
معدل الفرد Coverage

الوصف

المميزات

 مجال اإلستخدام

Description: 

Features :

Recommended Use :

 هايچينيك  885 )+( المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة طاء باستيكى
 ربــع المــع ذو مظهــر جــذاب مصنــع مــن راتنجــات األكريليــك كوبليمــر

 بأضافــات خاصــة تدعــم مقاومــة التبقــع
 هــذا المنتــج معالــج بمــواد نشــطة بيولوجيــًا تمنــع نمــو الطحالــب ، الفطريــات
غــرف فــى  واألســقف  الحوائــط  علــى  الدقيقــة  والكائنــات  الميكروبــات   ، 

  العمليــات ، غــرف الجراحــة والرعايــة المركــزة بالمستشــفيات

هايچينيك 885 (+) Hygienic 885(+)

 هايچينيــك 885(+)  المقــاوم للبكتيريــا والكائنــات الدقيقــة يمتــاز بالمتانــة والمظهــر الجــذاب
.لذلــك ينصــح بإســتخدامه فــي غــرف العمليات،غــرف الجراحــه والرعايــة المركــزة بالمستشــفيات

باكين هايچينيك885(+)  المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة يمتاز بالجودة
.العالية لذلك ينصح بإستخدامه في األغراض الداخلية و الخارجية

باكين هايچينيك885(+)  المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة يستخدم لدهان
األسطح المختلفة سواء كانت أسطح مصيص، أسمنتية، خرسانية أو ألواح

األسبستوس األسمنتية

m2 / Ltr 13 - 10 من 10 -  13 م2/ لتر

سهل التطبيق و األستخدام  
مقاوم للقلويات 
مقاوم لألشعة فوق البنفسجية 
مقاوم لنمو البكتيريا، الطحالب، الميكروبات والكائنات الدقيقة 
مقاومة فائقة للغسيل و ذو قوة تخبئة ممتازة 
تغطية الشروخ الشعرية &  مقاومة عالية للتبقع 

Hygienic 885 (+) is an attractive silky
paint based on acrylic copolymer.
Treated with biologically active materials to
prevent the growth of bacteria, algae, microbes
and micro organisms on walls, ceillings
and operating rooms and ICUs in hospitals.children›s rooms.

• Excellent Flow & leveling

• Alkali resistant

• U.V resistant & Chalking resistant

• Resistant to the growth of bacteria, algae, microbes and micro

organisms

• Excellent washability & hiding ability

• Hair Crack coverage

Hygienic Plus 885 (+) is durable and has an
attractive appearance, recommended for use
in operating rooms & ICUs in hospitals, children›s
rooms.  & Hygienic Plus 885 is recommended for
exterior application, wherever high quality hygienic
finishes are required.Hygienic Plus 885 is recommended
 for application on bricks, plaster, concrete or asbestos
cement sheets.

Application Tools    أدوات اإلستخدام 

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش Brush / Roller / Spray gun

Technical Data :

Finish 

Colors

Solids by volume

Solids by weight

Specific gravity

Silky  ربع المع 

WHITE أبيض

2 ±%40 

2 ±% 51  

0.03±1.22  

المظهر

 اللون

نسبة المواد الصلبة بالحجم

نسبة المواد الصلبة بالوزن

الكثافة النوعية

الخواص الفنية:

Dilution التخفيف

    الصاحية

شروط التخزين

Expiry 

Storage 

24 شهر 24 Months

 بعيدًا عن أشعة الشمس

 ميــاه عذبــه بنســبة  15% بحــد 
 أقصــى

Away from sunlight

Tap water up to 15

زمن الجفاف Drying Time
جفاف سطحي2/1 - 1  ساعة

 جفاف كامل 4-6 ساعة
Surface dry 1/2 -1 hr
Through dry 4-6 hrs

Conforms to Egyptian standards for interiors no.   1539 / 2021
أنتج طبقا للمواصفات القياسية املرصية رقم1539/ 2021 لألعامل الداخلية 




