E P™ CLEAR-COAT
وا ضح ط الء
مواد طالء مصنعة بأعلى جودة من تقنية البولي يوريثان ،المخلوطة في مزيج فريد يعمل على تحسين وترميم
وعزل أسطح الجدران المطلية القديمة والبالية ذات المظهر المُستهلك.
طالء  EP™ Clear Coatسهل االستخدام ،وال يتطلب إجراء أي عمليات خلط ،لذا فهو مصمم خصيصًا
لمقاولي البناء وشركات الترميم ومطوري المنشآت وأصحاب المنازل الذين يسعون وراء تجديد الحياة في
أسطح الجدران المطلية القديمة .فهو يضفي درجة لمعان نهائية عالية على األسطح.
يصلح لجميع األسطح المطلية في المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية.

طالء  EP™ Clear Coatهو طالء غير خطِ ر ،وغير قابل لالشتعال ،يتحلل حيويًا ،غير مسرطِ ن ،وموفر
للتكاليف.
ال يُخلّف أي بقايا ،ويعد األسطح لتصبح جاهزة لطالئها.
التغطية النظرية:

يغطي اللتر الواحد مساحة تتراوح بين  8إلى  10متر مربع  -يجب استخدام طبقتين

طريقة االستخدام:

بواسطة رش الرذاذ

حجم العبوات:

 5لتر  20 -لتر  220 -لتر  1000 -لتر في حاويات كبيرة للمواد السائلة

مدة التخزين:

 12شهرً ا كحد أدنى اعتبارً ا من تاريخ التصنيع ،عندما يُحفظ في مكان تخزين المؤمَّنة،
تحت درجة حرارة تتراوح بين  5 - 38درجة مئوية.
ال تحتفظ بهذا المنتج تحت أشعة الشمس المباشرة.
احتفظ بالجزء غير المُستخدم من المادة في حاويات مغلقة داخل أماكن تخزين مؤمنة

إرشادات االستخدام
ال تخفف هذا المنتج
رج العبوة ً
جيدا قبل كل استخدام
ً
راكدا لفترة
قد يتطلب األمر إعادة تقليب السائل إذا ُترك
 .1قم بتنظيف السطح أوالً باستخدام منتج  EP™ Eco-Kleenالمخفف بالماء كي تتخلص من جميع
السُخام والتلوث والغبار واألتربة ،وكل ما يلطخ السطح باستخدام مضخة ماء عالية الضغط ،وإذا كان
هناك بقعًا عميقة تلطخ الجدران ،استخدم منتج التنظيف  EP™ Rust Stain Removerالمخصص
إلزالة البقع أو  Brick & Tile Cleanerلتنظيف القرميد والبالط.
 .2بعد تنظيف البقع ،اترك السطح ليجف.
 .3رج العبوة ً
جيدا قبل االستخدام ،فربما يكون السائل قد ركد في الحاوية.
 .4قم باستخدام طالء  EP™ Clear Coatباستخدام اسطوانة أو فرشاة الدهان.
يجب ترميم الشقوق والثغرات ومعالجة أي طالء بال قبل استخدام هذا المنتج
مالحظة :يجب حماية األسطح غير المعنية باستخدام المنتج لمعالجتها من البقع والرذاذ وقطرات المنتج التي قد
تصيبها.

