
باكى شيلد - ويـــزر شيلد ١١٧٤    
 

ويزرشيلد ناعم هو ط�ء مستحلب ( مطفأ ) ذو ص�بة عالية ، مصنع ( ١٠٠ ٪ ) من راتنج 

ا�كريلك ا�ا� الخالص ومناسب للدهانات الخارجية ك� يحافظ ع� س�مته �طول وقت

 ممكن ومناسب ل§ستخدام ¥ الطقس ا�تقلب ال¢ء ، صديق للبيئة وثابت ضوئياً .

 
مقاوم للقلو�ات واألمالح الموجودة فى الخرسانة و مقاوم للتجيير 
مقاوم لأل�خرة واألشعة فوق البنفسج�ة و یتحمل الغسيل الشدید 

قادر على المقاومة �عد ٣٠ د��قة من التطبيق و مخضب خالى من الرصاص وثابت ضوئ�ًا
أنس�ابى ذوجودة عال�ة فى التغط�ة وسهل التطبيق على الحائط یتحمل الرطو�ة الجو�ة الموجودة

�الظروف البيئ�ة الطب���ة الخارج�ة للمناطق الساحل�ة والصحراو�ة

 
« بد أن ت¹ك ا�سطح الجديدة حتى تجف ²اماً ، أغسل ا�سطح ا�راد ط�ؤها ªحلول

 منظف للتخلص من الغبار والشحم والبوية ا�تج½ة ..... ألخ

قم برش السطح با�اء ثم أتركه ليجف

قم بصنفرة السطح للتخلص من ا�جزاء الضعيفة والتالفة

دلك السطح لفتح الحواف التالفة للدهان ويستخدم مزيج من الرمل وا�سمنت للفتحات الكب½ة والشقوق

ا�سطح الجديدة النظيفة « بد أن تدهن بطبقة خفيفة من ويزرشيلد بنسبة تخفيف ٢٠٪ ماء.

 

Pachi sheild - Weather Shield 1174
Description:
PWeatherShield Soft is a high-hardness emulsion (matte) 
paint made (100%) of resin.
Pure water-based acrylic is suitable for exterior paints and 
maintains its integrity for the longest time
suitable for use in bad weather, environmentally friendly 
and optically stable.

Features :
Resistant to alkali and salts in concrete and resistant to lime
Resistant to fumes and UV rays and withstands severe washing
Resistant after ۳۰ minutes of application, this pigment is unleaded and optically stable
Streamlined, with high quality in coverage, and easy to apply on the wall.
 It withstands existing atmospheric moisture
The external natural environmental conditions of coastal and desert areas

Recommended Use :
You must leave the new surfaces to dry completely, wash the surfaces to be painted with a solution
  Cleaner to get rid of dust, grease, paint... etc.
Spray the surface with water and leave it to dry
Sand the surface to get rid of weak and damaged parts
Rub the surface to open the damaged edges of the paint and use a mixture of
 sand and cement for large holes and cracks
New, clean surfaces should be lightly applied with a
 Wethershield solution, diluted with 20% water.

Application Tools

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

Drying Time
Surface dry 30 min
Repainting Time : 1:2 Hrs
Expiry
24 Months
Storage 
Away from sunlight
Dilution
Tap water up 
Coverage 
from 4 -6 m2 / Ltr


جفاف سطحى ٣٠ دقيقة 

زمن اعادة الدهان  ١ : ٢ ساعة


٢٤ شهر


بعيداً عن أشعة الشمس

 
ماء الصنبور 

 
من٤ اÎ ٦ م٢ / ل¹

Technical Data :  

أنتج طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٢١/١٥٣٩

 2021/1539

المظهر     :   و�زرشيلد ناعم ( مطفأ )
األلوان     :   متوفر �جم�ع األلوان ط�قًا لكارتة ألوان �اكين

١,٢٨± ٠,١: الكثافة النو��ة 
اللزوجة    :    ١٠٠  - ١١٠ �ر��س

معدل الفرد :  ٦:٤ م٢على اللتر و یتو�� ذلك على سمك ط�قة الطالء الجافة و درجة
 اللون و طب�عة السطح المراد طالئة و طر�قة التطبيق

زمن الجفاف : جفاف سطحى : �جف سطح�ًا �عد ٣٠ د��قة
جفاف داخلى : یتغير أعتمادًا على درجة الحرارة و الرطو�ة

زمن أعادة الدهان : أقل مدة مم�نة ١ : ٢ ساعة
نس�ة المواد الصل�ة : تختلف حسب اللون المطلوب


