
أنتى كاربونيشن ٨٩٥ - باكي شيلد   
 

أنتى كاربونيشن ٨٩٥  من باك� ١٠٠٪ أكريليك م� يوفر ح�ية خارجية فائقة ومقاومة

 ا�ياه ومقاومة ا�تساخ والتشقق. تكنولوجيا با� شيلد ٨٩٥ ا�تقدمة تتواكب مع خواص

 ا�يكانيكية ا�ميزة التى مكنتة ان يجتاز العديد من ا�ختبارات مثل ا�ستطالة, النزع,

 التشقق, نفاذية ثا¡ أكسيد الكربون وبخار ا�اء تلك الخواص ا�طلوبة

 لهذا النوع من الدهان. 

 
 تجعله مقاوم للتشقق 

مقاوم لªتساخ 

مقاوم للكي�ويات وخاصة ثا¡ أكسيد الكربون ® الظروف القاسية


يجب أن  يكون السطح سلي�, نظيفا خاليا من ا³تربة والزيوت والشحوم .... إلخ.

 كل ا³جزاء الغ¶ مت�سكة يجب أن تزال, ® حالة ا³سطح ا�ج¶ة والµبة يجب أن

 تزال بفرشاة ذات شعر خشن قوي.

باكيشيلد ٨٩٥ يخفف بنسبة ٢٠ ٪ - ٢٥ ٪ با�اء 

ويستخدم ك¿ا¾ر لسد ا�سام ل½سطح الجديدة..

 

Anti Carbonation 895 - PachiShield
Description:
Anti-Carbonation 895 is made entirely of acrylic and offers 
the best external protection against water, filth, 
and fracture resistance.
The unique mechanics of PACHI Shield 895 combined with 
the state-of-the-art technology allow it to pass several tests, 
including elongation, stripping, cracking, and permeability
 to carbon dioxide and water vapor, which are essential 
qualities for this type of paint.

Features :
Make it crack resistant
anti-fouling
Resistant to chemicals, especially carbon dioxide, in hard conditions
Recommended Use :
The surface must be intact, clean and free from dust, 
oil and grease .... etc.
All loose parts must be removed, in the case of silty surfaces
 and soils with a strong bristle brush.
Pachi shield 895 Dilute 20% - 25% with water
It is used as a primer to close pores for new surfaces.

Application Tools

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

Drying Time
Surface dry 4 - 5 hr
Through dry 24 hrs
Expiry
24 Months
Storage 
Away from sunlight
Dilution
Tap water up to %20 to 25%
Coverage 
from 2-3 m2 / Ltr


جفاف سطحى٤-٥ ساعة

جفاف كامل ٢٤ ساعة


٢٤ شهر


بعيداً عن أشعة الشمس

 
يخفف بنسبة ٢٠ ٪ - ٢٥ ٪ با�اء

 
 ٤٫٣ م٢ / لµ عند١٠٠ ميكرون 

سمك فيلم جاف.


ا�ظهر 

اللون

نسبة ا�واد الصلبة بالحجم

نسبة ا�واد الصلبة بالوزن 

Technical Data : 

Finish 

Colors

Solids by volume

Solids by weight 

 

Matt مط 

أبيض وألوان حسب كارتة ألوان باك�  

43 % ± 2
1.32 ± 0.05
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