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Coverage

    الصاحية

شروط التخزين

Expiry 

Storage 

الوصف

المميزات

 مجال اإلستخدام

Description: 

Features :

Recommended Use :

 إكســتريور 880 طــاء باســتيك مطفــأ )مــط( ذو مظهــر جــذاب مصنــع
 مــن راتنجــات األكريليــك المائــي الخالــص )100% اكريليــك( لدهانــات

الوجهــات بالمناطــق الســاحلية والصحراويــة

إكستريور 880 EXTERIOR 880 

و الداخليــة  واألســطح  الواجهــات  لحمايــة  يســتخدم   880  أكســتريور 
 الخارجيــة ســواء كانــت أســمنتية او مصيــص او خرســانية او طــوب
 للحصــول علــى تشــطيبات عاليــة الجــودة مــن حيــث المتانــة و اناقــة

 المظهــر

24 شهر

-  13 م2/ لتر من 10

24 Months

 from 10- 13m2 / Ltr

مقاوم للقلويات  
قابل للغسيل  
غير قابل لإلصفرار 
مقاوم لإلتساخ 
مقاوم للتجير 
انيسابي وسهل اإلستخدام  
مقاوم لألشعة فوق البنفسجية 
تغطية فائقة 

EXTERIOR 880 is an attractive matt finish based on pure 
acrylic (100 % Acrylic) for facades in coastal and desert 
areas. 

• Alkali resistant

• Excellent washability

• Non yellowing

• Dirt pick up resistant

• Chalking resistant

• Excellent flow and leveling

• U. V resistant

• Excellent hiding ability

EXTERIOR 880 is recommended for interior and 
exterior application on bricks, plaster & concrete 
substrates or asbestos cement sheets.  
To Achieve High quality durable and an attractive 
appearance. 

 بعيدًا عن أشعة الشمس

مياه عذبه حد اقصى بنسبة   %15 

Away from sunlight

Tap water up to 15

زمن الجفاف Drying Time

Application Tools    أدوات اإلستخدام 

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

Technical Data :

Finish 

Colors

Solids by volume

Solids by weight

Specific gravity

Viscosity

Matt مط

WHITE أبيض

2± %41

2± %56

0.03±1.38

5 ± 125 K.U

المظهر

 اللون

نسبة المواد الصلبة بالحجم

نسبة المواد الصلبة بالوزن

الكثافة النوعية

 اللزوجة

الخواص الفنية:

Conforms to Egyptian standards no.   1539 / 2021
أنتج طبقا للمواصفات القياسية املرصية رقم2021/1539 

جفاف سطحي2/1 - 1 ساعة
 جفاف كامل 4-6 ساعة

Surface dry 1/2 -1 hr
Through dry 4-6 hrs




