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ماكسي فليكس ٧٠٠

يجب أن يكون السطح خاليا تماما من الزيوت و الدهون و أي شوائب أخرى.
يطبق باستخدام سكينة المعجون أو المسطرين وبدون تخفيف.

١٢ شهر في العبوة األصلية المغلقة شرط سالمة العبوة وجودة التخزين.
يراعى التخزين في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو البرودة الشديدة.

يجب مراعاة التعليمات المدونة على العبوة. يراعى اإلستخدام في مكان جيد التهوية وإرتداء المالبس الواقية المناسبة. 
في حالة صعوبة التنفس يجب الخروج للهواء الطلق لمدة عشر دقائق على األقل. في حالة مالمسة الجلد يجب إزالة 

المادة بالماء والصابون. في حالة مالمسة العين يجب غسلها بكثير من الماء وإستشارة طبيب فورًا.
ال يجب التخلص من الكميات الزائدة بإلقائها في مجاري الماء. 

في جميع األحوال يجب مراعاة القوانين البيئية والمهنية المحلية.

من ١ إلى ١٫٥ متر مربع للكيلو للسكينة الواحدة (معدل الفرد يختلف بإختالف طبيعة السطح 
وطريقة تجهيزه واألدوات المستخدمة وفاعليتها).

 ١٫٧٥ ± ٠،١

٥٧% ± ٣

المعلومات المبينة في هذه المواصفة قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظرًا إلستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا ال نضمن إال 
جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعالم.

الوصف واإلستخدام

تعليمات التطبيق

نظام الدهان المقترح

المظهر النهائيخصائص الدهان

الكثافة النوعية

المواد الصلبة بالحجم

زمن الجفاف (٢٥°س) 
جفاف سطحي

جفاف إلعادة الطالء 
جفاف نهائي

االتخزين والصالحية

األمان والصحة والبيئة

معدل التغطية 

سمك الفيلم الجاف المقترح مادة التخفيف

لألسطح الجديدة:
- وجه واحد ماكسى سيل ١٠٠٠

-  ٢ -٣ سكينة ماكسي فليكس ٧٠٠

لألسطح القديمة:
- يصنفر الحائط جيدًا وينظف بإستخدام المنظف المناسب والماء ويترك ليجف تمامًا

- ٢ سكينة ماكسي فليكس ٧٠٠

إصدار يناير ٢٠١٨

مطفئ
٣٠ دقيقة

٢ ساعة
٢٤ ساعة

١٠٠ ميكرون (حسب طبيعة السطح)ماء الصنبور

معجون التكس عالي الجودة يستخدم لتجهيز األسطح الداخلية للدهانات 
المستحلبة أو الزيتية.

المميزات:
- سهولة فائقة في التشغيل 
- قوام مناسب لإلستخدام الفورى

- يعطي سطح عالي النعومة
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