاومة الصدم

: الدهان الى المصلب بالحجم 2.6 : 1.نسبة المزج
: فترة صالحية المزيج بعد مزج المركبين: 6 ساعات عند درجة حرارة 25° م.فترة صالحية المزيج

: جفاف الملمس ساعتان.مدة الجفاف
الجفاف الصلد 8 ساعات.

الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 24 ساعة.
الحد األعلى 30 يوما.

الجفاف التام 7 أيام.
5895-ASTM D. نتائج أزمنة الجفاف السابقة بموجب

: “تكنو T899 ثينر”.المخفف
: ) 15 – 25 ( ٪ الرش الهوائي.نسبة التخفيف

  )0 – 10 ( ٪ الرش الالهوائي.
  ) 10 – 15 ( ٪ الرول أو الفرشاة.

12  شهـًرا  تقريباً  في عبوة مغلقة ) تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف (.

– الرش بالهواء: فتحة الفوهة: ) 1.5 – 1.8 ( مم.
– الرش الالهوائي: فتحة الفوهة:) 0.48 مم. ( تقريبا.

– الرول / الفرشاة..

الدهان جالون 2.6 لتر – المصلب جالون 1 لتر – برميل 18 لتر – 13 لتر – 5 لتر .

إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه بشكل مناسب.ارشادات التطبيق   
– مزج الدهان مع المصلب بشكل متجانس حسب النسبة المقترحة.

– تخفيف مزيج الدهان بالمخفف وبالنسبة المقترحة.
– طالء طبقة واحدة من أساس االيبوكسي المناسب للسطوح الحديدية، أو طبقة واحدة من أساس “تكنو ايبوسيلر” فوق السطوح

الخرسانية واإلسمنتية.
– طالء طبقتين من دهان “تكنو ايبوكسي مائي”.

رية
بح

وال
ية 

حما
ال

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T958
الحماية والبحرية



www.technocoats.com

كتيب المواصفات الفنية

تكنو كويك دراي اينامل

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة     

الوصــف    

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق      

يستخدم كطبقة نهائية ألغراض متعددة في المصانع و خطوط االنتاج.

دهان زيتي، سريع الجفاف له خصائص ممتازة في مقاومة الظروف الجوية والغازات و الزيوت يعتمد في تصنيعه على الراتنجات 
األلكيدية ويتميز بمتانة عالية ومقاومة للتآكل وخصائص ممتازة في ثبات اللمعة وخصائص جيدة في االلتصاقية على السطوح 

الحديدية.

: 0.94 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-1475.االكثافة
: 60KU عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-562.اللزوجة

: 44 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 14.6 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون.معدل االنتشار

: جفاف الملمس 15 دقيقة.
: الجفاف التام ساعتان.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين  الحد األدنى ) 8 ساعات(.
: النتائج السابقة بموجب ASTM 5895.مدة الجفاف

: “تكنو T899 ثينر”.المخفف
: )10 – 15(% بالحجم، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.

: )0 – 5(% بالحجم، عند استخدام الفرشاة.
: وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند االستخدام.نسبة التخفيف

12 شهـًرا تقريباً في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف(.

– مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: )1.5 – 1.8( مم.
– الفرشاة: النوع العادي.

– جالون أمريكي.
– برميل 18 لتر.

 للسطوح الجديدة :ارشادات التطبيق     
- إعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وغبار الصنفرة واألوساخ تماما من السطح.

- تنظيف السطح جيداً.
- طالء طبقة او طبقتين من “ تكنو كويك دراي اينامل“.

 للسطوح القديمة :
- يجب إزالة الدهان القديم من السطح، وتنظيف السطح وتحضيره بشكل جيد.

- التأكد من أن السطح خالي من جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ ثم تنظيف السطح بشكل جيد.
- طالء طبقة او طبقتين من “ تكنو كويك دراي اينامل “.

رية
بح

وال
ية 

حما
ال

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو فاست دراي اينامل

رية
بح

وال
ية 

حما
ال

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة     

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق   

يستخدم كطبقة نهائية ألغراض متعددة في المصانع و خطوط االنتاج.

دهان زيتي، سريع الجفاف له خصائص ممتازة في مقاومة الظروف الجوية والغازات و الزيوت يعتمد في تصنيعه على الراتنجات 
األلكيدية ويتميز بمتانة عالية ومقاومة للتآكل وخصائص ممتازة في ثبات اللمعة وخصائص جيدة في االلتصاقية على السطوح 

الحديدية.

: 1.17 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-1475.االكثافة
: 67KU-65 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-562.اللزوجة

: 44 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 14.6 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون.معدل االنتشار

: جفاف الملمس 15 دقيقة.
: الجفاف التام ساعتان.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 8 ساعات.
: النتائج السابقة بموجب ASTM 5895.مدة الجفاف

: “تكنو T899 ثينر”.المخفف
: )10 – 15( % بالحجم، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.

: )0 – 5( % بالحجم، عند استخدام الفرشاة.
: وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند االستخدام.نسبة التخفيف

12 شهـًرا تقريباً في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

- مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: )1.5 – 1.8( مم.
- الفرشاة: النوع العادي.

- جالون أمريكي.
- برميل 18 لتر.

 للسطوح الجديدة :ارشادات التطبيق   
- إعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وغبار الصنفرة واألوساخ تماما من السطح.

- تنظيف السطح جيداً.
- طالء طبقة او طبقتين من “ تكنو فاست دراي اينامل“.

 للسطوح القديمة :
- يجب إزالة الدهان القديم من السطح، وتنظيف السطح وتحضيره بشكل جيد.

- التأكد من أن السطح خالي من جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ ثم تنظيف السطح بشكل جيد.
- طالء طبقة او طبقتين من “ تكنو فاست داري اينامل“.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو كويك دراي سيمي جلوس

رية
بح

وال
ية 

حما
ال

صـالحـية تخـزين المنتج  

العــبــوة   

الوصــف    

اإلستعماالت األساسية

أدوات التطبيق    

يستخدم كطبقة نهائية ألغراض متعددة في المصانع و خطوط االنتاج.

دهان زيتي نصف المع، سريع الجفاف له خصائص ممتازة في مقاومة الظروف الجوية والغازات و الزيوت يعتمد في تصنيعه 
على الراتنجات األلكيدية ويتميز بمتانة عالية ومقاومة للتآكل وخصائص ممتازة في ثبات اللمعة وخصائص جيدة في االلتصاقية 

على السطوح الحديدية.

: 1.04 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-1475.االكثافة
: 62.5 وحدة كربس عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-562.اللزوجة

: 44 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 14.6 م ²/ لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون.معدل االنتشار

: جفاف الملمس 15 دقيقة.
: الجفاف التام ساعتان.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 8 ساعات.
: النتائج السابقة بموجب ASTM 5895.مدة الجفاف

: “تكنو T899 ثينر”.المخفف
: )10 – 15(% بالحجم، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.

: )0 – 5(% بالحجم، عند استخدام الفرشاة.
: وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند االستخدام.نسبة التخفيف

12 شهـًرا تقريباً في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد  وجاف(.

– مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: )1.5 – 1.8( مم.
– الفرشاة: النوع العادي.

– جالون أمريكي.
– برميل 18 لتر.

 للسطوح الجديدة :ارشادات التطبيق   
- إعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وغبار الصنفرة واألوساخ تماما من السطح.

- تنظيف السطح جيداً.
- طالء طبقة او طبقتين من “ تكنو كويك دراي سيمي جلوس“.

 للسطوح القديمة :
- يجب إزالة الدهان القديم من السطح، وتنظيف السطح وتحضيره بشكل جيد.

- التأكد من أن السطح خالي من جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ ثم تنظيف السطح بشكل جيد.
- طالء طبقة او طبقتين من “ تكنو كويك دراي سيمي جلوس“. 

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 

T858
الحماية والبحرية



www.technocoats.com

كتيب المواصفات الفنية

تكنو فاست دراي سيمي جلوس

رية
بح

وال
ية 

حما
ال

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة       

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق   

يستخدم كطبقة نهائية ألغراض متعددة في المصانع و خطوط االنتاج.

دهان زيتي نصف المع، سريع الجفاف له خصائص ممتازة في مقاومة الظروف الجوية والغازات و الزيوت يعتمد في تصنيعه 
على الراتنجات األلكيدية ويتميز بمتانة عالية ومقاومة للتآكل وخصائص ممتازة في ثبات اللمعة وخصائص جيدة في االلتصاقية 

على السطوح الحديدية.

: 1.18 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-1475.االكثافة
: 90KU-85 عند درجة حرارة ° 25 م، ASTM D-562.اللزوجة

: 44 ٪ بالحجم، ASTM D-5201.المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 14.6 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون.معدل االنتشار

: جفاف الملمس 15 دقيقة.
: الجفاف التام ساعتان.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين )الحد األدنى( 8 ساعات.
: النتائج السابقة بموجب ASTM 5895.مدة الجفاف

: “تكنو T899 ثينر”.المخفف
: )10 – 15( ٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.

: )0 – 5( ٪ بالحجم، عند استخدام الفرشاة.
: وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند االستخدام.نسبة التخفيف

12 شهـًرا تقريباً في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

- مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: )1.5 – 1.8( مم.
- الفرشاة: النوع العادي.

- جالون أمريكي.
- برميل 18 لتر.

 للسطوح الجديدة :ارشادات التطبيق  
- إعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وغبار الصنفرة واألوساخ تماما من السطح.

- تنظيف السطح جيداً.
- طالء طبقة او طبقتين من “ تكنو فاست دراي سيمي جلوس“.

 للسطوح القديمة :
- يجب إزالة الدهان القديم من السطح، وتنظيف السطح وتحضيره بشكل جيد.

- التأكد من أن السطح خالي من جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ ثم تنظيف السطح بشكل جيد.
- طالء طبقة او طبقتين من “ تكنو فاست دراي سيمي جلوس“.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ك.د. برايمر

رية
بح

وال
ية 

حما
ال

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة       

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق   

ينصح بإستخدامه كأساس في السطوح الحديدية لإلستعمال الداخلي والخارجي .

أساس زيتي سريع الجفاف ذو جودة عالية مبني على االستانيتد الكيد ريزين لالستعمال الداخلي والخارجي مقاوم لألمالح والقلويات 
والصدأ .

عند درجة حرارة ° 25 م ASTM D-1475. .1.49الكثافة
: 75-70 وحدة كربس عند درجة حرارة ° 25 م، .ASTM D-562اللزوجة

: 44 ٪ بالحجم .ASTM D-5201المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 11 م ²/ لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
 : اجتياز، 1 كغ .ASTM D-5178مقاومة الخدش

 : اجتياز، ASTM D-870مقاومة الماء
:  جفاف الملمس 20 دقيقة.مدة الجفاف

   الجفاف السطحي ساعة.

   الجفاف التام 4 ساعات.

  الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 8 ساعات.

  الحد األعلى خالل 48 ساعة.

5895-ASTM D. النتائج السابقة بموجب  

: تكنو ثنر .T-899المخفف

: ) 5 – 10 ( ٪ مع مراعاة نسبة التخفيف حسب األدوات المستخدمة.نسبة التخفيف

12 شهـًرا تقريباً في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

مسدس الرش بحجم ) 1.5 – 1.8 ( ملم.
الرول: صوفيه ناعمة.

فرشاة: عادية  .

– جالون أمريكي.
– برميل 16 لتر  .

: إعداد وتحضير السطح بالصنفرة الزالة جميع الحبيبات والزيوت والشحوم واألوساخ األخرى تماما من السطح.ارشادات التطبيق  
– تنظيف السطح من الغبار بفرشاة لينة أو بالهواء المضغوط.

– طالء طبقة من دهان األساس »تكنو ك.د. برايمر«.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو المنيوم بينت

رية
بح

وال
ية 

حما
ال

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة       

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق   

ينصح بإستخدامه على المسطحات المعدنية الداخلية والخارجية..

دهان نهائي يعطي لون األلمنيوم صمم خصيصاً للسطوح الحديدية والجبسية والخشبية، ويمتاز بمظهر فضي اللون سهل االستعمال 
وسريع الجفاف وبقوة االلتصاق مع السطوح .

 0.91+/- 0.02 عند درجة حرارة 25° م، .ASTM D-1475الكثافة
وحدة كربس عند درجة حرارة 25° م ASTM D .20 - 18-562اللزوجة

: 46 ٪ بالحجم .ASTM D-5201المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 18.4 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 25 مايكرون.معدل االنتشار

: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.مدة الجفاف
: الجفاف التام ساعة.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ) الحد األدنى(ساعتان.
5895-ASTM D. نتائج االختبارات السابقة بموجب :

: تكنو تنر . T899المخفف
) 5 – 10 ٪ ( مع مراعاة نسبة التخفيف حسب األدوات المستخدمة.نسبة التخفيف

12 شهـًرا تقريباً في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح:) 1.5 – 1.8 ( مم.
الفرشاة : النوع الجيد والمناسب. .

جالون 3 لتر
برميل 16 لتر

إعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ.ارشادات التطبيق  
– تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو بالهواء المضغوط.

– طالء طبقتين من دهان “تكنو المنيوم بينت.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو  سوبر المنيوم بينت

رية
بح

وال
ية 

حما
ال

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة       

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق   

ينصح بإستخدامه على المسطحات المعدنية الداخلية والخارجية..

دهان نهائي  عالي الجودة يعطي لون األلمنيوم صمم خصيصاً للسطوح الحديدية والجبسية والخشبية، ويمتاز بمظهر فضي اللون 
سهل االستعمال وسريع الجفاف وبقوة االلتصاق مع السطوح.

: 0.95 عند درجة حرارة 25° م .ASTM D-1475الكثافة
وحدة كربس عند درجة حرارة 25° م ASTM D . 42-40-562اللزوجة

: 46 ٪ بالحجم .ASTM D-5201المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 18.4 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 25 مايكرون.معدل االنتشار

: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.مدة الجفاف
: الجفاف التام ساعة.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين) الحد األدنى( ساعتان.
5895-ASTM D. نتائج االختبارات السابقة بموجب :

: تكنو تنر . T899المخفف
: ) 5 – 10 % ( مع مراعاة نسبة التخفيف حسب األدوات المستخدمة.نسبة التخفيف

12 شهـًرا تقريباً في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح:) 1.5 – 1.8 ( مم.
الفرشاة : النوع الجيد والمناسب. .

جالون 3 لتر.

إعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ.ارشادات التطبيق  
– تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو بالهواء المضغوط.

– طالء طبقتين من دهان “تكنو المنيوم  سوبر بينت.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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الحماية والبحرية
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو المنيوم بينت صناعي    

رية
بح

وال
ية 

حما
ال

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة       

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق   

ينصح بإستخدامه على المسطحات المعدنية الداخلية والخارجية لالستخدامات الصناعية.

دهان نهائي  عالي الجودة يعطي لون األلمنيوم صمم خصيصاً للسطوح الحديدية والجبسية والخشبية، مبني على السترايتنيدد الكيد 
ويمتاز بمظهر فضي اللون سهل االستعمال وسريع الجفاف وبقوة االلتصاق مع السطوح .

 0.92 عند درجة حرارة 25° م، .ASTM D-1475الكثافة
وحدة كربس عند درجة حرارة 25° م  ASTM D .20-562اللزوجة

: 46 ٪ بالحجم .ASTM D-5201المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 18.4 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 25 مايكرون.معدل االنتشار

: الجفاف السطحي: 30 دقيقة.مدة الجفاف
: الجفاف التام ساعة.

: الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين ( الحد األدنى ) ساعتان.

5895-ASTM D. نتائج االختبارات السابقة بموجب :

: تكنو تنر . T899المخفف
: ) 5 – 10 % ( مع مراعاة نسبة التخفيف حسب األدوات المستخدمة.نسبة التخفيف

12 شهـًرا تقريباً في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح:) 1.5 – 1.8 ( مم.
الفرشاة : النوع الجيد والمناسب. .

جالون 3 لتر.

- إعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ.ارشادات التطبيق  
– تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو بالهواء المضغوط.

– طالء طبقتين من دهان “تكنو المنيوم بينت صناعي.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ان.سي. بينت

رية
بح

وال
ية 

حما
ال

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة       

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق   

يستخدم كدهان للطبقات النهائية في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخشبية والحديدية.

دهان طبقة نهائية المع عالي الجودة سريع الجفاف ومقاوم جيد للظرووف الجوية وتغير اللون لمقاومته لالشعة فوق البنفسجية 
باإلضافة الى الصالبة العالية قابل للغسل بالماء والمنظفات الخفيفة.

: عند درجة حرارة 25° م ASTM D. .0.02-/+0.98-1475الكثافة
:  60  وحدة كربس عند درجة حرارة25° م .ASTM D-562اللزوجة

: 44 ٪ بالحجم .ASTM D-5201المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 11 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
: اجتياز، 1 كغ .ASTM D-5178مقاومة الخدش

: اجتياز، .ASTM D-870مقاومة الماء
: جفاف الملمس 20 دقيقة.مدة الجفاف

الجفاف السطحي ساعة.
الجفاف التام 4 ساعات.

الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 8 ساعات.
الحد األعلى خالل 48 ساعة.

5895-ASTM D. النتائج السابقة بموجب
: تكنو تنر . T899المخفف

: ) 15 – 20 ( ٪ باستعمال مسدس الرش .نسبة التخفيف
: ) 5 – 10 ( ٪ باستعمال الرول والفرشاة.

12 شهـًرا تقريباً في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: ) 1.5 – 1.8(مم.
الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم ذو الشعر القصير.

الفرشاة: النوع الجيد والمناسب..

جالون أمريكي.
برميل 16 لتر.

– اعداد وتحضير السطح بالصنفرة الزالة جميع الحبيبات والزيوت والشحوم واألوساخ األخرى تماما من السطح.ارشادات التطبيق  
– تنظيف السطح من الغبار بفرشاة لينة أو بالهواء المضغوط.

– طالء طبقة من أساسات دهانات تكنو المناسب للسطح.
– طالء طبقتين من “تكنو ان.سي.بينت 

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو ن. سي. سيرفس برايمر   

رية
بح

وال
ية 

حما
ال

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة       

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق   

ينصح بإستخدامه كأساس في السطوح الحديدية لإلستعمال الداخلي والخارجي .

أساس ناري  ذو جودة عالية مبني على االلكيد قصير الزيت ومحلول النيتروسيليلوز  لالستعمال الداخلي والخارجي مقاوم لألمالح 
والقلويات والصدأ .

: عند درجة حرارة 25° م ASTM D. .0.02-/+1.58-1475الكثافة
: 82-84  وحدة كربس عند درجة حرارة25°م، .ASTM D-562اللزوجة

: 44 ٪ بالحجم .ASTM D-5201المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 11 م ²/ لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون.معدل االنتشار
 : اجتياز، 1 كغ .ASTM D-5178مقاومة الخدش

 : اجتياز، ASTM D-870مقاومة الماء
: جفاف الملمس 20 دقيقة.مدة الجفاف

الجفاف السطحي ساعة.

الجفاف التام 4 ساعات.

الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين الحد األدنى 8 ساعات.

الحد األعلى خالل 48 ساعة.

5895-ASTM D. النتائج السابقة بموجب

: تكنو ثنر .T-899المخفف
: ) 5 – 10 ( ٪ مع مراعاة نسبة التخفيف حسب األدوات المستخدمة.نسبة التخفيف

12 شهـًرا تقريباً في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

مسدس الرش بحجم ) 1.5 – 1.8 ( ملم.
الرول: صوفيه ناعمه.

فرشاة: عاديه  .

– جالون أمريكي.
– برميل 16 لتر. 

– إعداد وتحضير السطح بالصنفرة الزالة جميع الحبيبات والزيوت والشحوم واألوساخ األخرى تماما من السطح.ارشادات التطبيق  
– تنظيف السطح من الغبار بفرشاة لينة أو بالهواء المضغوط.

– طالء طبقة من دهان األساس »تكنو ن. سي. سيرفس برايمر «.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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كتيب المواصفات الفنية

تكنو زيتي صناعي

رية
بح

وال
ية 

حما
ال

صـالحـية تخـزين المنتج

العــبــوة       

الوصــف  

اإلستعماالت األساسية 

أدوات التطبيق   

يستخدم كدهان نهائي في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية واالسمنتية والجبسية والخشبية. وكذلك السطوح 
الحديدية..

دهان زيتي نهائي المع عال الجودة للتطبيقات الخارجية والداخلية، له خصائص جيدة جدا في ثبات اللمعة ويمنح السطح المظهر 
المستوى الناعم و خصائص ممتازة في التغطية وخصائص جيدة جدا في مقاومة الظروف الجوية وثبات اللمعة مطابق للمواصفات 

والمقاييس السعودية 2002 / 470 .

: عند درجة حرارة 25° م  ASTM D. .0.02-/+1.36-1475+الكثافة
:KU 80-78 عند درجة حرارة 25° م .ASTM D-562اللزوجة

: 47.8 ٪ بالحجم .ASTM D-5201المحتويات الصلبة
: معدل االنتشار النظري 15.40 م ²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون.معدل االنتشار

  : اجتياز، بقلم .4H 3363-ASTM Dالقساوة
: اجتياز، 1 كغ .ASTM D-5178مقاومة الخدش
  اجتياز، .ASTM D-3359قوة االلتصاق
: اجتياز، .ASTM D-870مقاومة الماء

 : قطر 3 ملم .ASTM D-522الثني
: جفاف الملمس ساعة و 30 دقيقة.مدة الجفاف

الجفاف السطحي 3 ساعات.
الجفاف التام 16 ساعة.

الزمن الفاصل بين طالء طبقتين متتاليتين  الحد األدنى ) 24 ساعة(.
5895-ASTM D. النتائج السابقة بموجب

: تكنو تنر .T 898المخفف
: ) 15 – 20 ( ٪ باستعمال مسدس الرش.نسبة التخفيف

  ) 5 – 10 ( ٪ باستعمال الرول والفرشاة.

12 شهـًرا تقريباً في عبوة مغلقة )تهوية مناسبة ومكان بارد وجاف(.

الفرشاة / الرول / الرش.

جالون أمريكي - برميل 16 لتر .

لسطوح المباني:ارشادات التطبيق  
اعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وجميع آثار الزيوت والشحوم واألتربة واألوساخ تماما من السطح.

تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو بالهواء المضغوط.
طالء طبقة من األساس “تكنو اكستر برايم”، أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تكنو المناسب للسطح.

طالء طبقة أو طبقتين من المعجون “تكنو بوتي” للسطوح الداخلية فقط عند الرغبة في الحصول على سطح ناعم الملمس.
طالء طبقتين من الدهان “تكنو زيتي صناعي”.

للسطوح الحديدية:
اعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ.

تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قماش لينة مبللة بمخفف “تكنو ثينر T898 ”، وتركه حتى يجف 
تماما.

طالء طبقة أو طبقتين من دهان األساس “تكنو ريد أوكسيد برايمر” أو “تكنو كروميت برايم” أو “تكنو فوسفيت برايم” مع 
مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.

طالء طبقتين من الدهان النهائي “تكنو زيتي صناعي“ مع مراعاة زمن الجفاف الالزم قبل طالء الطبقة التالية.

الـــبـــيـــانات الـــفـــنــيـــة 
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- يجب خلط الدهان جيدا حتى يصبح متجانسا قبل االستخدام.

- التخفيف بكمية مناسبة باستخدام المخفف المقترح للحصول على اللزوجة المناسبة.

- عدم الطالء فوق األسطح الرطبة إال بعد جفافها جفافا تاما.

- عدم طالء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما.

- درجة الحرارة المطلوبة 10 درجة مئوية على األقل.

- يجب أن يكون السطح خالي من الرطوبة واليكون أقل من 8 % وأن ال تزيد نسبة الرطوبة عن 70 %.

- التأكـد من التهوية الكافية أثناء التطبيق، تجنب استنـشـاق الرذاذ أو األبخـرة أثناء الطالء.

- يجب أن يكـون الدهان بعيًدا عن متـنـاول األطفال .

- في حالة مالمسـة الدهـان للجلد أو العين يجب غسله بالماء جيًدا كما  يجب تجنب األكل والشرب أو التدخين أثناء الطالء.

إرشادات خاصة

إرشادات السالمة
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