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منتجات  بتطوير  قامت   ,1988 سنة  يف  تأسست  التي  املساهمة  الكياموية  والصناعات  للطالء   (Betek) بتك  رشكة 
والتشطيب,  التسوية  مجاالت  يف  الجودة  عالية  منتجات  والبناء,  اإلنشاءات  سوق  يحتاجها  التي  املسلحة  الخرسانة 
بسبب  الناتج  الطلب  ارتفاع  املجال.  هــذا  اىل  فيها  دخلت  التي  األوىل  السنوات  خــالل  ــايئ  امل العزل  ومنتجات 
بيتيك  رشكة  اكتسبتها  التي  الخربة  رسيــع.  بشكل  الرشكة  منو  إىل  أدى  الفعالة  التسويق  ونظم  العالية  املبيعات 
منتجاتها. نطاق  ضمن  البناء  طــالء  شمل  و  أخــرى  منتجات  مجاالت  يف  دخولها  اىل  أدت  البناء  ــواد  م مجال  يف 

عن  املبتكرة“   الرائدة  التجارية  العالمة  الجودة،  عايل  إنتاج  مجال  ضمن  ”العمل  بهوية  فــازت  التي  بتك  رشكة 
ــدة  رائ منتجات  صناعة  االستهالكية،  السلع  عــىل  الطلب  توجيه  ــاج,   ــت اإلن تقنيات  ــدث  أح استخدام  طريق 
قصري.  ــت  وق خــالل  مثايل  بشكل  تركيا  يف  الــطــالء  رشكــات  أقــوى  اىل  الــرشكــة  تطور  اىل  أدى  الــطــالء,  مجال  يف 
إعتبارا من عام 2010 ارتفعت الرشكة اىل مرتبة الرشكة القائدة للسوق  ضمن مجال صناعة الطالء. أثناء وصول رشكة بيتيك 
مستدامة  بطريقة  االستثامرات  حققت  فإنها   التجارية,  العالمة  يف  االستثامر  بأهمية  اقتناعها  وبسبب  القيادة   مرتبة  اىل 
املستهلكني  قلوب  عىل  استولت  التي  املاركات  تعترب  التي   Filli و   Fawori ماركات  خلق  عن  أسفر  مام  االتجاه,  هذا  يف 
األتراك. بسبب كون رشكة بيتيك تحتوي أكرث من 1000 عامل,  لها ما يقارب 3000 منطقة بيع, تركها بصمتها يف املجال, 
تركيا. األكرث أهمية يف  الصناعية  املؤسسات  بارزة  بني  اىل مكانة  الصناعي بل  الطالء  ارتفاعها ليس فقط يف قطاع  اىل  أدى 

مهم. طابع  ذات  تعترب   2003 سنة  فإن  املساهمة  الكياموية  والصناعات  للطالء   (Betek) بتك  رشكة  تطور  فرتة  خالل 
”العزل“  مجال  يف  القيادة  دور  تولت  الــحــراري,  العزل  مجال  يف  بأنشطتها  بيتيك  رشكــة  ــدأت  ب التاريخ  هــذا  يف 
بها.  قــامــت  الــتــي  الـــداراســـات  طــريــق  عــن  املستقبل  بــاســم  اجتامعية  مسؤولية  كــمــرشوع  فيه  بـــدأت  الـــذي 
يف مصنع كبزه (Gebze) التابع لرشكة بتك(Betek) فإنه يتم إنتاج جميع املكونات الرئيسية لنظام العزل الحراري والطالء عن طريق 
أول مصنع متكامل يف تركيا, فإن هذا املصنع يعترب من املصانع الرائدة يف مجال الطالء كام هي الحال يف مجال العزل أيضا ضمن تركيا. 

قامت  املجال,  ضمن  النمو  معدالت  ومتابعة  منافسيها  متابعة  طريق  عن  عام  كل  قوتها  تعزز  التي   (Betek) بتك  رشكة 
الطالء  مجال  يف  الخدمات  من  الكثري  يقدم  الــذي  العلمي  للبحث   “RMI” مركز  وإنشاء  بتنمية   2007 نوفمرب  يف 
املكونات  جميع  بإنشاء  بدأ  قد  قيرصي  مدينة  يف  مربع  مرت   100,000 مساحة  عىل  املنبي  مصنعها  فإن  وأخريا  والعزل. 
سنويا.  EPS منتج  من  مكعب  مرت   400,000 و  الجاف  املالط  من  طن   150,000 الحراري؛  العزل  ألنظمة  الرئيسية 

رشكة بتك (Betek) التي جعلت من مستوى النجاح الذي حصلت عليه داخل تركيا أن يصبح نفس مستوى نجاحها خارج 
الدولة واحدا من مهامها, قامت بإنشاء مصنع ذو قدرة إنتاجية تقدر بـ 26 ألف طن طالء عىل مساحة 11 ألف مرت مربع 
أيضا.  التصدير  مجال  يف  رائدة  منها  جعل  الدول  عرشات  اىل  بها  تقوم  التي  التصديرات  خالل  من  وأيضا  مرص,  دولة  يف 

 
 (Betek) بتك  ماركة  فإن  والتكنولوجيا  العلم  مع  تعاونها  خالل  ومن  الدائم  والتطوير  البحث  عىل  الرتكيز  طريق  عن 
بها.  تقوم  التي  األعامل  جميع  لها يف  إلهام  مصدر  تعترب  التي  الطبيعة  زمان  أية  يف  تنىس  مل  قوية  ماركة  اىل  تحولت  التي 
غرس  أجل  من  فعالية.  األكرث  بالطريقة  الدنيا  ويف  بلدنا  يف  املحدودة  الطاقة  موارد  استخدام  عىل  حريصة  دامئا  كانت 
لذلك. كام  املخصصة  املشاريع  بالعديد من  قامت  قد  فإنها  أيضا  العام  القطاع  املجال ويف  العاملني يف هذا  الوعي يف  هذا 
النفايات،  إدارة  املــوارد،  استهالك  تطبيقات  خالل  من  الوطني  االقتصاد  ويف  البيئة  يف  كبرية  مساهامت  ساهمت  أنها 
لها. العائدة  اإلنتاج  مصانع  ضمن  وأيضا  منتجاتها  ضمن  للطبيعة  صديقة  البقاء  يف  نجحت  التدوير.  وإعــادة  الجمع 

مجاالتها. يف  مؤثرة  عاملية  ماركة  اىل  القيم  هذه  طريق  عن  ترتفع  التي   (Betek) بتك  ماركة  تحويل  هو  الهدف 
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 ،Betekmix يوفر االلوان حسب الطلب من خالل Betek بتك
والتي تتيح الفرصة إلنتاج جميع األلوان التي ميكن أن تدركها العني 
البرشية يف صناعة الدهان الرائدة من قبل Betek من خالل التفوق 

التكنولوجي، وتوقعات العميل، واالتجاهات. إن Betekmix هو نظام 
تلوين الطالء الذي ميكنك من الوصول فوًرا إىل درجة اللون التي 

تعجبك. مع إنتاج األلوان حسب الطلب، ميكنك إعداد الدهان أو الظل 
باللون الذي تريده، والكمية التي ترغبها سواًء كانت لرتًا واحًدا أو مائة 
لرت لدى الوكالء الحرصيني لرشكة Betek Boya مبا لديهم من ماكينات 

التلوين. ميكن إنتاج أي لون يعجبك وتوفريه فوًرا عند املوزعني مع 
نظام التلوين. يف نظام Betekmix، ميكنك اختيار األلوان من مخططات 

األلوان العاملية العديدة باإلضافة إىل مخططات األلوان الخاصة بها، 
وتحديد لون لنفسك. هذا النظام يتيح تعريف مامثل، وبذلك إنتاج 

جميع األلوان التي ميكن إدراكها بالعني البرشية. 

فمع نظام ”إنتاج لون مخصص Betekmix“، فإنه ميكن تلوين املنتجات 
ذات األساس املايئ واملعتمدة عىل املذيبات. إن نظام Betekmix لديه 

تقنية تلوين الدهانات ذات األساس املايئ مبعاجني ذات أساس مايئ 
والدهانات املعتمدة عىل املذيبات مبعاجني معتمدة عىل املذيبات. كام 

أنه يوفر أداء لون أعىل بكثري مقارنًة باملنتجات امللونة مبعاجني عاملية.

بتك Betek يلون منزلك 
بكل تدرج لوين حملت به

إنتاج لون حسب الطلب

Betekmix مواصفات نظام تلوين
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وصف املنتج :بتك ساتن
طبقة طالء نهائية ديكورية لألسطح الداخلية نصف المع، تركيبي ومستحلب وُمضاف إليه السيليكون، ومكون من 

املواد الراتنجية وذو أساس مايئ.

املواصفات
ميكن مسحة وتنظيفة بفضل ملساته النهائية نصف الالمعة املميزة، وقوة التحمل الفائقة التي يتميز بها وذلك من 
خالل الصالبة بفضل توفر تقنية السيليكون. قدره فائقة عىل إخفاء العيوب وإمكانية املسح والتنظيف. ال يتسبب 

يف حدوث شقوق أو فقاعات أو قشور. يوفر الجهد بفضل تركيبته التي تتميز بسهولة توزيعها. ليس له رائحة كريهة 
بسبب تركيبه ذي األساس املايئ كام أنه صديق للبيئة.

أسطح االستخدام 
يتم استخدام  طالء BetekSatinكطبقة نهائية عىل األسطح التي تتعرض للتجهيزات املسبقة مثل األسطح الجبسية 

املصقولة، واألسطح املُعالجة باملعجون واألسطح املُعالجة املطلية بطبقة بطانة واألسطح الجديدة والداخلية، 
والجدران، واألسقف، واألسطح الداخلية قدمية الطالء والتي بهت لونها، والزجاج، وورق الحائط التي ميكن الرسم 

عليه.

االستخدام 
تأكد أن السطح املُعد للطالء ناعم وسليم ويف حالة جيدة لوضع بطانة الربامير عليه وطبقة طالء البطانة السطحية. 

نظف كل البقع واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإجراء التصحيحات املطلوبة عىل األسطح. 
التزم بفرتات الجفاف املحددة ألسطح الخرسانة والخرسانة الصلبة واألسطح الجبسية حديثًا (28 يوماً).

قم بتسوية األسطح باستخدام ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات قبل البدء يف وضع بطانة الربامير عىل األسطح قدمية 
الطالء وذات األساس القابل لإلذابة باملاء.

استخدم طالء بتك برامير لألسطح الداخلية عىل األسطح املجصصة حديثًا والتي سيتم طالؤها ألول مرة. 
 استخدم طبقة واحدة من طالء Betek الجبيس التمهيدي أو طالء Betek التمهيدي املركّز بنسبة 7/1 عىل األسطح 

التي تتميز بالقدرة عىل االمتصاص والتي تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية 
واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز دون متشيط أو صقل بحيث ال تتكون طبقة 

سطحية رقيقة المعة عىل السطح. ال تضع الطالء عىل الجري مبارشة. ضع طبقة واحدة أو طبقتني من طالء البطانة 
السطحية بعد وضع طبقة واحدة من طالء إخفاء البقع عىل األسطح شديدة االتساخ وذلك لتحسني القدرة عىل 

اإلخفاء. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء 
وحتى يجف الطالء متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للصقيع. ضع الطالء باستخدام فرشاة أو بكرة طالء أو 

رشاش طالء. 
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ
الضغط: 120-140 بار

زاوية الفوهة: °50
حجم الفوهة (بالبوصة):  0.019” بوصة

تخفيف الطالء: %10

تخفيف الطالء
يوىص بوضع طبقتني منه بعد تخفيفه بنسبة 20% مباء نقي عند الطالء بالفرشاة وبكرة الطالء.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
جفاف امللمس: من 30 إىل 60 دقيقة

فرتة الثبات بني طبقات الطالء: من 4 إىل 6 ساعات
الجفاف النهايئ : 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع نسبة رطوبة وانخفاض درجة الحرارة) 

االستهالك
تحتاج البطانة الواحدة من 55 إىل 80 مليلرت لكل مرت مربع حسب نوع السطح املُعد للطالء ودرجة امتصاصه 

وبنيته. باستخدام 1 لرت من الطالء، ميكن طالء منطقة مساحتها 13-18 مرت مربع. قم بإجراء عينة محددة لتقدير 
كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن التخزين ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة أو ألشعة 

الشمس املبارشة. اغلق العبوة بإحكام بعد االستخدام مبارشة.

العبوة
15 لرت، أو 7.5 لرت، أو 2.5 لرت

تحذير:
الطالءات التمهيدية الشفافة: ضع طالء بتك (الربامير) أو طالء التمهيدي املركّز بنسبة 7/1 عىل األسطح الداخلية 
التي تتمتع بقدرة عىل االمتصاص واألسطح التي يتجمع عليها الكثري من األتربة مثل الجبس والجري واملاء الجريي 

والخرسانة الغازية (الداخلية-الخارجية) كطبقة تغطية واحدة دون متشيط أو تلميع. سيتكون سطًحا زجاجيًا عند 
وضع هذه الطالءات التمهيدية فوق األسطح القدمية املطلية (املطلية بشكل قابل لإلذابة باملاء) دون القدرة عىل 
تجميع الكثري من األتربة واألسطح التي تحتوي عىل صمغ / معجون. ميكن رؤية مشكالت التغطية و/أو الشقوق 

و/أو االلتصاق عىل هذه األسطح املكونة عىل الرغم من الطالء التشطيبي من 7-8 مرات. يف هذه الحالة، استمر يف 
الحك والكشط بالرمل حتى تتم إزالة الطبقة الزجاجية بالكامل. الطالءات التمهيدية املصطبغة: استخدم طالءات 

بتك كطالءات متهيدية/ انتقالية عىل أسطح الجدران التي تم تجهيزها وطالئها بدهانات ذات األساس القابل لإلذابة 
باملاء. وألن املادة الالصقة سيتم امتصاصها عند وضع هذه الطالءات التمهيدية عىل األسطح التي يتجمع عليها 

الكثري من األتربة والتي تتمتع بالقدرة عىل االمتصاص مثل الجبس والجري واملاء الجريي والخرسانة الغازية، فستكون 
األسطح ذات مظهر مرتب وستظهر املشكالت بها. 

األسطح املعجونة: ضع الطالءات التمهيدية الشفافة دون متشط/تلميع (من خالل تدوير بكرة الطالء من أعىل 
ألسفل) يف األسطح التي يتجمع عليها الكثري من األتربة والتي تتمتع بالقدرة عىل االمتصاص مثل الجبس والجري 
واملاء الجريي والخرسانة الغازية، يف حالة تصحيح أسطح الجدران مبعجون. ثم ضع املعجون الجاهز لالستخدام 

(يجب أن يكون السطح مستٍوي مبعجون متناسب بطبقة طالء بطانة سطحية وسفلية)، واصل العمل ببطانة 
برامير مصطبغة وانتقل لطبقة الطالء التشطيبي. قم بحز السطح بشكل متكرر إذا كنت ستضع الجبس فوق طبقة 
قدمية من الطالء. وإال، تجنب وضع الجبس بشكل مبارش عىل الطالء، ويف حالة حدوث ذلك ستسقط طبقة الطالء 

التشطيبي مع الجبس. تنظيف الجري وطبقات الطالء املقرشة: نظف الطبقات القدمية من الطالء التي ال تثبت 
واألسطح التي تتمتع بقدرة عىل االمتصاص مثل الجري املوجود أسفل الطالء باستخدام فرشاة سلكية و/أو مكشطة 
و/أو برغي. أو قم بالتنظيف باستخدام تدفق من املاء بحد أقىص 250 بار بعد أن تقوم بالتجربة. ال تنس أن تقوم 
بإجراء اختبار للعينات لتدفق املاء أو لطرق الكشط بالصنفرة. وإال، فقد يؤدي الضغط العايل إىل تلف األسطح مام 

ينتج عنه متطلبات رضورية لإلصالح والتصحيح.
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وصف املنتج : بتك سيل
طالء ديكوري ذو أساس مايئ لألسطح الداخلية لطبقة البطانة السطحية ذو مظهر منطفئ وملمس حريري وقابل 

للمسح ُمضاف إليه السليكون.

املواصفات
متنحك مظهر غري المع مبلمس حريري مام يجعلك تشعر باتساع املكان من خالل عكس اإلضاءة. قابلية أفضل ملسح 
األسطح بسهولة واملقاومة الفائقة بفضل الخصائص املطّورة للتعامل مع األسطح. ال يتعرض للشقوق أو الفقاقيع أو 

السقوط عند دمجه بسطح االستخدام. يوفر الجهد بفضل تركيبته التي تتميز بسهولة توزيعها. ليس له رائحة كريهة 
بسبب تركيبه ذي األساس املايئ كام أنه صديق للبيئة.

أسطح االستخدام 
يتم استخدام Beteksil كطبقة نهائية عىل األسطح التي تتعرض للتجهيزات املسبقة مثل األسطح الجبسية املصقولة، 

واألسطح املُعالجة باملعجون واألسطح املُعالجة املطلية بطبقة بطانة واألسطح الجديدة والداخلية، والجدران، 
واألسقف، واألسطح الداخلية قدمية الطالء والتي بهت لونها، والزجاج، وورق الحائط التي ميكن الرسم عليه.

االستخدام 
تأكد أن السطح املُعد للطالء ناعم وسليم ويف حالة جيدة لوضع بطانة الربامير عليه وطبقة طالء البطانة السطحية. 

نظف كل البقع واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإجراء التصحيحات املطلوبة عىل األسطح. 
التزم بفرتات الوضع املحددة ألسطح الخرسانة والخرسانة الصلبة واألسطح الجبسية حديثًا (28 يوماً).

قم بتسوية األسطح باستخدام ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات قبل البدء يف وضع بطانة الربامير عىل األسطح قدمية 
الطالء وذات األساس القابل لإلذابة باملاء.

استخدم طالء بتك برامير لألسطح الداخلية عىل األسطح املجصصة حديثًا والتي سيتم طالؤها ألول مرة. 
 استخدم طبقة واحدة من طالء Betek الجبيس التمهيدي أو طالء Betek التمهيدي املركّز بنسبة 1/7 عىل األسطح 

التي تتميز بالقدرة عىل االمتصاص والتي تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل األسطح الجصية والجريية 
واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز دون مشط أو صقل بحيث ال تتكون طبقة 

سطحية رقيقة المعة عىل السطح. ال تضع الطالء عىل الجري مبارشة. ضع طبقة واحدة أو طبقتني من طالء البطانة 
السطحية بعد وضع طبقة واحدة من طالء إخفاء البقع عىل األسطح شديدة االتساخ وذلك لتحسني القدرة عىل 

اإلخفاء. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني 30+و 5+ درجة مئوية أثناء الطالء 
وحتى يجف متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للربودة. ضع الطالء باستخدام فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش 

طالء. 
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ
الضغط: 140-120 بار

زاوية الفوهة: °50
حجم الفوهة (بالبوصة): 0.019 بوصة

تخفيف الطالء: 5%

تخفيف الطالء
يوىص بوضع طبقتني منه بعد تخفيفه بنسبة %10 مباء نقي عند الطالء بالفرشاة وبكرة الطالء.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، %65 نسبة رطوبة):
جفاف امللمس: من 30 إىل 60 دقيقة

فرتة الثبات بني طبقات الطالء: من 4 إىل 6 ساعات
الجفاف النهايئ : 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع نسبة رطوبة وانخفاض درجة الحرارة)

االستهالك
ميكن طالء طبقة واحدة بكمية ترتاوح من 55 إىل 80 مليلرت لكل مرت مربع حسب نوع السطح املُعد للطالء ودرجة 
امتصاصه وبنيته. باستخدام 1 لرت من الطالء، ميكن طالء منطقة مساحتها 31-81 مرت مربع. قم بإجراء عينة محددة 

لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن التخزين ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة أو ألشعة 

الشمس املبارشة. اغلق العبوة بإحكام بعد االستخدام مبارشة.

العبوة
15 لرت، أو 7.5 لرت، أو 2.5 لرت

تحذير:
الطالءات التمهيدية الشفافة: ضع طالء بتك (برامير) أو طالء التمهيدي املركّز بنسبة 1/7 عىل األسطح الداخلية 

التي تتمتع بقدرة عىل االمتصاص واألسطح التي يتجمع عليها الكثري من األتربة مثل الجبس والجري واملاء الجريي 
والخرسانة الغازية (الداخلية-الخارجية) كطبقة تغطية واحدة دون متشيط أو تلميع. سيتكون سطًحا زجاجيًا عند 
وضع هذه الطالءات التمهيدية فوق األسطح القدمية املطلية (املطلية بشكل قابل لإلذابة باملاء) دون القدرة عىل 
تجميع الكثري من األتربة واألسطح التي تحتوي عىل صمغ / معجون. ميكن رؤية مشكالت التغطية و/أو الشقوق 

و/أو االلتصاق عىل هذه األسطح املكونة عىل الرغم من الطالء التشطيبي من 8-7 مرات. يف هذه الحالة، استمر يف 
الحك والكشط بالصنفرة حتى تتم إزالة الطبقة الزجاجية بالكامل.

الطالءات التمهيدية املصطبغة: استخدم طالءات بتك كطالءات متهيدية/ انتقالية عىل أسطح الجدران التي تم 
تجهيزها وطالئها بدهانات ذات األساس القابل لإلذابة باملاء. وألن املادة الالصقة سيتم امتصاصها عند وضع هذه 

الطالءات التمهيدية عىل األسطح التي يتجمع عليها الكثري من األتربة والتي تتمتع بالقدرة عىل االمتصاص مثل 
الجبس والجري واملاء الجريي والخرسانة الغازية، فستكون األسطح ذات مظهر مرتب وستظهر املشكالت بها.

األسطح املُغطاة باملعجون: ضع الطالءات التمهيدية الشفافة دون متشط/تلميع (من خالل تدوير بكرة الطالء من 
أعىل ألسفل) يف األسطح التي يتجمع عليها الكثري من األتربة والتي تتمتع بالقدرة عىل االمتصاص مثل الجبس 

والجري واملاء الجريي والخرسانة الغازية، يف حالة تصحيح أسطح الجدران مبعجون. ثم ضع املعجون الجاهز 
لالستخدام (يجب أن يكون السطح مستٍوي مبعجون متناسب بطبقة طالء بطانة سطحية وسفلية)، واصل العمل 

ببطانة برامير مصطبغة وانتقل لطبقة الطالء التشطيبي. قم بحز السطح بشكل متكرر إذا كنت ستضع الجبس فوق 
طبقة قدمية من الطالء. وإال، تجنب وضع الجبس بشكل مبارش عىل الطالء، ويف حالة حدوث ذلك ستسقط طبقة 

الطالء التشطيبي مع الجبس.
تنظيف الجري وطبقات الطالء املقرشة: نظف الطبقات القدمية من الطالء التي ال تثبت واألسطح التي تتمتع بقدرة 
عىل االمتصاص مثل الجري املوجود أسفل الطالء باستخدام فرشاة سلكية و/أو مكشطة و/أو برغي. أو قم بالتنظيف 
باستخدام تدفق من املاء بحد أقىص 250 بار بعد أن تقوم بالتجربة. ال تنس أن تقوم بإجراء اختبار للعينات لتدفق 

املاء أو لطرق الكشط بالصنفرة. وإال، فقد يؤدي الضغط العايل إىل تلف األسطح مام ينتج عنه متطلبات رضورية 
لإلصالح والتصحيح.



BETEK MAX

يل
اخ

لد
ح ا

سط
ال

وصف املنتج  : بتك ماكس
تركيبه ذات أساس مايئ من مادة مستحلبة، وُمضاف إليه السليكون، وطالء ديكوري نهايئ غري المع لألسطح 

الداخلية.

املواصفات
يعد طالء  Betek Max طالء قابل للمسح إىل جانب ملمسه الناعم غري الالمع و تركيبته املقاومة للامء وقدرته 

الفائقة عىل اإلخفاء بفضل أحدث تقنية سيليكون. يندمج مع السطح املُعد للطالء. ال يتسبب يف حدوث شقوق أو 
خدوش أو قشور. يوفر الجهد بفضل تركيبته التي تتميز بسهولة توزيعها. ليس له رائحة كريهة بسبب تركيبه ذي 

األساس املايئ كام أنه صديق للبيئة.

أسطح االستخدام
يتم استخدام Betek Max كطبقة نهائية عىل األسطح التي تتعرض للتجهيزات املسبقة مثل األسطح الجبسية 
املصقولة، واألسطح املُعالجة باملعجون واألسطح املُعالجة املطلية بطبقة بطانة واألسطح الجديدة والداخلية، 

والجدران، واألسقف، واألسطح الداخلية قدمية الطالء والتي بهت لونها، والزجاج، وورق الحائط التي ميكن الرسم 
عليه.

االستخدام 
تأكد أن السطح املُعد للطالء ناعم وسليم ويف حالة جيدة لوضع طبقة بطانة الربامير عليه وطبقة طالء البطانة 

السطحية. نظف كل البقع واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإجراء التصحيحات املطلوبة عىل 
األسطح. التزم بفرتات الوضع املحددة ألسطح الخرسانة والخرسانة الصلبة واألسطح الجبسية حديثًا (28 يوماً).

قم بتسوية األسطح باستخدام ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات قبل البدء يف وضع بطانة الربامير عىل األسطح قدمية 
الطالء وذات األساس القابل لإلذابة باملاء.

استخدم طالء بتك برامير لألسطح الداخلية عىل األسطح املجصصة حديثًا والتي سيتم طالؤها ألول مرة. 
 استخدم طبقة واحدة من طالء Betek الجبيس التمهيدي أو طالء Betek التمهيدي املركّز بنسبة 7/1 عىل األسطح 

التي تتميز بالقدرة عىل االمتصاص والتي تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل األسطح الجصية والجريية 
واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز دون مشط أو صقل بحيث ال تتكون طبقة 

سطحية رقيقة المعة عىل السطح. ال تضع الطالء عىل الجري مبارشة. ضع طبقة واحدة أو طبقتني من طالء البطانة 
السطحية بعد وضع طبقة واحدة من طالء إخفاء البقع عىل األسطح شديدة االتساخ وذلك لتحسني القدرة عىل 

اإلخفاء. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء 
وحتى يجف متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للربودة. ضع الطالء باستخدام فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش 

طالء.  ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات 
متعلقة باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع 

.www.betekexport.com

الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ
الضغط: 120-140 بار

زاوية الفوهة: °50
حجم الفوهة (بالبوصة): 0.019 بوصة

تخفيف الطالء: %10

تخفيف الطالء 
 يوىص بوضع طبقتني منه بعد تخفيفه بنسبة 20% مباء نقي عند الطالء بالفرشاة وبكرة الطالء.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
جفاف امللمس: من 30 إىل 60 دقيقة

فرتة الثبات بني طبقات الطالء: من 4 إىل 6 ساعات
الجفاف النهايئ : 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع نسبة رطوبة وانخفاض درجة الحرارة)

االستهالك
ميكن طالء طبقة واحدة بكمية ترتاوح من 55 إىل 80 مليلرت لكل مرت مربع حسب نوع السطح املُعد للطالء ودرجة 
امتصاصه وبنيته. باستخدام 1 لرت من الطالء، ميكن طالء منطقة مساحتها 13-18 مرت مربع. قم بإجراء عينة محددة 

لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن التخزين ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة أو ألشعة 

الشمس املبارشة. اغلق العبوة بإحكام بعد االستخدام مبارشة.

العبوة
15 لرت، أو 7.5 لرت، أو 2.5 لرت

تحذير:
الطالءات التمهيدية الشفافة: ضع طالء بتك (برامير) أو طالء التمهيدي املركّز بنسبة 7/1 عىل األسطح الداخلية 

التي تتمتع بقدرة عىل االمتصاص واألسطح التي يتجمع عليها الكثري من األتربة مثل الجبس والجري واملاء الجريي 
والخرسانة الغازية (الداخلية-الخارجية) كطبقة تغطية واحدة دون متشيط أو تلميع. سيتكون سطًحا زجاجيًا عند 
وضع هذه الطالءات التمهيدية فوق األسطح القدمية املطلية (املطلية بشكل قابل لإلذابة باملاء) دون القدرة عىل 

تجميع الكثري من األتربة واألسطح التي تحتوي عىل صمغ / معجون. ميكن رؤية مشكالت بالتغطية و/أو الشقوق 
و/أو االلتصاق عىل هذه األسطح املكونة عىل الرغم من الطالء التشطيبي من 7-8 مرات. يف هذه الحالة، استمر يف 

الحك والكشط بالصنفرة حتى تتم إزالة الطبقة الزجاجية بالكامل. الطالءات التمهيدية املصطبغة: استخدم طالءات 
بتك كطالءات متهيدية/ انتقالية عىل أسطح الجدران التي تم تجهيزها وطالئها بدهانات ذات األساس القابل لإلذابة 

باملاء. وألن املادة الالصقة سيتم امتصاصها عند وضع هذه الطالءات التمهيدية عىل األسطح التي يتجمع عليها 
الكثري من األتربة والتي تتمتع بالقدرة عىل االمتصاص مثل الجبس والجري واملاء الجريي والخرسانة الغازية، فستكون 

األسطح ذات مظهر مرتب وستظهر املشكالت بها. 

األسطح املعجونة: ضع الطالءات التمهيدية الشفافة دون متشط/تلميع (من خالل تدوير بكرة الطالء من أعىل 
ألسفل) يف األسطح التي يتجمع عليها الكثري من األتربة والتي تتمتع بالقدرة عىل االمتصاص مثل الجبس والجري 
واملاء الجريي والخرسانة الغازية، يف حالة تصحيح أسطح الجدران مبعجون. ثم ضع املعجون الجاهز لالستخدام 

(يجب أن يكون السطح مستوٍي مبعجون متناسب بطبقة طالء بطانة سطحية وسفلية)، واصل العمل ببطانة 
برامير مصطبغة وانتقل لطبقة الطالء التشطيبي. قم بحز السطح بشكل متكرر إذا كنت ستضع الجبس فوق طبقة 
قدمية من الطالء. وإال، تجنب وضع الجبس بشكل مبارش عىل الطالء، ويف حالة حدوث ذلك ستسقط طبقة الطالء 

التشطيبي مع الجبس. تنظيف الجري وطبقات الطالء املقرشة: نظف الطبقات القدمية من الطالء التي ال تثبت 
واألسطح التي تتمتع بقدرة عىل االمتصاص مثل الجري املوجود أسفل الطالء باستخدام فرشاة سلكية و/أو مكشطة 
و/أو برغي. أو قم بالتنظيف باستخدام تدفق من املاء بحد أقىص 250 بار بعد أن تقوم بالتجربة. ال تنس أن تقوم 

بإجراء اختبار للعينات لتدفق املاء أو لطرق الكشط بالرمل. وإال، فقد يؤدي الضغط العايل إىل تلف األسطح مام 
ينتج عنه متطلبات رضورية لإلصالح والتصحيح.



BETEK PRO

يل
اخ

لد
ح ا

سط
ال

وصف املنتج :  بتك برو 
طالء ديكوري غري المع مصنع مبستوى احرتايف لألسطح الداخلية ذو أساس من عنارص الكوبوليمر أكريليك مدعم 

بسليكات البوتاسيوم وسيليكونات امليثيل.

املواصفات
يحسن طالء Betek Pro White األبيض من درجة االلتصاق عن طريق اتحاده مع السيليكات عىل السطح املراد 

طالئه كام يزيد من درجة مقاومة طبقة الطالء من خالل تفاعل ثاين أكسيد الكربون مع سيليكات البوتاسيوم 
املوجودة برتكيبته مام يؤدي إىل التشبع مبادة السيليكات. ومن ثم يوفر الطالء درجة التصاق مضاعفة بفضل هذه 

الخاصية باإلضافة إىل قدرة الطالء عىل االلتصاق. وعالوًة عىل ذلك، يسمح بتهوية الطالء عن طريق التحول إىل 
تركيبة مسامية ممتلئة بالفراغات من خالل تفاعل ثاين أكسيد الكربون مع سيليكونات امليثيل املوجود برتكيبته. 

يغطي عيوب األسطح بفضل مظهره غري الالمع. موفر يف االستهالك. ليس له رائحة كريهة بفضل تركيبته ذات 
األساس املايئ كام أنه صديق للبيئة.

أسطح االستخدام 
يجب استخدام طالء Betek Pro White األبيض بعد وضع طبقة الدهان التمهيدي عىل الحوائط أو األسقف 

الداخلية القدمية أو الجديدة والتي سبق طالؤها/ املغطاة بالجبس ، واملعجون، واأللواح الجبسية، واأللواح 
الخرسانية، واأللواح الخشبية املكونة من الجدائل املنسقة (OSB)، واألسطح املراد تركيب األلواح الزجاجية عليها.

االستخدام 
تأكد أن السطح املراد طالؤه ناعاًم وسلياًم ويف حالة جيدة تسمح باالحتفاظ ببطانة الربامير والطبقة السطحية من 
الطالء. نظف كل البقع واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإصالح عيوب السطح. التزم بالفرتات 

املحددة لالنتظار قبل طالء األسطح الخرسانية واملصنوعة من الخرسانة الصلبة و األسطح الجديدة املُعالجة بالجبس 
(28 يوماً). قم بتسوية األسطح باستخدام ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات قبل البدء يف وضع طبقة بطانة الربامير عىل 

األسطح املستخدم عليها طالء قديم يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة.
استخدم طالء Betek التمهيدي (بطانة) املط الخاص للدهانات الداخلية عىل األسطح الجديدة املُعالجة بالجبس 

والتي سيتم طالؤها ألول مرة وعىل األسطح التي تتميز بالقدرة عىل االمتصاص والتي تعمل عىل تكوين الكثري من 
األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز دون 

مشط أو صقل بحيث ال تتكون طبقة سطحية رقيقة المعة عىل السطح. ال تستخدم الطالء عىل األسطح الجريية 
مبارشة. ادهن طبقة واحدة أو طبقتني من الطالء الخاص بالطبقة السطحية بعد دهن طبقة واحدة من طالء إخفاء 

البقع عىل األسطح شديدة االتساخ وذلك لتحسني القدرة عىل اإلخفاء. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة 
حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء وحتى يجف الطالء متاًما، واحرص عىل عدم تعرض 

األسطح للصقيع. استخدم فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش طالء لدهن السطح بالطالء. 
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة وإجاميل املواد املذابة مبا فيها من معلومات متعلقة باالستخدام 

.www.betekexport.com التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ
: 120-140 بار الضغط   

: 50° درجة زاوية الفوهة   
: 0.019 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: 10% (حسب الكمية) التخفيف (باملاء)   

تخفيف الطالء
يوىص بوضع طبقتني منه بعد تخفيفه بنسبة 25% مباء نقي عند الطالء بالفرشاة وبكرة الطالء. 

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ%65):
جفاف امللمس: من 30 إىل 60 دقيقة

فرتة االنتظار قبل دهن طبقة الطالء التالية: من 4 إىل 6 ساعات
الجفاف النهايئ : 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن 

الحد املطلوب)

االستهالك
من 14 إىل 20 مرت مربع لكل لرت للطبقة الواحدة حسب نوع السطح املراد طالؤه ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

باستخدام كمية محدودة كعينة لتقدير كمية االستهالك بدقة.
            
التخزين

ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 
الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة 
15 لرت

تحذير:
الطالءات التمهيدية الشفافة: استخدم طبقة واحدة من طالء Betek أو طالء Betek التمهيدي املركّز بنسبة 7/1 
عىل األسطح الداخلية التي تتمتع بقدرة عىل االمتصاص واألسطح التي تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل 

األسطح (الداخلية والخارجية) الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز 
دون مشط أو صقل. ستتكون طبقة سطحية المعة عند وضع هذه الطالءات التمهيدية فوق األسطح املستخدم 

عليها طالء قديم (يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة) والتي ال تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة واألسطح املستخدم 
عليها صمغ / معجون. ميكن ظهور مشكالت تتعلق بالتغطية و/أو التشقق و/أو االلتصاق عىل هذه األسطح 

املكونة عىل الرغم من استخدام الطالء التشطيبي من 7-8 مرات. يف هذه الحالة، استمر يف الصنفرة والحك حتى 
تتم إزالة الطبقة الالمعة بالكامل. الطالءات التمهيدية املصطبغة: استخدم طالء Betek التمهيدي كبطانة برامير/ 
كطالء انتقايل عىل أسطح الجدران التي تم استخدام بطانة الربامير عليها وكذلك تم دهانها بطالء يعتمد عىل املاء 
كامدة مذيبة. ونظرًا المتصاص املادة الالصقة عند استخدام هذه األنواع من بطانة الربامير عىل أسطح لها القدرة 
عىل االمتصاص وتعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ 

واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز، سيكون السطح مرتبًا كام ستظهر بعض املشكالت به.

األسطح املُغطاة باملعجون: استخدم الطالءات التمهيدية الشفافة دون مشط/صقل (من خالل تدوير بكرة الطالء 
من أعىل ألسفل ملرة واحدة) عىل األسطح التي لها القدرة عىل االمتصاص وتعمل عىل تكوين الكثري من األتربة 

مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز يف حالة إصالح 
العيوب عىل أسطح الجدران باستخدام املعجون. وبعد ذلك ضع املعجون الجاهز لالستخدام (يجب أن يكون 

السطح ممهد باستخدام معجون يتناسب مع طبقة الطالء السطحية والسفلية)، وواصل العمل باستخدام بطانة 
برامير مصطبغة وانتقل ملرحلة استخدام طبقة الطالء التشطيبي. قم بحز السطح بشكل متكرر إذا كنت ستضع 

الجبس فوق طبقة قدمية من الطالء. وبخالف ذلك، تجنب وضع الجبس بشكل مبارش عىل الطالء، ويف حالة حدوث 
ذلك ستسقط طبقة الطالء التشطيبي مع الجبس. تنظيف الجري وطبقات الطالء املتقرشة: نظف الطبقات القدمية 

من الطالء غري الثابتة واألسطح التي لها قدرة عىل االمتصاص مثل األسطح الجريية املوجودة أسفل الطالء باستخدام 
فرشاة سلكية و/أو مكشطة و/أو برغي. أو نظفها باستخدام تيار متدفق من املاء يبلغ ضغطه 250 بار كحد أقىص 

وذلك بعد اختبار هذه الخطوة. تذكر جيًدا اختبار عينة من تيار املاء أو طرق الصنفرة. وخالفًا لذلك قد يؤدي 
ارتفاع الضغط إىل تلف األسطح مام يتسبب يف ظهور الحاجة إىل ترميم رضوري لألسطح وإصالح العيوب بها.
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وصف املنتج : بتك سوبر بلوس
طالء ديكوري مستحلب للطبقة السطحية للجدران الداخلية ذو أساس من كوبوليمر أكريليك، وله مظهر غري المع، 

ويعتمد يف تركيبه عىل مادة مستحلبة، كام يتميز بارتفاع مستوى الجودة.

املواصفات
يقدم خياًرا آن واحد بفضل تركيبته التي تتميز بدرجة عالية من مقاومة املاء، وقدرته الفائقة عىل إخفاء العيوب، 
ومظهره غري الالمع وملمسه الناعم. يندمج مع السطح املراد طالئه. يتميز بدرجة عالية من املسامية. ال تظهر به 

االنتفاخات أو القشور. ليس له رائحة كريهة بفضل تركيبته ذات األساس املايئ كام أنه صديق للبيئة.

أسطح االستخدام
يجب استخدام طالء Betek Super Plus بعد وضع طبقة الدهان التمهيدي عىل الحوائط أو األسقف الداخلية 

القدمية أو الجديدة والتي سبق طالؤها/ املغطاة بالجبس، والجبس، واملعجون، واأللواح الجبسية، واأللواح 
الخرسانية، واأللواح الخشبية املكونة من الجدائل املنسقة (OSB)، واألسطح املراد تركيب األلواح الزجاجية عليها.

االستخدام 
تأكد أن السطح املراد طالئها ناعاًم وسلياًم ويف حالة جيدة تسمح باالحتفاظ ببطانة الربامير والطبقة السطحية من 
الطالء. نظف كل البقع واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإصالح عيوب السطح. التزم بالفرتات 
املحددة لالنتظار قبل طالء األسطح الخرسانية واملصنوعة من الخرسانة الصلبة واألسطح الجديدة املُعالجة بالجبس 

(28 يوماً).
قم بتسوية األسطح باستخدام ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات قبل البدء يف وضع طبقة بطانة الربامير عىل األسطح 

املستخدم عليها طالء قديم يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة.
استخدم طالء Betek التمهيدي (بطانة) املط الخاص للدهانات الداخلية عىل األسطح الجديدة املُعالجة بالجبس 
والتي سيتم طالؤها ألول مرة و عىل األسطح التي تتميز بالقدرة عىل االمتصاص والتي تعمل عىل تكوين الكثري 

من األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز دون 
مشط أو صقل بحيث ال تتكون طبقة سطحية رقيقة المعة عىل السطح. ال تستخدم الطالء عىل األسطح الجريية 

مبارشة. ادهن طبقة واحدة أو طبقتني من الطالء الخاص بالطبقة السطحية بعد دهن طبقة واحدة من طالء إخفاء 
البقع عىل األسطح شديدة االتساخ وذلك لتحسني القدرة عىل اإلخفاء. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة 

حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء وحتى يجف الطالء متاًما، واحرص عىل عدم تعرض 
األسطح للصقيع. استخدم فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش طالء لدهن السطح بالطالء. 

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة وإجاميل املواد املذابة مبا فيها من معلومات متعلقة باالستخدام 
.www.betekexport.com التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ

: 120-140 بار الضغط   
: 50° درجة زاوية الفوهة   

: 0.019 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 
: 10% (حسب الكمية) التخفيف (باملاء)   

تخفيف الطالء
يوىص بوضع طبقتني منه بعد تخفيفه بنسبة 25% مباء نقي عند الطالء بالفرشاة وبكرة الطالء. 

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ %65):
جفاف امللمس: من 30 إىل 60 دقيقة

فرتة االنتظار قبل دهن طبقة الطالء التالية: من 4 إىل 6 ساعات
الجفاف النهايئ : 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن 

الحد املطلوب)

االستهالك
من 13 إىل 17 مرت مربع لكل لرت للطبقة الواحدة حسب نوع السطح املراد طالؤه ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

باستخدام كمية محدودة كعينة لتقدير كمية االستهالك بدقة.
            
التخزين

ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 
الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة  
15 لرت، أو 7.5 لرت، أو 2.5 لرت

تحذير:
الطالءات التمهيدية الشفافة: استخدم طبقة واحدة من طالء Betek أو طالء Betek التمهيدي املركّز بنسبة 7/1 
عىل األسطح الداخلية التي تتمتع بقدرة عىل االمتصاص واألسطح التي تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل 

األسطح (الداخلية والخارجية) الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز 
دون مشط أو صقل. ستتكون طبقة سطحية المعة عند استخدام هذه الطالءات التمهيدية فوق األسطح املستخدم 
عليها طالء قديم (يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة) والتي ال تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة واألسطح املستخدم 

عليها صمغ / معجون. ميكن ظهور مشكالت تتعلق بالتغطية و/أو التشقق و/أو االلتصاق عىل هذه األسطح 
املكونة عىل الرغم من استخدام الطالء التشطيبي من 7-8 مرات. يف هذه الحالة، استمر يف الصنفرة والحك حتى 
تتم إزالة الطبقة الالمعة بالكامل. الطالءات التمهيدية املصطبغة: استخدم طالء Betek التمهيدي كبطانة برامير/ 
كطالء انتقايل عىل أسطح الجدران التي تم استخدام بطانة الربامير عليها وكذلك تم دهنها بطالء يعتمد عىل املاء 
كامدة مذيبة. ونظرًا المتصاص املادة الالصقة عند استخدام هذه األنواع من بطانة الربامير عىل أسطح لها القدرة 
عىل االمتصاص وتعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ 

واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز، سيكون السطح مرتبًا كام ستظهر بعض املشكالت به.

األسطح املُغطاة باملعجون: استخدم الطالءات التمهيدية الشفافة دون مشط/صقل (من خالل تدوير بكرة الطالء 
من أعىل ألسفل ملرة واحدة) عىل األسطح التي لها القدرة عىل االمتصاص وتعمل عىل تكوين الكثري من األتربة 

مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز يف حالة إصالح 
العيوب عىل أسطح الجدران باستخدام املعجون. وبعد ذلك ضع املعجون الجاهز لالستخدام (يجب أن يكون 

السطح ممهد باستخدام معجون يتناسب مع طبقة الطالء السطحية والسفلية)، وواصل العمل باستخدام بطانة 
برامير مصطبغة وانتقل ملرحلة استخدام طبقة الطالء التشطيبي. قم بحز السطح بشكل متكرر إذا كنت ستضع 

الجبس فوق طبقة قدمية من الطالء. وبخالف ذلك، تجنب وضع الجبس بشكل مبارش عىل الطالء، ويف حالة حدوث 
ذلك ستسقط طبقة الطالء التشطيبي مع الجبس. تنظيف الجري وطبقات الطالء املتقرشة: نظف الطبقات القدمية 

من الطالء غري الثابتة واألسطح التي لها قدرة عىل االمتصاص مثل األسطح الجريية املوجودة أسفل الطالء باستخدام 
فرشاة سلكية و/أو مكشطة و/أو برغي. أو نظفها باستخدام تيار متدفق من املاء يبلغ ضغطه 250 بار كحد أقىص 

وذلك بعد اختبار هذه الخطوة. تذكر جيًدا اختبار عينة من تيار املاء أو طرق الصنفرة. وخالفًا لذلك قد يؤدي 
ارتفاع الضغط إىل تلف األسطح مام يتسبب يف ظهور الحاجة إىل ترميم رضوري لألسطح وإصالح العيوب بها.

FIRST CLASS
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وصف املنتج : بتك بلوس 
وهو عبارة عن دهان مستحلب ذو أساس ستارين أكريليك وبوليمر مشرتك ، هو مبظهر كامد يتم تطبيقه كوجه 

نهايئ زخريف يف الواجهات الداخلية.

املواصفات
دهان بتك بالس (Betek Plus) هو عبارة عن دهان بلون كامد وذو مظهر ناعم وتركيب مايئ. يتحد مع السطح 

الذي يطبق عليه. وهو ذو أساس مايئ لذلك اليحتوي عىل رائحة مزعجة. إنه صديق البيئة.

أسطح االستخدام
يجب استخدام طالء Betek Plus بعد وضع طبقة الدهان التمهيدي عىل الحوائط أو األسقف الداخلية القدمية أو 
الجديدة والتي سبق طالئها/ املغطاة بالجبس، واملعجون، واأللواح الجبسية، واأللواح الخرسانية، واأللواح الخشبية 

املكونة من الجدائل املنسقة (OSB)، واألسطح املراد تركيب األلواح الزجاجية عليها.

االستخدام 
تأكد أن السطح املراد طالئه ناعاًم وسلياًم ويف حالة جيدة تسمح باالحتفاظ بطالء الربامير التمهيدي وطبقة الطالء 

السطحية. نظف كل البقع واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإصالح عيوب السطح. التزم 
بالفرتات املحددة لالنتظار قبل طالء األسطح الخرسانية واملصنوعة من الخرسانة الصلبة واألسطح الجديدة املُعالجة 

بالجبس (28 يوماً).
قم بتسوية األسطح باستخدام ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات قبل البدء يف وضع طبقة طالء الربامير التمهيدي عىل 

األسطح املستخدم عليها طالء قديم يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة.
استخدم طالء Betek التمهيدي (بطانة) املط الخاص للدهانات الداخلية عىل األسطح الجديدة املُعالجة بالجبس 
والتي سيتم طالؤها ألول مرة و عىل األسطح التي تتميز بالقدرة عىل االمتصاص والتي تعمل عىل تكوين الكثري 

من األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز دون 
مشط أو صقل بحيث ال تتكون طبقة سطحية رقيقة المعة عىل السطح. ال تستخدم الطالء عىل األسطح الجريية 

مبارشة. ادهن طبقة واحدة أو طبقتني من الطالء الخاص بالطبقة السطحية بعد دهن طبقة واحدة من طالء إخفاء 
البقع عىل األسطح شديدة االتساخ وذلك لتحسني القدرة عىل اإلخفاء. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة 

حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء وحتى يجف الطالء متاًما، واحرص عىل عدم تعرض 
األسطح للصقيع. استخدم فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش طالء لدهن السطح بالطالء. 

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة وإجاميل املواد املذابة مبا فيها من معلومات متعلقة باالستخدام 
.www.betekexport.com التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ
: 120 - 140 بار الضغط   

: 50° درجة زاوية الفوهة   
: 0.019 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: 10% (حسب الكمية) التخفيف (باملاء)   

تخفيف الطالء
يوىص بوضع طبقتني منه بعد تخفيفه بنسبة 25% مباء نقي عند الطالء بالفرشاة وبكرة الطالء.

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ%65):
جفاف امللمس: من 60 إىل 90 دقيقة

فرتة االنتظار قبل دهن طبقة الطالء التالية: من 6 إىل 8 ساعات
الجفاف النهايئ : 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن 

الحد املطلوب)

االستهالك
من 13 إىل 17 مرت مربع لكل لرت للطبقة الواحدة حسب نوع السطح املراد طالؤه ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

باستخدام كمية محدودة كعينة لتقدير كمية االستهالك بدقة.
            
التخزين

ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 
الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة  
15 لرت، أو 7.5 لرت، أو 2.5 لرت

تحذير:
الطالءات التمهيدية الشفافة: استخدم طبقة واحدة من طالء Betek أو طالء Betek التمهيدي املركّز بنسبة 7/1 
عىل األسطح الداخلية التي تتمتع بقدرة عىل االمتصاص واألسطح التي تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل 

األسطح (الداخلية والخارجية) الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز 
دون مشط أو صقل. ستتكون طبقة سطحية المعة عند استخدام هذه الطالءات التمهيدية فوق األسطح املستخدم 
عليها طالء قديم (يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة) والتي ال تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة واألسطح املستخدم 

عليها صمغ / معجون. ميكن ظهور مشكالت تتعلق بالتغطية و/أو التشقق و/أو االلتصاق عىل هذه األسطح املكونة 
عىل الرغم من استخدام الطالء التشطيبي من 7-8 مرات. يف هذه الحالة، استمر يف الصنفرة والحك حتى تتم إزالة 

الطبقة الالمعة بالكامل. الطالءات التمهيدية املصطبغة: استخدم طالء Betek التمهيدي كبطانة برامير/ كطالء 
انتقايل عىل أسطح الجدران التي تم استخدام طالء الربامير التمهيدي عليها وكذلك تم دهنها بطالء يعتمد عىل املاء 
كامدة مذيبة. ونظرًا المتصاص املادة الالصقة عند استخدام هذه األنواع من طالء الربامير التمهيدي عىل أسطح لها 
القدرة عىل االمتصاص وتعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي 

مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز، سيكون السطح مرتبًا كام ستظهر بعض املشكالت به.

األسطح املُغطاة باملعجون: استخدم الطالءات التمهيدية الشفافة دون مشط/صقل (من خالل تدوير بكرة الطالء 
من أعىل ألسفل ملرة واحدة) عىل األسطح التي لها القدرة عىل االمتصاص وتعمل عىل تكوين الكثري من األتربة 

مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز يف حالة إصالح 
العيوب عىل أسطح الجدران باستخدام املعجون. وبعد ذلك ضع املعجون الجاهز لالستخدام (يجب أن يكون 

السطح ممهد باستخدام معجون يتناسب مع طبقة الطالء السطحية والسفلية)، وواصل العمل باستخدام بطانة 
برامير مصطبغة وانتقل ملرحلة استخدام طبقة الطالء التشطيبي. قم بحز السطح بشكل متكرر إذا كنت ستضع 

الجبس فوق طبقة قدمية من الطالء. وبخالف ذلك، تجنب وضع الجبس بشكل مبارش عىل الطالء، ويف حالة حدوث 
ذلك ستسقط طبقة الطالء التشطيبي مع الجبس. تنظيف الجري وطبقات الطالء املتقرشة: نظف الطبقات القدمية 

من الطالء غري الثابتة واألسطح التي لها قدرة عىل االمتصاص مثل األسطح الجريية املوجودة أسفل الطالء باستخدام 
فرشاة سلكية و/أو مكشطة و/أو برغي. أو نظفها باستخدام تيار متدفق من املاء يبلغ ضغطه 250 بار كحد أقىص 

وذلك بعد اختبار هذه الخطوة. تذكر جيًدا اختبار عينة من تيار املاء أو طرق الصنفرة. وخالفًا لذلك قد يؤدي 
ارتفاع الضغط إىل تلف األسطح مام يتسبب يف ظهور الحاجة إىل ترميم رضوري لألسطح وإصالح العيوب بها.
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وصف املنتج : بتك بالستيك 
طالء ديكوري مستحلب للطبقة السطحية للجدران الداخلية ذو أساس من كوبوليمر أكريليك.

املواصفات
يقدم خياًرا إقتصاديًا ومتميزًا يف جودته يف آن واحد بفضل قدرته الفائقة عىل إخفاء العيوب، وتركيبته التي تتميز 
بدرجة عالية من مقاومة املاء. يندمج مع السطح املراد طالئه. ال تظهر به االنتفاخات أو القشور. ليس له رائحة 

كريهة بفضل تركيبته ذات األساس املايئ كام أنه صديق للبيئة.

أسطح االستخدام
يجب استخدام طالء Betek Plastic البالستييك بعد وضع طبقة الدهان التمهيدي عىل الحوائط أو األسقف 

الداخلية القدمية أو الجديدة والتي سبق طالئها/ املغطاة بالجبس، واملعجون، واأللواح الجبسية، واأللواح الخرسانية، 
واأللواح الخشبية املكونة من الجدائل املنسقة (OSB)، واألسطح املراد تركيب األلواح الزجاجية عليها.

االستخدام 
تأكد أن السطح املراد طالئه ناعاًم وسلياًم ويف حالة جيدة تسمح باالحتفاظ بطالء الربامير التمهيدي والطبقة 

السطحية للطالء. نظف كل البقع واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإصالح عيوب السطح. التزم 
بالفرتات املحددة لالنتظار قبل طالء األسطح الخرسانية واملصنوعة من الخرسانة الصلبة األسطح الجديدة املُعالجة 

بالجبس (28 يوماً). قم بتسوية األسطح باستخدام ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات قبل البدء يف وضع طبقة طالء 
 Betek الربامير التمهيدي عىل األسطح املستخدم عليها طالء قديم يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة. استخدم طالء
التمهيدي (بطانة) املط الخاص للدهانات الداخلية عىل األسطح الجديدة املُعالجة بالجبس والتي سيتم طالئها 

ألول مرة و عىل األسطح التي تتميز بالقدرة عىل االمتصاص والتي تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل األسطح 
الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز دون مشط أو صقل بحيث ال 
تتكون طبقة سطحية رقيقة المعة عىل السطح. ال تستخدم الطالء عىل األسطح الجريية مبارشة. ادهن طبقة واحدة 
أو طبقتني من الطالء الخاص بالطبقة السطحية بعد دهن طبقة واحدة من طالء إخفاء البقع عىل األسطح شديدة 
االتساخ وذلك لتحسني القدرة عىل اإلخفاء. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني 

+5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء وحتى يجف الطالء متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للصقيع. استخدم 
فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش طالء لدهن السطح بالطالء.  ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة وإجاميل 

املواد املذابة مبا فيها من معلومات متعلقة باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات 
.www.betekexport.com عىل املوقع

الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ
: 120 - 140 بار الضغط   

: 50° درجة زاوية الفوهة   
: 0.019 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: 10% (حسب الكمية) التخفيف (باملاء)   

تخفيف الطالء
يوىص بوضع طبقتني منه بعد تخفيفه بنسبة 30% مباء نقي عند الطالء بالفرشاة وبكرة الطالء.

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ %65):
جفاف امللمس: من 30 إىل 60 دقيقة

فرتة االنتظار قبل دهن طبقة الطالء التالية: 6 ساعات
الجفاف النهايئ : 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن 

الحد املطلوب)

االستهالك
من 12 إىل 16 مرت مربع لكل لرت للطبقة الواحدة حسب نوع السطح املراد طالئه ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

باستخدام كمية محدودة كعينة لتقدير كمية االستهالك بدقة.
            
التخزين

ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 
الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة  
15 لرت، أو 7.5 لرت، أو 2.5 لرت

تحذير:
الطالءات التمهيدية الشفافة: استخدم طبقة واحدة من طالء Betek أو طالء Betek التمهيدي املركّز بنسبة 7/1 
عىل األسطح الداخلية التي تتمتع بقدرة عىل االمتصاص واألسطح التي تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل 

األسطح (الداخلية والخارجية) الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز 
دون مشط أو صقل. ستتكون طبقة سطحية المعة عند استخدام هذه الطالءات التمهيدية فوق األسطح املستخدم 
عليها طالء قديم (يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة) والتي ال تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة واألسطح املستخدم 

عليها صمغ / معجون. ميكن ظهور مشكالت تتعلق بالتغطية و/أو التشقق و/أو االلتصاق عىل هذه األسطح املكونة 
عىل الرغم من استخدام الطالء التشطيبي من 7-8 مرات. يف هذه الحالة، استمر يف الصنفرة والحك حتى تتم إزالة 

الطبقة الالمعة بالكامل. الطالءات التمهيدية املصطبغة: استخدم طالء Betek التمهيدي كبطانة برامير/ كطالء 
انتقايل عىل أسطح الجدران التي تم استخدام طالء الربامير التمهيدي عليها وكذلك تم دهنها بطالء يعتمد عىل املاء 
كامدة مذيبة. ونظرًا المتصاص املادة الالصقة عند استخدام هذه األنواع من طالء الربامير التمهيدي عىل أسطح لها 
القدرة عىل االمتصاص وتعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي 

مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز، سيكون السطح مرتبًا كام ستظهر بعض املشكالت به.

األسطح املُغطاة باملعجون: استخدم الطالءات التمهيدية الشفافة دون مشط/صقل (من خالل تدوير بكرة الطالء 
من أعىل ألسفل ملرة واحدة) عىل األسطح التي لها القدرة عىل االمتصاص وتعمل عىل تكوين الكثري من األتربة 

مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز يف حالة إصالح 
العيوب عىل أسطح الجدران باستخدام املعجون. وبعد ذلك ضع املعجون الجاهز لالستخدام (يجب أن يكون 

السطح ممهد باستخدام معجون يتناسب مع طبقة الطالء السطحية والسفلية)، وواصل العمل باستخدام بطانة 
برامير مصطبغة وانتقل ملرحلة استخدام طبقة الطالء التشطيبي. قم بحز السطح بشكل متكرر إذا كنت ستضع 

الجبس فوق طبقة قدمية من الطالء. وبخالف ذلك، تجنب وضع الجبس بشكل مبارش عىل الطالء، ويف حالة حدوث 
ذلك ستسقط طبقة الطالء التشطيبي مع الجبس. تنظيف الجري وطبقات الطالء املتقرشة: نظف الطبقات القدمية 

من الطالء غري الثابتة واألسطح التي لها قدرة عىل االمتصاص مثل األسطح الجريية املوجودة أسفل الطالء باستخدام 
فرشاة سلكية و/أو مكشطة و/أو برغي. أو نظفها باستخدام تيار متدفق من املاء يبلغ ضغطه 250 بار كحد أقىص 

وذلك بعد اختبار هذه الخطوة. تذكر جيًدا اختبار عينة من تيار املاء أو طرق الصنفرة. وخالفًا لذلك قد يؤدي 
ارتفاع الضغط إىل تلف األسطح مام يتسبب يف ظهور الحاجة إىل ترميم رضوري لألسطح وإصالح العيوب بها.
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وصف املنتج: بتك ماتيك
ميكن الحصول عىل مجموعة متناغمة األلوان تتكون من 144 لونًا عن طريق مزج 24 أنبوبة أللوان مختلفة 

مع املنتجات بيضاء اللون ذات األساس املايئ، حيث أن citaMketeB الذي يتميز مبلمسه الناعم ال يستخدم مع 
املنتجات بيضاء اللون ذات األساس املايئ فحسب، بل ميكن أيًضا استخدامه بشكل مستقل. فهو ذو أساس مايئ 

وتعتمد تركيبته عىل راتينج األكريليك كام يحتوي عىل مواد صبغية تضمن الحصول عىل نتائج مثالية يف كل مرة 
من استخدامه. 

املواصفات
• ميكن مزجه مع منتجات Betek بيضاء اللون ذات األساس املايئ.

• عايل الرتكيز.
• قدرة عالية عىل االلتصاق.

• ميكن استخدامه منفرًدا.

أسطح التي يستخدم عليها
ميكن استخدامه ألغراض التزيني عىل األسطح الخرسانية املكشوفة، واملغطاة بالجبس، واملعالجة باملعجون، واألسطح 

الخشبية، و األسطح ذات األساس املعدين املوجودة داخل املباين ويف الجهة الخارجية منها. كام ميكن استخدامه 
لتلوين جميع أنواع منتجات الطالء ودهانات البطانة التي تحتوي عىل مواد غري عضوية تساعد عىل االلتصاق مثل 
األسمنت، والجري، والسيليكات باإلضافة إىل جميع منتجات الطالء ودهانات البطانة التي تحتوي عىل مواد عضوية 

تساعد عىل االلتصاق مثل األكريليك ذو األساس املايئ وأسيتات الفينيل.

االستخدام 
تأكد أن السطح املراد طالئه ناعاًم وسلياًم ويف حالة جيدة تسمح باالحتفاظ بطالء الربامير التمهيدي والطبقة 

السطحية من الطالء. نظف كل البقع واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإصالح عيوب السطح. 
التزم بالفرتات املحددة لالنتظار قبل طالء األسطح الخرسانية واملصنوعة من الخرسانة الصلبة األسطح الجديدة 

املُعالجة بالجبس (28 يوماً). قم بتسوية األسطح باستخدام ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات قبل البدء يف وضع طبقة 
طالء الربامير التمهيدي عىل األسطح املستخدم عليها طالء قديم يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة. استخدم طالء 

Betek التمهيدي عىل األسطح الجديدة املُعالجة بالجبس والتي سيتم طالؤها ألول مرة.   استخدم طبقة واحدة 
من طالء Betek الجبيس التمهيدي أو طالء Betek التمهيدي املركّز بنسبة 7/1 عىل األسطح التي تتميز بالقدرة 
عىل االمتصاص والتي تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي 

مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز دون مشط أو صقل بحيث ال تتكون طبقة سطحية رقيقة المعة عىل 
السطح. ال تستخدم الطالء عىل األسطح الجريية مبارشة. ادهن طبقة واحدة أو طبقتني من الطالء الخاص بالطبقة 

السطحية بعد دهن طبقة واحدة من طالء إخفاء البقع عىل األسطح شديدة االتساخ وذلك لتحسني القدرة عىل 
اإلخفاء. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء 

وحتى يجف الطالء متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للصقيع. استخدم فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش طالء 
لدهن السطح بالطالء. 

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة وإجاميل املواد املذابة مبا فيها من معلومات متعلقة باالستخدام 
.www.betekexport.com التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تخفيف الطالء
قم بتخفيفه بنسبة 5 - 10% باستخدام املاء النظيف وذلك لإلعداد لدهنه عىل األسطح من خالل فرشاة وبكرة 

الطالء.

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ %65):
املرحلة األوىل للجفاف: 15 - 30 دقيقة؛ فرتة االنتظار قبل دهن طبقة الطالء التالية: 4 إىل 6 ساعات؛ الجفاف التام: 

24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن الحد املطلوب)

االستهالك
ميكن طالء طبقة واحدة بكمية ترتاوح من 110 إىل 160 مليلرت لكل مرت مربع حسب نوع السطح املراد طالؤه 

ودرجة امتصاصه وبنيته. 
ميكن طالء منطقة مساحتها 6 - 9 مرت مربع باستخدام 1 لرت من الطالء. قم باستخدام كمية محدودة كعينة لتقدير 

كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة
0.6لرت، و0.3 لرت، و0.05 لرت

األسطح املُغطاة باملعجون: استخدم بطانات الربامير الشفافة دون مشط/صقل (من خالل تدوير بكرة الطالء من 
أعىل ألسفل ملرة واحدة) عىل األسطح التي لها القدرة عىل االمتصاص وتعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل 

األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز يف حالة إصالح 
العيوب عىل أسطح الجدران باستخدام املعجون. وبعد ذلك ضع املعجون الجاهز لالستخدام (يجب أن يكون 

السطح ممهد باستخدام معجون يتناسب مع طبقة الطالء السطحية والسفلية)، وواصل العمل باستخدام بطانة 
برامير مصطبغة وانتقل ملرحلة استخدام طبقة الطالء التشطيبي. قم بحز السطح بشكل متكرر إذا كنت ستضع 

الجبس فوق طبقة قدمية من الطالء. وبخالف ذلك، تجنب وضع الجبس بشكل مبارش عىل الطالء، ويف حالة حدوث 
ذلك ستسقط طبقة الطالء التشطيبي مع الجبس. تنظيف الجري وطبقات الطالء املتقرشة: نظف الطبقات القدمية 

من الطالء غري الثابتة واألسطح التي لها قدرة عىل االمتصاص مثل األسطح الجريية املوجودة أسفل الطالء باستخدام 
فرشاة سلكية و/أو مكشطة و/أو برغي. أو نظفها باستخدام تيار متدفق من املاء يبلغ ضغطه 250 بار كحد أقىص 

وذلك بعد اختبار هذه الخطوة. تذكر جيًدا اختبار عينة من تيار املاء أو طرق الصنفرة. وخالفًا لذلك قد يؤدي 
ارتفاع الضغط إىل تلف األسطح مام يتسبب يف ظهور الحاجة إىل ترميم رضوري لألسطح وإصالح العيوب بها.

تحذير:
 الطالءات التمهيدية الشفافة: استخدم طبقة واحدة من طالء Betek أو طالء Betek التمهيدي املركّز بنسبة 

 عىل األسطح الداخلية التي تتمتع بقدرة عىل االمتصاص واألسطح التي تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل 
األسطح (الداخلية والخارجية) الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز 
دون مشط أو صقل. ستتكون طبقة سطحية المعة عند استخدام هذه الطالءات التمهيدية فوق األسطح املستخدم 
عليها طالء قديم (يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة) والتي ال تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة واألسطح املستخدم 

عليها صمغ / معجون. ميكن ظهور مشكالت تتعلق بالتغطية و/أو التشقق و/أو االلتصاق عىل هذه األسطح املكونة 
عىل الرغم من استخدام الطالء التشطيبي من 7-8 مرات. يف هذه الحالة، استمر يف الصنفرة والحك حتى تتم إزالة 

الطبقة الالمعة بالكامل. الطالءات التمهيدية املصطبغة: استخدم طالء Betek التمهيدي كبطانة برامير/ كطالء 
انتقايل عىل أسطح الجدران التي تم استخدام طالء الربامير التمهيدي عليها وكذلك تم دهنها بطالء يعتمد عىل املاء 
كامدة مذيبة. ونظرًا المتصاص املادة الالصقة عند استخدام هذه األنواع من طالء الربامير التمهيدي عىل أسطح لها 
القدرة عىل االمتصاص وتعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي 

مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز، سيكون السطح مرتبًا كام ستظهر بعض املشكالت به.
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وصف املنتج : بتك انرتيور باست
معجون تنعيم لألسطح الداخلية ذو أساس من مستحلب كوبوليمر أكريليك.

املواصفات
هو عبارة عن نظام تعبئة مقاوم فعليًا ويعمل عىل تعبئة الفجوات التي تتكون بعد تنظيف األسطح الخارجية 
قدمية الطالء واملنتفخة ويف تصحيح األخطاء املوجودة. مينع شقوق االنكامش من االرتفاع فوق طبقة التغطية 

العليا بفضل مرونته. مقاوم للامء والرطوبة. مينح السطح مظهرًا آمًنا للغاية ومستٍوي. ميكن استخدام جميع أنواع 
الطالء رشيطة استخدام بطانة الربامير املناسبة. ضعف قابلية االمتصاص وقلة الكمية املستخدمة من الطالء. ال مينع 

مسامية األسطح. وبذلك يوفر الوقت واملجهود.

أسطح االستخدام
مُيكن استخدامه بأمان يف تصحيح األسطح الخرسانية والجبسية باملواد املعدنية وقدمية الطالء والخشنة للحوائط 

الداخلية ويف ملء شقوق االنكامش.

االستخدام
معجون بتك لألسطح الداخلية الجاهز لالستخدام. يجب قبل االستخدام تنظيف األسطح من األتربة واألوساخ 

والزيوت، كذلك يجب كشط النتوءات بشكل كامل، مع الحرص عىل أن يكون السطح جافًا. يجب وضع معجون 
األسطح الداخلية بعد وضع طبقة من طالء بتك برامير التمهيدي عىل األسطح الداخلية الخشنة ذات أساس معدين 

بالحد األدىن من درجة االمتصاص ومن دون انبعاث لألتربة، وبعد وضع طبقة من بطانة الربامير
Primer Betek Gypsum عىل األسطح التي لديها درجة امتصاص عالية وتكّون األتربة. يجب وضع معجون بتك 

لألسطح الداخلية من خالل ضامن متام الجفاف بني كل طبقة باستخدام السكني ومسطرين الصلب املرن حتى تنفيذ 
نعومة السطح. فرتة الجفاف بني طبقات الطالء من ساعتني إىل 4 ساعات.  ميكن كشط السطح بالصنفرة بعد 24 

ساعة. ميكن استخدام جميع أنواع الطالء باستخدام طالء الربامير التمهيدي املناسب. تأكد من أن درجة حرارة الجو 
املحيط والسطح مل تتغري عن ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء االستخدام. يجب حامية األسطح املغطاة باملعجون 
حديثًا أثناء الرياح القوية ومن ضوء الشمس. يجب أن يتم تنظيف األدوات باملاء بعد االستخدام. بعد تنظيف كتل 

الشحوم عىل األسطح الخرسانية املكشوفة، من املوىص به استخدام طالء بتك كونتاكت قبل استخدام املعجون.
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تخفيف الطالء
جاهز لالستخدام.

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ 20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ %65):
جفاف امللمس: ساعة واحدة

الجفاف النهايئ: 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن 
الحد املطلوب)

االستهالك
تحتاج طبقة الطالء الواحدة من 500 إىل 1,500 جرام/مرت مربع حسب نوع السطح املُعد للطالء ودرجة امتصاصه 

وبنيته.
وباستخدام منتج بوزن 1 كجم، ميكن تغطية املنطقة البالغ مساحتها 0.6 إىل 2 مرت مربع باملعجون. قم بإجراء عينة 

محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة
25 كجم و5 كجم
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وصف املنتج : بتك سيلينج بالستيك
طالء لألسطح الداخلية واألسقف مكون من طبقة كوبوليمر أكريليك ديكورية ومستحلب ذو لون أبيض غري المع.

املواصفات
يعد طالء Betek Ceiling Plastic من بتك لألسقف طالء ذو أساس مايئ يتميز بدرجة عالية من املسامية. مظهر 

غري المع وناعم. يلتصق بقوة باألسطح. يتميز بقوة تغطية عالية. ال تظهر به انتفاخات أو قشور.

أسطح االستخدام
يُفضل استخدام الطالء عىل األسطح الجبسية الناعمة واملمعجنة وألواح الجبس وأسطح األسقف الداخلية القدمية 

املطلية أو املجهزة ببطانة برامير ال تساعد عىل تجّمع األتربة.

االستخدام
تأكد أن السطح املراد طالئه ناعاًم وسلياًم ويف حالة جيدة تسمح باالحتفاظ ببطانة الربامير والطبقة السطحية من 
الطالء. نظف كل البقع والصدأ واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإجراء التصحيحات املطلوبة 

عىل األسطح. التزم بالفرتات املحددة لالنتظار قبل طالء األسطح الخرسانية واملصنوعة من الخرسانة الصلبة األسطح 
الجديدة املُعالجة بالجبس (28 يوماً).

استخدم طالء Betek التمهيدي (بطانة) املط الخاص للدهانات الداخلية عىل األسطح ذات القدرة عىل االمتصاص 
واألسطح التي يتجمع عليها الكثري من األتربة و مثل الجري والجبس واملاء الجريي قبل التمشيط و التلميع. تأكد 

من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني 5+ و30+ درجة مئوية أثناء الطالء وحتى يجف 
الطالء متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للصقيع. ضع الطالء باستخدام فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش طالء.

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة وإجاميل املواد املذابة مبا فيها من معلومات متعلقة باالستخدام 
.www.betekexport.com التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

عند الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ:
: 140 بار الضغط   

: 50 درجة زاوية الفوهة   
: 0.019 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: من 10 إىل %15 (الكمية) التخفيف (باملاء)   

تخفيف الطالء
يوىص بوضع طبقتني منه بعد تخفيفه بنسبة %20 مباء نقي عند الطالء بالفرشاة وبكرة الطالء. يوىص بوضع طبقة 

بطانة واحدة منه إذا تحقق ُسمك الغشاء الالزم بعد تخفيفه بنسبة 10 إىل %15 مباء نقي عند الرش باستخدام 
بخاخ غري هوايئ.

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ 20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ 65%):
جفاف امللمس: ساعة واحدة

فرتة االنتظار قبل دهن طبقة الطالء التالية: 6 ساعات
الجفاف النهايئ: 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن 

الحد املطلوب)

االستهالك
من 7 إىل 10 مرت مربع لكل كيلو جرام للطبقة الواحدة حسب نوع السطح املراد طالؤه ودرجة امتصاصه وبنيته. 

قم باستخدام كمية محدودة كعينة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة
25 كجم، أو 20 كجم، أو 10 كجم، أو 3.5 كجم
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وصف النتج : بتك ساتن سيلينج
طالء لألسقف الداخلية يحتوي عىل مستحلب األكريليك، بلون أبيض وُمصّنع خصيصاً ألغراض اإلخفاء.

املواصفات
يعد طالء األسقف Betek Satin Ceiling من بتك طالًء متهيدياً لألسقف بلون أبيض وملمس ناعم ومظهر نصف 

المع وقدرة عالية عىل اإلخفاء. يندمج مع السطح املراد طالئه. يعمل عىل إخفاء االنتفاخات والقشور. يوفر الجهد 
بفضل تركيبته التي تتميز بسهولة توزيعها، وقدرته العالية عىل التغلغل.

أسطح االستخدام
يُفضل استخدام طالء األسقف  Betek Satin Ceiling من بتك عىل األسطح الناعمة املُعالجة بالجبس واألسطح 

املمعجنة وألواح الجبس واألسطح القدمية املطلية بطريقة ال تسبب يف تجميع األتربة.

االستخدام
تأكد أن السطح املراد طالئه ناعاًم وسلياًم ويف حالة جيدة تسمح باالحتفاظ ببطانة الربامير والطبقة السطحية من 
الطالء. نظف كل البقع والصدأ واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإجراء التصحيحات املطلوبة 

عىل األسطح. التزم بالفرتات املحددة لالنتظار قبل طالء األسطح الخرسانية واملصنوعة من الخرسانة الصلبة األسطح 
الجديدة املُعالجة بالجبس (28 يوماً).

استخدم طالء Betek التمهيدي (بطانة) املط الخاص للدهانات الداخلية عىل األسطح ذات القدرة عىل االمتصاص 
واألسطح التي يتجمع عليها الكثري من األتربة و مثل الجري والجبس واملاء الجريي قبل التمشيط و التلميع. تأكد 

من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء وحتى يجف 
الطالء متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للصقيع. استخدم فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش طالء لدهان السطح.

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 
.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

عند الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ:
الضغط: 120-140 بار

زاوية الفوهة: 50 درجة
حجم الفوهة (بالبوصة): 0.019 بوصة

تخفيف الطالء: %10

تخفيف الطالء
يوىص بوضع طبقتني منه بعد تخفيفه بنسبة 25% مباء نقي عند الطالء بالفرشاة وبكرة الطالء.

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ%65):
جفاف امللمس: ساعة واحدة

فرتة االنتظار قبل دهن طبقة الطالء التالية: 6 ساعات
الجفاف النهايئ : 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن 

الحد املطلوب)

االستهالك
من 12 إىل 16 مرت مربع لكل لرت للطبقة الواحدة حسب نوع السطح املراد طالؤه ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

باستخدام كمية محدودة كعينة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة  
15 لرت، أو 7.5 لرت، أو 2.5 لرت
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وصف املنتج : بتك برمير تركيز 10 / 1 – 7 / 1 
طالء متهيدي (بطانة برامير) مركّز يتميز بقوة التصاق فائقة وقدرة عالية عىل االخرتاق، يعتمد عىل أساس مايئ 

ويتكون من كوبوليمر أكريليك.

املواصفات
عديم الرائحة، ويعد طبقة طالء بينية بني طبقة الطالء والسطح، ليزيد من قوة التصاق الطالء بالسطح إىل أقىص 
درجة، ويقلل من قوة امتصاص السطح، ومينع الطالء من أن يجف رسيعاً، ومينع حدوث تغري يف اللون الذي قد 

يحدث لطبقة الطالء النهائية لألسطح بسبب اختالف درجة االمتصاص. يقلل استهالك الطالء بدرجة ملحوظة. قدرة 
عالية عىل االخرتاق، وال تسبب تلوثاً للبيئة.

أسطح االستخدام
يتم وضع طالء التمهيدي الشفاف من فاوري عىل األسطح الجبسية والجري واملاء الجريي والطالء البالستييك القابل 
لالمتصاص ذي الجودة املنخفضة الذي فقد جودته واألسطح ذات القدرة العالية عىل االمتصاص و/أو التي يتجمع 

عليها الكثري من األتربة مثل الخرسانة الغازية.

االستخدام 
تأكد من أن السطح املُعد للطالء جاف ونظيف وذايت التثبيت. ضع بطانة الربامير الشفافة عىل أسطح الجص أو 
األسطح املشابهة فقط بعد كشطها بالصنفرة وتنظيفها من الغبار بقامش مبلل/ فرشاة / فرشاة غسيل السيارات 

مبللة خاصة بتنظيف السيارة. 
قم بالطالء باستخدام فرشاة أو بكرة طالء بعد تخفيف الطالء ( وحدة واحدة من بطانة الربامير برتكيز 1/7 من بتك 

+ 7 وحدات من املاء). 
تأكد أن درجة الحرارة املحيطة بني +5 درجات مئوية و+30 درجة مئوية وذلك أثناء عملية الطالء. قم بحامية 

السطح من التعرض للتجمد أثناء فرتة الطالء وحتى الجفاف. ابدأ يف استخدام الطالء بعد مرور 4 ساعات عىل األقل 
من استخدام بطانة الربامير برتكيز 1/7 من بتك. ضع الطالء باستخدام فرشاة أو بكرة طالء دون متشيط وتلميع 

(بتدوير البكرة يف اتجاه واحد مرة واحدة). يوىص بشدة باستخدام طبقة بطانة الربامير ألغراض العزل من خالل 
تخفيف الطالء بكمية أقل من املاء أو متشيطه واستخدام الطبقة التمهيدية عىل طبقة املعجون باستخدام بطانة 

برامير بها مادة الصقة أو طالء يعتمد عىل مادة مذيبة.
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تخفيف الطالء
قم بتخفيف وحدة واحدة من بطانة الربامير مع 7 وحدات من املاء. قم بزيادة النسبة لتصل إىل 1:10 وذلك وفقاً 

درجة امتصاص السطح ودرجة الحرارة املحيطة.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
جفاف امللمس: ساعة واحدة

استخدام الطالء: 4 ساعات (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن 
الحد املطلوب)

االستهالك
تحتاج البطانة الواحدة من 15 إىل 25 مليلرت لكل مرت مربع حسب نوع السطح املُعد للطالء ودرجة امتصاصه 

وبنيته. ميكن طالء منطقة مساحتها 40 - 65 مرت مربع باستخدام 1 لرت من بطانة الربامير. قم بإجراء عينة محددة 
لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة
15 لرت، أو 2.5 لرت، أو 0.75 لرت

تحذير:
ال يجب أن يكون هناك أية طبقة المعة عىل األسطح التي سيتم دهانها بطالء بتك التمهيدي (برامير) برتكيز 1/7. 

يجب إزالة هذه الطبقات الالمعة عن طريق صنفرة السطح أو الطرق امليكانيكية، كذلك يجب تعتيم السطح. وإال 
سيحدث تقشري، أو تشققات، أو انتفاخات، أو آثار لبكرة الطالء أو مشكالت أخرى تتعلق بعملية التغطية. يجب 

وضعه بطريقة ال تتسبب يف تكوين طبقة سميكة عىل السطح. يوىص أن ترتاوح نسبة التخفيف بني 1/7-1/10 

لألسطح ذات املساحات الصغرية واألسطح التي ال تتسبب يف تجميع األتربة (إذا كنت تشاهد فقط بعض األتربة 
الظاهرية عىل يديك عندما تلمس السطح، فإن هذا السطح ال يسبب تجمع األتربة. ولكن إذا شاهدت أتربة أو 

بياض شديد، فإن هذه األسطح لها قابلية لتجمع األتربة.). يجب تنظيف األدوات املستخدمة باستخدام املاء بعد 
االنتهاء من االستخدام. ال يجب استخدامه مطلقاً من خالل الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ أو بدون تخفيف.
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وصف املنتج : بتك برمير
بطانة برامير لألسطح الداخلية مكونة من مستحلب كوبوليمر أكريليك.

املواصفات
ميثل طبقة وسيطة ما بني الطالء والسطح ويحسن قوة التصاق ويقلل من الكمية املستهلكة من الطالء. يوفر الطالء 

املستخدم والوقت املستغرق بسبب قدرته العالية عىل اإلخفاء وجودة االلتصاق العالية الخاصة به.

أسطح االستخدام 
يتم استخدام بطانة الربامير من بتك بالسيليكون لألسطح الخارجية كطالء بتك برامير عىل أسطح الخرسانة الصلبة 

األسطح الجبسية الناعمة والخشنة واألسطح ذات األساس املعدين واألسطح قدمية الطالء الباهتة ذاتية التثبيت 
املكونة من السليكون أو املكونة من األكريليك.

االستخدام
تأكد أن السطح املراد طالئه ناعاًم وسلياًم ويف حالة جيدة تسمح باالحتفاظ ببطانة الربامير والطبقة السطحية من 
الطالء. نظف كل البقع والصدأ واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإجراء التصحيحات املطلوبة 

عىل األسطح. التزم بالفرتات املحددة لالنتظار قبل طالء األسطح الخرسانية واملصنوعة من الخرسانة الصلبة األسطح 
الجديدة املُعالجة بالجبس (28 يوماً).

قم بتعتيم السطح بورقة صنفرة قبل االنتقال إىل نظام ذي أساس مايئ عىل األسطح املطلية بطبقة الطالء الرتكيبي 
القدمية والجديدة وطبقات الدهان مبلمس حريري وغري المع، أو شبه مطفأ أو الالمع ذي األساس املايئ (قبل وضع 

بطانة الربامير).
ضعه باستخدام رشيط الصق عريض شفاف عىل األسطح املُعالجة بالجبس حديثًا. ضع بطانة الربامير فقط بعد الحك 

أو الكشط بالرمل أو التنظيف امليكانييك إذا تسببت جسيامت الجبس يف حدوث مشكلة.
تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء وحتى 
يجف الطالء متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للصقيع. ضع طبقة واحدة باستخدام فرشاة أو بكرة طالء أو 

بخاخ طالء غري هوايئ.
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

عند الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ:
: 140 بار الضغط   

: 50° درجة زاوية الفوهة   
: 0.013 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 
: 5% (الكمية) التخفيف (باملاء)   

تخفيف الطالء
يوىص بوضع طبقتني منه بعد تخفيفه بنسبة 10% مباء نقي عند الطالء بالفرشاة وبكرة الطالء. 

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
جفاف امللمس: ساعة واحدة إىل ساعتني

استخدام الطالء: 6 ساعات
تنبيه! يصل وقت جفاف طالء بيتيك التمهيدي إىل 6 ساعات عند وضعه عىل طالء ذي أساس مايئ و 24 ساعة عند 

وضعه عىل طالء ذي أساس قابل للذوبان (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع نسبة رطوبة وانخفاض درجة 
الحرارة).

االستهالك
من 7 إىل 10 مرت مربع لكل لرت للطبقة الواحدة حسب نوع السطح املراد طالؤه ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

باستخدام كمية محدودة كعينة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة
15 لرت، أو 2.5 لرت

تحذير:
الطالءات التمهيدية الشفافة (برامير): استخدم طبقة واحدة من طالء بتك العادي أو التمهيدي املركّز (برامير) بنسبة 
1/7 عىل األسطح الداخلية التي تتمتع بقدرة عىل االمتصاص واألسطح التي تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل 
األسطح (الداخلية والخارجية) الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز 
دون متشيط أو صقل. ستتكون طبقة سطحية المعة عند استخدام هذه الطالءات التمهيدية فوق األسطح املستخدم 

عليها طالء قديم (يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة) والتي ال تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة واألسطح املستخدم 
عليها صمغ / معجون. ميكن ظهور مشكالت تتعلق بالتغطية و/أو التشقق و/أو االلتصاق عىل هذه األسطح املكونة 

عىل الرغم من استخدام الطالء التشطيبي من 7-8 مرات. يف هذه الحالة، استمر يف الصنفرة والحك حتى تتم إزالة 
الطبقة الالمعة بالكامل. الطالءات التمهيدية التي تحتوي عىل مواد صبغية: استخدم طالء بتك برامير كبطانة برامير/ 

كطالء انتقايل عىل أسطح الجدران التي تم استخدام بطانة الربامير عليها وكذلك تم دهنها بطالء يعتمد عىل املاء 
كامدة مذيبة. ونظرًا المتصاص املادة الالصقة عند استخدام هذه األنواع من بطانة الربامير عىل أسطح لها القدرة 
عىل االمتصاص وتعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ 

واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز، سيكون السطح مرتبًا كام ستظهر بعض املشكالت به.

األسطح املُغطاة باملعجون: استخدم الطالءات التمهيدية الشفافة (برامير) دون متشيط/صقل (من خالل تدوير 
بكرة الطالء من أعىل ألسفل ملرة واحدة) عىل األسطح التي لها القدرة عىل االمتصاص وتعمل عىل تكوين الكثري من 

األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز يف حالة 
إصالح العيوب عىل أسطح الجدران باستخدام املعجون. وبعد ذلك ضع املعجون الجاهز لالستخدام (يجب أن يكون 
السطح ممهد باستخدام معجون يتناسب مع طبقة الطالء السطحية)، وواصل العمل باستخدام طالء متهيدي (بطانة 

برامير) به مواد صبغية وانتقل ملرحلة استخدام طبقة الطالء التشطيبي. قم بحز السطح بشكل متكرر إذا كنت 
ستضع الجبس فوق طبقة قدمية من الطالء. وبخالف ذلك، تجنب وضع الجبس بشكل مبارش عىل الطالء، ويف حالة 
حدوث ذلك ستسقط طبقة الطالء التشطيبي مع الجبس. تنظيف الجري وطبقات الطالء املتقرشة: نظف الطبقات 
القدمية من الطالء غري الثابتة واألسطح التي لها قدرة عىل االمتصاص مثل األسطح الجريية املوجودة أسفل الطالء 
باستخدام فرشاة سلكية و/أو مكشطة و/أو برغي. أو نظفها باستخدام تيار متدفق من املاء يبلغ ضغطه 250 بار 

كحد أقىص وذلك بعد اختبار هذه الخطوة. تذكر جيًدا اختبار عينة من تيار املاء أو طرق الصنفرة. وخالفًا لذلك قد 
يؤدي ارتفاع الضغط إىل تلف األسطح مام يتسبب يف ظهور الحاجة إىل ترميم رضوري لألسطح وإصالح العيوب بها.
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الوصف املنتج : بتك كونتاكت
ل بالبوليمر مام يؤدي إىل تحسني قوة  بطانة برامير لألسطح الداخلية والخارجية مكونة من املواد الراتنجية وُمعدَّ

التصاق السطح قبل املُعالجة بالجبس العادي والجبس ذي األساس األسمنتي لألسطح الخرسانية املكشوفة.

املواصفات
املواصفات الفنية:

الكثافة: 1.49 ±0.50 جرام/مل
وقت الجفاف: 24 ساعة (20 درجة مئوية، رطوبة نسبية %65):
درجة الحرارة عند الطالء: +5 درجة مئوية - +30 درجة مئوية

أسطح االستخدام
ضعه عىل السطح الخرساين الصلب قبل وضع الجبس واملُالط املكون من األسمنت. يُستخدم يف تحسني قوة 

االلتصاق لألسطح مثل الحوائط الخرسانية الصلبة واألعمدة واألسقف.

االستخدام 
إعداد السطح: نظّف السطح من جميع األوساخ، والصدأ والزيوت، وغريها ممن مينع التصاق املنتج بالسطح. أصلح 

عيوب السطح. تأكد أن سطح االستخدام جاف ونظيف. 
طريقة االستخدام: اضف 50 % من املاء وفقاً لدرجة متاسك القوام املطلوبة، وقم بعملية الخلط باستخدام خالط 

منخفض الرسعة، وثم بوضع طبقة واحدة عىل السطح باستخدام بكرة طالء مصنوعة من جلد األغنام. اخلطه بشكل 
منتظم أثناء عملية الطالء. انتظر حتى يجف السطح متاماً بعد وضع طبقة الجبس (ما يقرب من 24 ساعة)

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 
.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تحذير:
• تأكد أن درجة الحرارة املحيطة بني +5 درجات مئوية و+30 درجة مئوية.

• اخلطه بشكل منتظم أثناء عملية الطالء.

تخفيف الطالء
يوىص بوضع طبقتني منه بعد تخفيفه بنسبة 50% مباء نقي عند استخدام بكرة الطالء.

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ 20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ %65):
الجفاف النهايئ: 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع نسبة رطوبة وانخفاض درجة الحرارة عن الحد 

املطلوب).

االستهالك
تغطي الطبقة الواحدة 4 مرت مربع لكل كيلو جرام حسب نوع السطح املّعد للطالء ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

بإجراء عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة
12 كجم و4 كجم
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وصف املنتج : بنتك جبسوم برمير 
طالء جبيس متهيدي شفاف لألسطح الداخلية مكون من مستحلب بوليمر من املواد الراتنجية جاهز لالستخدام.

املواصفات
ميثل طبقة وسيطة ما بني الطالء والسطح. مُتّكن طبقة طالء البطانة السطحية من االندماج مع السطح املُعد للطالء 

بالتغلغل بعمق يف السطح املُعد للطالء بقدرته الفائقة عىل النفاذ. مينع الطالء من أن يجف مبكرًا خاصة خالل 
ظروف الطقس شديد الحرارة ويقلل من كمية الطالء املستهلكة ألنه مينع امتصاص السطح للطالء. مينع امتصاص 

األسطح املُعالجة بالجبس للطالء مام كان ميثل صعوبة لعامل الدهانات كام أنه يعمل أيًضا عىل إعداد السطح 
للطالء.

أسطح االستخدام 
يتم وضع طالء التمهيدي الشفاف من فاوري عىل األسطح الجبسية والجري واملاء الجريي والطالء البالستييك القابل 
لالمتصاص ذي الجودة املنخفضة الذي فقد جودته واألسطح ذات القدرة العالية عىل االمتصاص و/أو التي يتجمع 

عليها الكثري من األتربة مثل الخرسانة الغازية.

االستخدام 
تأكد أن السطح املراد طالئه ناعاًم وسلياًم ويف حالة جيدة تسمح باالحتفاظ ببطانة الربامير والطبقة السطحية من 
الطالء. نظف كل البقع والصدأ واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإجراء التصحيحات املطلوبة 

عىل األسطح. التزم بالفرتات املحددة لالنتظار قبل طالء األسطح الخرسانية واملصنوعة من الخرسانة الصلبة األسطح 
الجديدة املُعالجة بالجبس (28 يوماً).

ضع بطانة الربامير الشفافة عىل أسطح الجص أو األسطح املشابهة فقط بعد كشطها بالرمل وتنظيفها من الغبار 
بقامش مبلل/ فرشاة/فرشاة غسيل السيارات مبللة خاصة بتنظيف السيارة. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة 

ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء وحتى يجف الطالء متاًما، واحرص عىل عدم 
تعرض األسطح للصقيع. ضع طبقة واحدة من بطانة الربامير الشفافة من فاوري باستخدام فرشاة أو بكرة طالء دون 
مشط/تلميع (بتدوير البكرة يف اتجاه واحد مرة واحدة) بحيث ال تكون طبقة غشاء رقيقة شفافة عىل السطح. قم 

بتعتيم السطح بورقة صنفرة إذا تكون سطح شفاف. تجنب استخدام طريقة الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ.
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تخفيف الطالء
جاهز لالستخدام.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
جفاف امللمس: ساعة واحدة

استخدام الطالء: 6 ساعات (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن 
الحد املطلوب)

االستهالك
تغطي الطبقة من 8 إىل 12.5 مرت مربع لكل لرت للطبقة الواحدة حسب نوع السطح املراد طالؤه ودرجة امتصاصه 

وبنيته. 
أسطح االستخدام. قم بإجراء عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة
20 لرت، أو 5 لرت

تحذير:
الطالءات التمهيدية الشفافة (برامير): ضع الطالء الجبيس التمهيدي من بتك عىل األسطح الداخلية التي تتمتع 

بقدرة عىل االمتصاص واألسطح التي يتجمع عليها الكثري من األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء 
جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز (الداخلية-الخارجية) كطبقة تغطية واحدة دون متشيط أو 

تلميع. ستتكون طبقة سطحية المعة عند استخدام هذه الطالءات التمهيدية فوق األسطح املستخدم عليها طالء 
قديم (يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة) والتي ال تعمل عىل تكوين الكثري من األتربة واألسطح املستخدم عليها صمغ 
/ معجون. ميكن ظهور مشكالت تتعلق بالتغطية و/أو التشقق و/أو االلتصاق عىل هذه األسطح املكونة عىل الرغم 

من استخدام الطالء التشطيبي من 7-8 مرات. يف هذه الحالة، استمر يف الصنفرة والحك حتى تتم إزالة الطبقة 
الالمعة بالكامل. الطالءات التمهيدية التي تحتوي عىل مواد صبغية: استخدم طالء بتك برامير كبطانة/طالء انتقايل 
عىل أسطح الجدران التي تم استخدام بطانة الربامير عليها وكذلك تم دهنها بطالء يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة. 
ونظًرا المتصاص املادة الالصقة عند استخدام هذه األنواع من بطانة الربامير عىل أسطح لها القدرة عىل االمتصاص 

وتعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من 
الخرسانة املشبعة بالغاز، سيكون السطح مرتبًا كام ستظهر بعض املشكالت به. األسطح املُغطاة باملعجون: استخدم 

الطالءات التمهيدية الشفافة (برامير) دون متشيط/صقل (من خالل تدوير بكرة الطالء من أعىل ألسفل ملرة واحدة) 
عىل األسطح التي لها القدرة عىل االمتصاص وتعمل عىل تكوين الكثري من األتربة مثل األسطح الجبسية والجريية 

واملغطاة بطالء جريي مايئ واملصنوعة من الخرسانة املشبعة بالغاز يف حالة إصالح العيوب عىل أسطح الجدران 
باستخدام املعجون. وبعد ذلك ضع املعجون الجاهز لالستخدام (يجب أن يكون السطح ممهد باستخدام معجون 

يتناسب مع طبقة الطالء السطحية )، وواصل العمل باستخدام طالء متهيدي (بطانة برامير) به مواد صبغية وانتقل 
ملرحلة استخدام طبقة الطالء التشطيبي. قم بحز السطح بشكل متكرر إذا كنت ستضع الجبس فوق طبقة قدمية 

من الطالء. وبخالف ذلك، تجنب وضع الجبس بشكل مبارش عىل الطالء، ويف حالة حدوث ذلك ستسقط طبقة 
الطالء التشطيبي مع الجبس. تنظيف الجري وطبقات الطالء املتقرشة: نظف الطبقات القدمية من الطالء غري الثابتة 

واألسطح التي لها قدرة عىل االمتصاص مثل األسطح الجريية املوجودة أسفل الطالء باستخدام فرشاة سلكية و/أو 
مكشطة و/أو برغي. أو نظفها باستخدام تيار متدفق من املاء يبلغ ضغطه 250 بار كحد أقىص وذلك بعد اختبار 

هذه الخطوة. تذكر جيًدا اختبار عينة من تيار املاء أو طرق الصنفرة. وخالفًا لذلك قد يؤدي ارتفاع الضغط إىل تلف 
األسطح مام يتسبب يف ظهور الحاجة إىل ترميم رضوري لألسطح وإصالح العيوب بها.
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وصف املنتج : بتك رويال سنت
 انه عبارة عن دهان ديكور مستند عىل املاء، ذو أساس راتنج األكرليك، ومظهر صديف.

األسطح التي سيتم التطبيق عليها: ليك يتنىس القيام بتطبيق بتك رويال ساتن يجب أن تكون األسطح ذات معجون. 
اذا أمكن يجب ازالة التغلفة عىل األسطح املوجود عليها طالء قديم، املنسوجات الزجاجية، وورق الحائط، ويجب 

.(BETEK INTERIOR PASTE) القيام بوضع معجون بتك الداخيل

باتاك رويال ساتني:
يجب أن تكون األسطح التي سيتم عليها تطبيق بتك رويال ساتن، سلسة ومتينة وجافة  وبوضع قادر عىل حمل 

الدهان. يجب أن يتم معجنة السطح باستخدام معجون بتك الداخيل. ومن ثم يتم تطبيق بتك رويال ساتن 
باستخدام رول الشعريات الناعمة. وبعد أن تجف أول طبقة دهان، يتم تطبيق طبقة بتك رويال ساتن الثانية 

باستخدام رول الشعريات الناعمة عىل السطح ومن ثم يتم القيام بالتشكيل قبل أن تجف طبقة الدهان الثانية 
برول نقش بتك رويال ساتن. يجب أن يتم التطبيق يف درجات حرارة ما بني 10+ درجات مئوية و35+ درجة 

مئوية. يف األلوان التي تطلب خارج ورقة منوذج ألوان بتك رويال ساتن، ميكن أن يتكون تغري يف درجة اللون بسبب 
أساليب التطبيق. يف هذه الحاالت يوىص القيام بتطبيق العينات.

اللون:
 ميكن أن يتم اإلختيار من ورقة منوذج ألوان بتك رويال ساتن.

اللمعان 60 درجة مئوية: 37 + 5 ملعان
الكثافة: 1,1 + 0,05 غم / ملم

نسبة التخفيف:
انه جاهز لإلستعامل. ال تقوموا أبدا بالتخفيف.
.(RH 20 درجة مئوية، %65 يف) فرتة الجفاف

الجفاف األويل: 45 دقيقة. الجفاف النهايئ: 24 ساعة.

االستهالك
وفقا لنسبة امتصاص السطح ميكن تقريبا الطالء ما بني 8 و 12 م2 بطبقة واحدة باستخدام 1 لرت. من أجل التوصل 

إىل االستهالك األكيد يجب القيام بعينة مراقبة.

التخزين
ميكن أن يتم تخزينه وهو يف غالفة غري املفتوح ملدة ثالثة سنوات يف وسط بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس 

املبارشة. قوموا باغالق غطاء الغالف فورا عقب االستخدام بالشكل الذي ال يسمح بدخول الهواء. تحذيرات السالمة: 

العبوة
 2.5 لرت
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مجموعة منتجات 
األسطح الخارجية
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وصف املنتج :  بتك سيالن
طالء الطبقة النهائية لألسطح الخارجية غري المع ومكون من مستحلب كوبوليمر أكريليك.

املواصفات 
يحتوي عىل جميع الخصائص املطلوبة للسطح الخارجي وذلك من خالل الجميع بني مزايا املادة الرتكيبة الالصقة 

الطاردة للامء ووجود السيليكون ليقدم تركيبة مثالية. يتميز بدرجة عالية من املسامية وطرد املاء وذلك من خالل 
تقديم مزايا السيليكون بأفضل صورة. يحافظ عىل الطالء من التقرش والسقوط، وحدوث شقوق وفقاعات وذلك 

من خالل جعل السطح أقل رطوبة مام يؤدي إىل رسعة جفافه بفضل خصائص السيليكون. درجة عالية من مقاومة 
األشعة فوق البنفسجية وذلك بفضل وجود مواد صبغية يف تركيبته مع قدرة فائقة للتغطية. يلتصق بالسطح املُعد 
للطالء جيًدا بفضل قدرته الفائقة عىل االلتصاق. ميكن توزيعه بسهولة عىل السطح. وبذلك يوفر الوقت واملجهود.

أسطح االستخدام 
يتم استخدامه كبطانة برامير عىل أسطح الخرسانة الصلبة واألسطح الجبسية الناعمة والخشنة واألسطح ذات األساس 

املعدين واألسطح القدمية التي بهت طالؤها ذاتية التثبيت واملكونة من السليكون أو املكونة من األكريليك.

االستخدام
تأكد من أن السطح املُعد للطالء آمن وجاف ونظيف وذايت التثبيت. قم بإزالة كل البقع واألتربة والشحوم املرتاكمة 
وطبقات الطالء املتقرشة. انتظر الفرتة املحددة (28 يوماً) عىل أسطح الخرسانة والخرسانة الصلبة واألسطح الجديدة 

املُعالجة بالجبس وقم بتنظيف جزيئات الجبس املتقرشة مبكشطة أو بأي طريقة مشابهة. أصلح السطح ورممه 
إذا لزم األمر. ابدأ يف الطالء بعد وضع بطانة الربامير املناسب. تجنب وضع الطالء يف الفرتة ما بني 10:00 صباًحا 

و 04:00 عًرصا أثناء ظروف الطقس شديد الحرارة. يوىص بوضع الطالء عىل الحوائط املظللة. تأكد من أن درجة 
الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني+5 و30+ درجة سليزيوس، واحرص عىل عدم تعرض السطح 

ألي نوع من أنواع األمطار أو الندى أو التجمد. 

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 
 .www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تحذير
أسطح تتطلب املعجون:

لألسطح املكونة من األسمنت التي يتم طالؤها للمرة األوىل، قم بخلط معجون املعالجة الخارجية من بتك بخليط 
جديد من املياه واألسمنت األبيض/الرمادي مبقدار 20% من وزنها. ضع الخليط مبارشًة عىل األسطح الخرسانية/

الجبسية النظيفة والرطبة. لألسطح القدمية املطلية، ضع طبقة تغطية واحدة من الطالء الخارجي التمهيدي قبل 
وضع املعجون.استمر يف الطالء بعد وضع معجون اإلصالح وبطانة الربامير مرة أخرى. تأكد من كون املعاجني 

الجاهزة لالستخدام موضوعة بُسمك 1 ملم كحد أقىص ملنع التشقق واالنخفاض.

أسطح تتطلب إصالح عيوب املُالط :
ضع  طالءBetek Stako من بتك لتصحيح وتسوية األسطح بسمك 0-10 ملم. يويص باستخدام 1 كجم من بتك 1 
و4 كجم من املياه للتخفيف. ضع شبكة األلياف الزجاجية بعرض 10 سم بطول الشق إذا كان الشق مستمرًا عىل 

شكل خط مستقيم عىل السطح وبـ 10 سم يف جميع الفواصل يف جميع أنحاء السطح يف حال وجود شقوق متعددة 
عىل السطح. تأكد من أن تكون شبكة األلياف الزجاجية قريبة من السطح الخارجي مبقدار 3/1 من الُسمك الكيل 
ملادة تصحيح وتسوية األسطح. قم بحامية األسطح من األمطار والندى الشديد خاًصة يف الفرتة التي تقع بني وضع 

تصحيح األسطح املكون من األسمنت ووضع معجون اإلصالح والطالء التشطيبي. وإال ستتكون البقع البيضاء. يف 
 هذه الحالة، قم برتطيب السطح بفرشاة خاصة بتنظيف السيارات و قم بخلط وحدة واحدة من بتك 

Betek Boxan 451 و + واحدة كوب من املياه.

الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ
: 140 بار الضغط   

°50 : زاوية الفوهة   
: 0.019 بوصة - 0.021 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: 5% (الكمية) التخفيف  

تخفيف الطالء 
قم بتخفيف الطالء باستخدام 15 % من املاء كحد أقىص. أثناء أعامل الطالء للمساحات الكبرية من األسطح 

الخارجية، يرجى توجيه العناية الخاصة ليتم استخدام منتجات التخفيف بنسبة ثابتة ملنع حدوث اختالف يف درجة 
اللون.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
: من 30 إىل 60 دقيقة  املرحلة األوىل للجفاف 

: من 6 إىل 8 ساعات الطبقة الثانية من الطالء 
: 24 ساعة الجفاف النهايئ  

االستهالك
تبلغ البطانة الواحدة 6 إىل 10 مرت مربع لكل لرت حسب نوع السطح املُعد للطالء ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

باستخدام كمية محدودة كعينة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة
15 لرت، أو 7.5 لرت، أو 2.5 لرت
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وصف املنتج : بتك سيالن برمير
طالء متهيدي (بطانة برامير) مستحلب يحتوي عىل السيليكون ومواد صبغية وله قوة التصاق عالية.

املواصفات 
ميثل طبقة وسيطة ما بني الطالء والسطح ويقلل من الكمية املستهلكة من الطالء. يتيح انبعاث الرطوبة من 

بنيته وذلك بفضل مساميته. ال يجعل الطالء الذي سيتم استخدامه من أن يتم امتصاصه من عىل السطح بطريقة 
مختلفة. يوفر درجة عالية من التناسق مع الطالءات النهائية التي تحتوي عىل السيليكون وذلك بفضل وجود 

السيليكون يف تركيبته.

أسطح االستخدام 
يوىص باستخدامه عىل األسطح القابلة لالمتصاص ذات األساس املعدين قبل الطالء ألول مرة وقبل طالء الجديد 

لألسطح القدمية املطلية.

االستخدام
تأكد من أن السطح املُعد للطالء آمن وجاف ونظيف وذايت التثبيت. قم بإزالة كل البقع واألتربة والشحوم املرتاكمة 
وطبقات الطالء املتقرشة. انتظر الفرتة املحددة (28 يوماً) عىل أسطح الخرسانة والخرسانة الصلبة واألسطح الجديدة 

املُعالجة بالجبس وقم بتنظيف جزيئات الجبس املتقرشة مبكشطة أو بأي طريقة مشابهة. أصلح السطح ورممه 
إذا لزم األمر. تجنب وضع الطالء يف الفرتة ما بني 10:00 صباًحا و 04:00 عًرصا أثناء ظروف الطقس شديد الحرارة. 

يوىص بوضع الطالء عىل الحوائط املظللة. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني+5 
و30+ درجة سليزيوس، واحرص عىل عدم تعرض السطح ألي نوع من أنواع األمطار أو الندى أو التجمد. 

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 
.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تحذير

أسطح تتطلب املعجون:
لألسطح املكونة من األسمنت التي يتم طالؤها للمرة األوىل، قم بخلط معجون املعالجة الخارجية من بتك بخليط 

جديد من املياه واألسمنت األبيض/الرمادي مبقدار 20% من وزنها. ضع الخليط مبارشًة عىل األسطح الخرسانية/
الجبسية النظيفة والرطبة. لألسطح القدمية املطلية، ضع طبقة تغطية واحدة من الطالء الخارجي التمهيدي قبل 

وضع املعجون.استمر يف الطالء بعد وضع معجون اإلصالح وبطانة الربامير مرة أخرى. تأكد من كون املعاجني 
الجاهزة لالستخدام موضوعة بُسمك 1 ملم كحد أقىص ملنع التشقق واالنخفاض.

أسطح تتطلب مالط اإلصالح:
ضع  طالء Betek Stako من بتك لتصحيح وتسوية األسطح بسمك 0-10 ملم. يويص باستخدام 1 كجم من بتك 1 
و4 كجم من املياه للتخفيف. ضع شبكة األلياف الزجاجية بعرض 10 سم بطول الشق إذا كان الشق مستمرًا عىل 

شكل خط مستقيم عىل السطح وبـ 10 سم يف جميع الفواصل يف جميع أنحاء السطح يف حال وجود شقوق متعددة 
عىل السطح. تأكد من أن تكون شبكة األلياف الزجاجية قريبة من السطح الخارجي مبقدار 3/1 من الُسمك الكيل 
ملادة تصحيح وتسوية األسطح. قم بحامية األسطح من األمطار والندى الشديد خاًصة يف الفرتة التي تقع بني وضع 

تصحيح األسطح املكون من األسمنت ووضع معجون اإلصالح والطالء التشطيبي. وإال ستتكون البقع البيضاء. يف 
 Boxan 451 هذه الحالة، قم برتطيب السطح بفرشاة خاصة بتنظيف السيارات و قم بخلط وحدة واحدة من بتك

و + واحدة كوب من املياه.

الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ
: 140 بار الضغط   

°50 : زاوية الفوهة   
: 0.013 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 
: 5% (الكمية) التخفيف (باملاء)   

تخفيف الطالء 
قم بتخفيفه بنسبة 10% مباء نقي عند الطالء بالفرشاة وبكرة الطالء.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
طالء الطبقة النهائية: من 6 إىل 8 ساعات

االستهالك
تغطي البطانة الواحدة من 7 إىل 11 مرت مربع لكل لرت حسب نوع السطح املُعد للطالء ودرجة امتصاصه وبنيته. 

قم بإجراء عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. اغلق العبوة بإحكام بعد االستخدام مبارشة.

العبوة
15 لرت، أو 2.5 لرت
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وصف املنتج : بتك سيالن تكستور
طالء لألسطح الخارجية ُمحبب لطبقة التغطية النهائية غري المع وذو نقشة مرجانية يتم وضعه باستخدام بكرة 

الطالء ومكون من مستحلب كوبوليمر أكريليك وُمضاف إليه السيليكون.

املواصفات
لديه قوة التصاق عالية. يلتصق بالسطح املُعد للطالء جيًدا بفضل قدرته العالية عىل االلتصاق. يقاوم الظروف 

املحيطة والتلوث واألشعة فوق البنفسجية واالحتكاك والصدمات. سهل االستخدام وينترش بسهولة عىل السطح. 
يقاوم املاء لكونه طارد له

أسطح االستخدام
 (MDF) ميكن وضعه عىل أسطح الجبس والخرسانة والخرسانة الصلبة ولوح الخرسانة وألواح الخشب املضغوطة

وألواح الجدائل املنسقة (OSB) وحتى عىل  األسطح ذاتية التثبيت قدمية الطالء ذا كانت قد فقدت ألوانها.

االستخدام
تأكد من أن السطح املُعد للطالء مستقر وجاف ونظيف وذايت التثبيت. انتظر فرتات الوضع املحددة ألسطح 

الخرسانة والخرسانة الصلبة واألسطح املُعالجة بالجبس حديثًا (28 يوماً). أصلح السطح ورممه إذا لزم األمر. قم 
بتغطية أسطح الخرسانة الصلبة باملعجون وبطانة الربامير املناسبني إذا كانت األسطح مسامية. قم بوضع بطانة 
الربامير BetekSilan قبل الطالء. قم بوضعه باستخدام بكرة الطالء أو رشاش الطالء دون تخفيفه. قم بتشكيل 

طبقة البطانة السطحية عن طريق التمشط باستخدام بكرة الطالء ذات األشكال املرجانية واملسام البلورية من 
أعىل إىل أسفل. سيتسبب التمشيط يف عدة اتجاهات يف إحداث اختالفات يف األمناط، ولن تتمكن من حل هذه 

املشكلة بالطالء. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5درجات مئوية و+30 
درجة مئوية أثناء الطالء وحتى يجف متاًما، واحرص عىل عدم تعرض السطح ألي نوع من أنواع األمطار أو الندى 

أو الربودة. تجنب استخدامه يف األيام العاصفة. ال يوىص بوضع الطالء يف الفرتة من 10:00 صباًحا حتى 04:00 عًرصا 
يف األيام التي تزيد فيها درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية. يوىص بوضع الطالء عىل األسطح املظللة. يجب االلتزام 

بالرشوط املطلوبة للحصول عىل الشكل النموذجي ولتجنب فقدان املياه بشكل مفاجئ.
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تحذير
أسطح تتطلب املعجون:

لألسطح املكونة من األسمنت التي يتم طالؤها للمرة األوىل، قم بخلط معجون املعالجة الخارجية من بتك بخليط 
جديد من املياه واألسمنت األبيض/الرمادي مبقدار 20% من وزنها. ضع الخليط مبارشًة عىل األسطح الخرسانية/

الجبسية النظيفة والرطبة. لألسطح القدمية املطلية، ضع طبقة تغطية واحدة من الطالء الخارجي التمهيدي قبل 
وضع املعجون. استمر يف الطالء بعد وضع معجون اإلصالح وبطانة الربامير مرة أخرى. تأكد من كون املعاجني 

الجاهزة لالستخدام موضوعة بُسمك 1 ملم كحد أقىص ملنع التشقق واالنخفاض.

أسطح تتطلب إصالح عيوب املُالط :
ضع  طالء  Betek Stako من بتك لتصحيح وتسوية األسطح بسمك 0-10 ملم. يويص باستخدام 1 كجم من بتك 1 

و4 كجم من املياه للتخفيف. ضع شبكة األلياف الزجاجية بعرض 10 سم بطول الشق إذا كان الشق مستمرًا عىل 
شكل خط مستقيم عىل السطح وبـ 10 سم يف جميع الفواصل يف جميع أنحاء السطح يف حال وجود شقوق متعددة 

عىل السطح. تأكد من أن تكون شبكة األلياف الزجاجية قريبة من السطح الخارجي مبقدار 3/1 من الُسمك الكيل 
ملادة تصحيح وتسوية األسطح. قم بحامية األسطح من األمطار والندى الشديد خاًصة يف الفرتة التي تقع بني وضع 

تصحيح األسطح املكون من األسمنت ووضع معجون اإلصالح والطالء التشطيبي. وإال ستتكون البقع البيضاء. يف 
 Boxan 451 هذه الحالة، قم برتطيب السطح بفرشاة خاصة بتنظيف السيارات و قم بخلط وحدة واحدة من بتك

و + واحدة كوب من املياه.

عند الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ:
: 200 بار الضغط  

: 50° درجة مئوية زاوية الفوهة   
: 0.047 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: جاهز لالستخدام. ال تقم بتخفيفه. تخفيف الطالء  

تخفيف الطالء
جاهز لالستخدام. ال تقم بتخفيفه.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
: 30-45 دقيقة. جفاف امللمس  

الجفاف النهايئ    : 24 ساعة 

االستهالك
من 0.8 إىل 1.3 مرت مربع لكل كيلو جرام بحسب نوع السطح املُعد للطالء وقدرته عىل االمتصاص وبنيته والشكل 

املراد تطبيقه. قم بإجراء عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة
25 كيلو جرام
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وصف املنتج : بتك ريل
طالء لطبقة البطانة السطحية لألسطح الخارجية ذو مظهر غري المع ومكون من مستحلب كوبوليمر أكريليك وهي 

ُمحّسنة باملواد الصبغية ونظام تعبئة الفجوات.

املواصفات 
مقاوم لألشعة فوق البنفسجية وذلك بفضل وجود مواد صبغية يف تركيبته مع قدرة فائقة للتغطية. يلتصق بالسطح 

املُعد للطالء جيًدا بفضل قدرته الفائقة عىل االلتصاق. يقاوم الظروف املحيطة والتلوث واألشعة الشمسية. سهل 
االستخدام وميكن توزيعه عىل السطح بسهولة. يوفر الوقت واملجهود. ميكن الرطوبة بأن تنبعث من عىل السطح 

بفضل مساميته.

أسطح االستخدام 
ميكن وضعه عىل أسطح الجبس العادي والخشن والبالط املوزايكو والقطع املنقوشة والخرسانة العادية والخشنة 

وألواح الخرسانة وألواح الخشب املضغوطة (MDF) وألواح الجدائل املنسقة (OSB) وحتى عىل أنواع األسطح 
الجبسية قدمية الطالء ذاتية التثبيت حتى إذا كانت قد فقدت ألوانها.

االستخدام
تأكد من أن السطح املُعد للطالء آمن وجاف ونظيف وذايت التثبيت. قم بإزالة كل البقع واألتربة والشحوم املرتاكمة 
وطبقات الطالء املتقرشة. انتظر الفرتة املحددة (28 يوماً) عىل أسطح الخرسانة والخرسانة الصلبة واألسطح الجديدة 
املُعالجة بالجبس وقم بتنظيف جزيئات الجبس املتقرشة مبكشطة أو بأي طريقة مشابهة. أصلح السطح ورممه إذا 

لزم األمر. ابدأ يف الطالء بعد وضع بطانة الربامير املناسبة. تجنب وضع الطالء يف الفرتة ما بني 10:00 صباًحا و 04:00 
عًرصا أثناء ظروف الطقس شديد الحرارة. يوىص بوضع الطالء عىل الحوائط املظللة. تأكد من أن درجة الحرارة 

املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني+5 درجة مئوية و30+ درجة مئوية، واحرص عىل عدم تعرض السطح 
ألي نوع من أنواع األمطار أو الندى أو التجمد. ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات 

الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة 
.www.betekexport.com واالحتياطات عىل املوقع

تحذير
أسطح تتطلب املعجون:

لألسطح املكونة من األسمنت التي يتم طالؤها للمرة األوىل، قم بخلط املعجون الخاص باألسطح الخارجية من بتك  
Betek Exterior بخليط جديد من املياه واألسمنت األبيض/الرمادي مبا يساوي 20% من وزنها. ضع الخليط مبارشًة 

عىل األسطح الخرسانية/الجبسية النظيفة والرطبة. لألسطح القدمية املطلية، ضع طبقة تغطية واحدة من الطالء 
الخارجي التمهيدي قبل وضع املعجون.استمر يف الطالء بعد وضع معجون اإلصالح ووضع بطانة الربامير مرة أخرى. 

تأكد من كون املعاجني الجاهزة لالستخدام موضوعة بُسمك 1 ملم كحد أقىص ملنع التشقق واالنخفاض.

أسطح تتطلب إصالح عيوب املُالط :
ضع  طالء Betek Stako من بتك لتصحيح وتسوية األسطح بسمك 0-10 ملم. يويص باستخدام 1 كجم من بتك 
1 و4 كجم من املياه للتخفيف. ضع شبكة األلياف الزجاجية بعرض 10 سم بطول الشق إذا كان الشق مستمرًا 

عىل شكل خط مستقيم عىل السطح وبـ 10 سم يف جميع الفواصل يف جميع أنحاء السطح يف حال وجود شقوق 
متعددة عىل السطح. تأكد من أن تكون شبكة األلياف الزجاجية قريبة من السطح الخارجي مبقدار 3/1 من الُسمك 

الكيل ملادة تصحيح وتسوية األسطح. قم بحامية األسطح من األمطار والندى الشديد خاًصة يف الفرتة التي تقع بني 
وضع تصحيح األسطح املكون من األسمنت ووضع معجون اإلصالح والطالء التشطيبي. وإال ستتكون البقع البيضاء. 
 + ،Baxon 451يف هذه الحالة، قم برتطيب السطح بفرشاة خاصة بتنظيف السيارات وضع وحدة واحدة من بتك

واحدة كوب من املياه.

الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ
:140 بار الضغط  

: 50 درجة مئوية زاوية الفوهة   
: 0.019 بوصة -0.021 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: 5% (الكمية) تخفيف الطالء  

تخفيف الطالء
قم بتخفيف الطالء باستخدام املاء النظيف بنسبة 15% كحد أقىص. أثناء أعامل الطالء للمساحات الكبرية من 

األسطح الخارجية، يرجى توجيه العناية الخاصة ليتم استخدام منتجات التخفيف بنسبة ثابتة ملنع حدوث اختالف 
يف درجة اللون.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
: ساعة واحدة  املرحلة األوىل للجفاف 

: 12 ساعة الطبقة الثانية من الطالء 
: 24 ساعة الجفاف النهايئ  

االستهالك
تبلغ البطانة الواحدة 6 إىل 10 مرت مربع لكل لرت حسب نوع السطح املُعد للطالء ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

باستخدام كمية محدودة كعينة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة
15 لرت، و7.5 لرت، و2.5 لرت



BETAKRIL PRIMER

جي
خار

 ال
طح

لس
ا

وصف املنتج : بتك ريل برمير
طالء متهيدي (بطانة برامير) مستحلب يحتوي عىل السيليكون ومواد صبغية وله قوة التصاق عالية.

املواصفات 
ميثل طبقة وسيطة ما بني الطالء والسطح ويقلل من الكمية املستهلكة من الطالء. يتيح انبعاث الرطوبة من 

بنيته وذلك بفضل مساميته. ال يجعل الطالء الذي سيتم استخدامه من أن يتم امتصاصه من عىل السطح بطريقة 
مختلفة. يوفر درجة عالية من التناسق مع الطالءات النهائية التي تحتوي عىل السيليكون وذلك بفضل وجود 

السيليكون يف تركيبته.

أسطح االستخدام 
يوىص باستخدامه عىل األسطح القابلة لالمتصاص ذات األساس املعدين قبل الطالء ألول مرة وقبل طالء الجديد 

لألسطح القدمية املطلية.

االستخدام
تأكد من أن السطح املُعد للطالء آمن وجاف ونظيف وذايت التثبيت. قم بإزالة كل البقع واألتربة والشحوم املرتاكمة 
وطبقات الطالء املتقرشة. انتظر الفرتة املحددة (28 يوماً) عىل أسطح الخرسانة والخرسانة الصلبة واألسطح الجديدة 

املُعالجة بالجبس وقم بتنظيف جزيئات الجبس املتقرشة مبكشطة أو بأي طريقة مشابهة. أصلح السطح ورممه 
إذا لزم األمر. تجنب وضع الطالء يف الفرتة ما بني 10:00 صباًحا و 04:00 عًرصا أثناء ظروف الطقس شديد الحرارة. 

يوىص بوضع الطالء عىل الحوائط املظللة. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني+5 
و30+ درجة سليزيوس، واحرص عىل عدم تعرض السطح ألي نوع من أنواع األمطار أو الندى أو التجمد. 

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 
.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تحذير

أسطح تتطلب املعجون:
لألسطح املكونة من األسمنت التي يتم طالؤها للمرة األوىل، قم بخلط معجون املعالجة الخارجية من بتك بخليط 

جديد من املياه واألسمنت األبيض/الرمادي مبقدار 20% من وزنها. ضع الخليط مبارشًة عىل األسطح الخرسانية/
الجبسية النظيفة والرطبة. لألسطح القدمية املطلية، ضع طبقة تغطية واحدة من الطالء الخارجي التمهيدي قبل 

وضع املعجون.استمر يف الطالء بعد وضع معجون اإلصالح وبطانة الربامير مرة أخرى. تأكد من كون املعاجني 
الجاهزة لالستخدام موضوعة بُسمك 1 ملم كحد أقىص ملنع التشقق واالنخفاض.

أسطح تتطلب مالط اإلصالح:
ضع  طالء Betek Stako من بتك لتصحيح وتسوية األسطح بسمك 0-10 ملم. يويص باستخدام 1 كجم من بتك 1 
و4 كجم من املياه للتخفيف. ضع شبكة األلياف الزجاجية بعرض 10 سم بطول الشق إذا كان الشق مستمرًا عىل 

شكل خط مستقيم عىل السطح وبـ 10 سم يف جميع الفواصل يف جميع أنحاء السطح يف حال وجود شقوق متعددة 
عىل السطح. تأكد من أن تكون شبكة األلياف الزجاجية قريبة من السطح الخارجي مبقدار 3/1 من الُسمك الكيل 
ملادة تصحيح وتسوية األسطح. قم بحامية األسطح من األمطار والندى الشديد خاًصة يف الفرتة التي تقع بني وضع 

تصحيح األسطح املكون من األسمنت ووضع معجون اإلصالح والطالء التشطيبي. وإال ستتكون البقع البيضاء. يف 
 Boxan 451 هذه الحالة، قم برتطيب السطح بفرشاة خاصة بتنظيف السيارات و قم بخلط وحدة واحدة من بتك

و + واحدة كوب من املياه.

الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ
: 140 بار الضغط   

°50 : زاوية الفوهة   
: 0.013 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 
: 5% (الكمية) التخفيف (باملاء)   

تخفيف الطالء 
قم بتخفيفه بنسبة 10% مباء نقي عند الطالء بالفرشاة وبكرة الطالء.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
طالء الطبقة النهائية: من 6 إىل 8 ساعات

االستهالك
تغطي البطانة الواحدة من 7 إىل 11 مرت مربع لكل لرت حسب نوع السطح املُعد للطالء ودرجة امتصاصه وبنيته. 

قم بإجراء عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. اغلق العبوة بإحكام بعد االستخدام مبارشة.

العبوة
15 لرت، أو 2.5 لرت
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وصف املنتج :  بتك ريل تكستور
طالء لألسطح الخارجية ُمحبب لطبقة التغطية النهائية غري المع وذو أشكال مرجانية يتم وضعه باستخدام بكرة 

الطالء ذات األشكال املرجاين ومكون من مستحلب كوبوليمر أكريليك وُمضاف إليه السيليكون.

املواصفات
له قوة التصاق عالية. يلتصق بالسطح املُعد للطالء جيًدا بفضل قدرته العالية عىل االلتصاق. يقاوم الظروف 

املحيطة والتلوث واألشعة فوق البنفسجية واالحتكاك. سهل االستخدام وميكن توزيعه عىل السطح بسهولة. يقاوم 
املاء لكونه طارد له

أسطح االستخدام
 (MDF) ميكن وضعه عىل أسطح الجص والخرسانة والخرسانة الصلبة ولوح الخرسانة وألواح الخشب املضغوطة
وألواح الجدائل املنسقة (OSB) وحتى عىل األسطح قدمية الطالء والتي ميكنها إسناد نفسها حتى إذا كانت قد 

فقدت ألوانها.

االستخدام
تأكد من أن السطح املُعد للطالء مستقر وجاف ونظيف وذايت التثبيت. التزم بفرتات الوضع املحددة ألسطح 

الخرسانة والخرسانة الصلبة واألسطح الجبسية حديثًا (28 يوماً). أصلح السطح ورممه إذا لزم األمر. قم بتغطية 
أسطح الخرسانة الصلبة باملعجون وبطانة الربامير املناسبني إذا كانت األسطح مسامية. قم بوضع بطانة الربامير 

Betakril قبل الطالء. قم بوضعه باستخدام بكرة الطالء أو رشاش الطالء دون تخفيفه. قم بتشكيل طبقة البطانة 
السطحية عن طريق التمشيط باستخدام بكرة الطالء ذات األشكال املرجانية واملسامات البلورية بحركة من أعىل 
إىل أسفل. سيتسبب التمشط يف عدة اتجاهات يف إحداث اختالفات يف األمناط، ولن تتمكن من حل هذه املشكلة 

بالطالء. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 درجات مئوية و+30 درجة 
مئوية أثناء الطالء وحتى يجف متاًما، واحرص عىل عدم تعرض السطح ألي نوع من أنواع األمطار أو الندى أو 

الربودة. تجنب استخدامه يف األيام العاصفة. ال يوىص بوضع الطالء يف الفرتة من 10:00 صباًحا حتى 04:00 عًرصا 
يف األيام التي تزيد فيها درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية. يوىص بوضع الطالء عىل األسطح املظللة. يجب االلتزام 

بالرشوط املطلوبة للحصول عىل الشكل النموذجي ولتجنب فقدان املياه بشكل مفاجئ.
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع
تحذير

أسطح تتطلب املعجون:
لألسطح املكونة من األسمنت التي يتم طالؤها للمرة األوىل، قم بخلط معجون املعالجة الخارجية من بتك بخليط 

جديد من املياه واألسمنت األبيض/الرمادي مبقدار 20% من وزنها. ضع الخليط مبارشًة عىل األسطح الخرسانية/
الجبسية النظيفة والرطبة. لألسطح القدمية املطلية، ضع طبقة تغطية واحدة من الطالء الخارجي التمهيدي قبل 

وضع املعجون.استمر يف الطالء بعد وضع معجون اإلصالح وبطانة الربامير مرة أخرى. تأكد من كون املعاجني 
الجاهزة لالستخدام موضوعة بُسمك 1 ملم كحد أقىص ملنع التشقق واالنخفاض.

أسطح تتطلب إصالح عيوب املُالط :
ضع  طالء Betek Stako من بتك لتصحيح وتسوية األسطح بسمك 0-10 ملم. يويص باستخدام 1 كجم من بتك 1 
و4 كجم من املياه للتخفيف. ضع شبكة األلياف الزجاجية بعرض 10 سم بطول الشق إذا كان الشق مستمرًا عىل 

شكل خط مستقيم عىل السطح وبـ 10 سم يف جميع الفواصل يف جميع أنحاء السطح يف حال وجود شقوق متعددة 
عىل السطح. تأكد من أن تكون شبكة األلياف الزجاجية قريبة من السطح الخارجي مبقدار 3/1 من الُسمك الكيل 
ملادة تصحيح وتسوية األسطح. قم بحامية األسطح من األمطار والندى الشديد خاًصة يف الفرتة التي تقع بني وضع 

تصحيح األسطح املكون من األسمنت ووضع معجون اإلصالح والطالء التشطيبي. وإال ستتكون البقع البيضاء. يف 
 Boxan 451 هذه الحالة، قم برتطيب السطح بفرشاة خاصة بتنظيف السيارات و قم بخلط وحدة واحدة من بتك

و + واحدة كوب من املياه.

عند الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ:
: 200 بار الضغط  

: 50 درجة مئوية زاوية الفوهة   
: 0.047 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: جاهز لالستخدام. ال تقم بتخفيفه. تخفيف الطالء  

تخفيف الطالء
جاهز لالستخدام. ال تقم بتخفيفه.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
: 30-45 دقيقة. جفاف امللمس  

الجفاف النهايئ    : 24 ساعة

االستهالك
من 0.8 إىل 1.3 مرت مربع لكل كيلو جرام بحسب نوع السطح املُعد للطالء وقدرته عىل االمتصاص وبنيته والشكل 

املراد تطبيقه. قم بإجراء عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة
25 كيلو جرام



BETEK 
EXTERIOR PASTE

جي
خار

 ال
طح

لس
ا

وصف املنتج : بتك انرتيور باست
معجون تصحيح السطح واملرن لتعبئة األسطح الخارجية املكون من مستحلب كوبوليمر أكريليك.

املواصفات
يعمل عىل تعبئة الفجوات التي تتكون بعد تنظيف األسطح الخارجية قدمية الطالء واملنتفخة ويف تصحيح األخطاء 
املوجودة. مينع شقوق االنكامش من االرتفاع فوق طبقة التغطية العليا بفضل مرونته. مقاوم للامء والرطوبة. مينح 

السطح مظهرًا آمًنا للغاية ومستٍوى. ميكن استخدام جميع أنواع الطالء رشيطة استخدام بطانة الربامير املناسب. 
يضعف قابلية االمتصاص وقلة الكمية املستخدمة من الطالء. ال مينع مسامية األسطح. وبذلك يوفر الوقت واملجهود.

أسطح االستخدام
مُيكن استخدامه بأمان يف تصحيح األسطح الخرسانية والجبسية باملواد املعدنية وقدمية الطالء والخشنة للحوائط 

الخارجية ويف ملء شقوق االنكامش.

االستخدام 
تأكد من أن السطح املُعد للطالء آمن وجاف ونظيف وذايت التثبيت. قم بإزالة كل البقع واألتربة والشحوم املرتاكمة 
وطبقات الطالء املتقرشة. انتظر الفرتة املحددة (28 يوماً) عىل أسطح الخرسانة والخرسانة الصلبة واألسطح الجديدة 
املُعالجة بالجبس وقم بتنظيف جزيئات الجبس املتقرشة مبكشطة أو بأي طريقة مشابهة.  قم بإضافة إسمنت أبيض 

جديد أو رمادي عىل معجون بتك لألسطح الخارجية واخلطه بعد مزجه باملاء بحيث تكون %20 من وزنه لألسطح 
املكونة من اإلسمنت والتي سيتم طالؤها للمرة األوىل. ضع املعجون الذي تم تحضريه عىل السطح باستخدام سكني 
لبسط املعجون أو مسطرين صلب مرن أو رشاش. ضع الطبقة الثانية بعد وضع الطبقة األوىل وجفافها (24 ساعة) 

(يوىص بوضعها بُسمك 1 ملم كحد أقىص يف كل مرة). استخدمه بعدها بساعة عىل األكرث بعد إضافة اإلسمنت. تأكد 
من أن درجة حرارة الجو املحيط والسطح مل تتغري عن ما بني 5+ و30+ درجة مئوية أثناء االستخدام. ال تضعه أثناء 
الجو العاصف أو تحت أشعة الشمس املبارشة. إذا لزم األمر، يُفضل وضع املعجون عىل الحوائط املظللة يف ظروف 

الطقس الحار الذي يزيد عن 30+ درجة مئوية وامتنع عن وضعه من 10:00 صباًحا حتى 04:00 عًرصا.

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 
 .www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تحذير

أسطح تتطلب إصالح عيوب املُالط :

ضع  طالء Betek Stako من بتك لتصحيح وتسوية األسطح بسمك 10-0 ملم. يويص باستخدام 1 كجم من بتك 1 
و4 كجم من املياه للتخفيف. ضع شبكة األلياف الزجاجية بعرض 10 سم بطول الشق إذا كان الشق مستمرًا عىل 

شكل خط مستقيم عىل السطح وبـ 10 سم يف جميع الفواصل يف جميع أنحاء السطح يف حال وجود شقوق متعددة 
عىل السطح. تأكد من أن تكون شبكة األلياف الزجاجية قريبة من السطح الخارجي مبقدار 1/3 من الُسمك الكيل 

ملادة تصحيح وتسوية األسطح.
قم بحامية األسطح من األمطار والندى الشديد خاًصة يف الفرتة التي تقع بني وضع تصحيح األسطح املكون من 

األسمنت ووضع معجون اإلصالح والطالء التشطيبي. وإال ستتكون البقع البيضاء. يف هذه الحالة، قم برتطيب السطح 
بفرشاة خاصة بتنظيف السيارات و قم بخلط وحدة واحدة من بتك Boxan 451 و + واحدة كوب من املياه.

الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ
: 200 بار الضغط   

: 50 درجة زاوية الفوهة   
: 0.035 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: جاهز لالستخدام. ال تقم بتخفيفه. التخفيف (باملاء)   

تخفيف الطالء
جاهز لالستخدام. ال تقم بتخفيفه.

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ 20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ 65%):
: من 2 إىل 3 ساعات  جفاف اللزوجة 

: 24 ساعة الجفاف النهايئ  

االستهالك
تغطي الطبقة الواحدة 0.7 إىل 1.5 مرت مربع لكل كيلو جرام حسب نوع سطع الوضع ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

بإجراء عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة
25 كغم ، 10 كغم ، 4 كغم
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وصف املنتج :  بتك بوكسان 451
مادة مشبعة بالسيليكون لألسطح الخارجية ومضادة للامء، وذات أساس مايئ مع السيلوكسان.

املواصفات
متنح املقاومة للامء نظراً لرتكيبة السليكون القوية التي تحتوي عليها. متنح مستوي متقدم من مقاومة املاء عىل 

األسطح الخارجية القابلة لالمتصاص.  يحافظ عىل جفاف األسطح، كام يحول دون حدوث التلوث ومنو الفطريات 
والعفن. يقاوم األمالح الذائبة، وبالتايل فهو مينع تكون الرتسبات البيضاء. يتحمل األشعة فوق البنفسجية واملواد 

القلوية، ويقيض عىل الرطوبة يف الحوائط. مينع حدوث التكلس أو انتشار الصدأ. يحول دون حدوث التآكل 
الكيميايئ الذي تسببه الغازات الحمضية. يحافظ عىل الخرسانة من التلف بفعل التآكل واملقاومة. كفاءة يف مقاومة 

التشقق التي تسببها االنتفاخات والتقلص.

أسطح االستخدام
يُستخدم عىل أية أسطح جبسية أو خرسانية أو أسطح الخرسانة الغازية أو مادة اإليرتنيت الطبيعية واأللواح 

الجبسية الطبيعية، وذلك للعزل ضد املاء مع الحفاظ عىل تجديد الهواء، ومقاومة التلوث وانتشار األمالح. تجنب 
وضعه عىل األحجار الطبيعية، وقوالب الطوب، واألسطح املشابهة.

االستخدام
يجب قبل االستخدام تنظيف األسطح من األتربة واألوساخ والزيوت، كذلك يجب كشط النتوءات بشكل كامل، 
مع الحرص عىل أن يكون السطح جافًا. يجب استخدام مادة بتك بوكسان 451 الجاهزة لالستعامل عىل األسطح 

إما بفرشاة ذات شعر كثيف وناعم، أو عن طريق الرش. بالنسبة لألسطح ذات االمتصاص الشديد، يوىص باستخدام 
طبقتني أو ثالث طبقات. ال تتكون أية طبقات بعد عملية الطالء. وباإلضافة إىل ذلك، يُوىص بالتخفيف بنسبة 1:1 
باملاء ووضع طبقة الطالء النهائية لتجنب أي انتشار لألمالح  والذي يكون قد تكون بالفعل أو من املحتمل تكونه 
عىل األسطح املطلية أو املُعالجة بالجبس. تأكد من أن درجة حرارة الجو املحيط والسطح مل تتغري عن ما بني +5 

و+30 درجة مئوية أثناء االستخدام. يجب تنظيف األدوات باملاء بعد االستخدام. إذا لزم األمر، يُفضل وضع املعجون 
عىل الحوائط املظللة يف ظروف الطقس الحار الذي يزيد عن +30 درجة مئوية وامتنع عن وضعه من 11:00 صباًحا 

حتى 04:00 عًرصا.

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 
 .www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تخفيف الطالء
جاهز لالستخدام.

الوقت الالزم للجفاف 
يف الظروف العادية، يصبح الطالء مقاوماً ملياه األمطار بعد 4 ساعات، وميكن الطالء عليه مرة أخرى بعد مرور 24 

ساعة.

االستهالك
تغطي البطانة الواحدة من 2 إىل 5 مرت مربع لكل لرت حسب نوع السطح املُعد للطالء ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

بإجراء عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة
10 كجم أو 1 كجم
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وصف املنتج : بتك بوكسان 452
مادة مشبعة بالسيليكون وتحتوي عىل مادة مذيبة والسيلوكسان لطالء األسطح الخارجية ومضادة للامء، وذات 

أساس مايئ مع السيلوكسان.

املواصفات
يعد طالء بتك بوكسان 452 طالًء شفافاً يتميز بقوة اخرتاق عالية. ال يرتك أية طبقة سميكة عىل السطح. يوفر قوة 

فائقة لطرد املياة لألسطح الخارجية املسامية ذات األساس املعدين. 
- يضيف تقنية منع املياة لألسطح التي يتم طالؤها بفضل تركيبته املُعززة بالسيليكون. 

-  يحافظ عىل الجفاف الدائم لألسطح، كام يحول دون حدوث التلوث ومنو الفطريات والطحالب. 
- ميّكن األسطح من مقاومة التآكل الناتج عن العومل الطبيعية وذلك من خالل حاميتها من 

القلويات واألشعة فوق البنفسجية.
- ال مينع مسامية األسطح بفضل تركيبته املسامية.

أسطح االستخدام 
يُستخدم عىل األسطح ذات األساس املعدين، والخرسانة الغازية، واألسطح الخرسانية باإلضافة إىل فعاليته الفائقة عىل 

قوالب الطوب العادية والطينية، واألحجار الطبيعية، و الجرانيت، و الرخام، و األسطح غري املاصة.

االستخدام
جاهز لالستعامل. تأكد م خلو السطح املّعد للطالء من الزيوت، واألوساخ، واألتربة، والطبقات املنتفخة والجفاف. 
ال يسبب تكون طبقة سميكة عىل السطح املراد طالؤه. ضع املنتج باستخدام فرشاة أو بكرة طالء أو مسدس رش. 
التزم بارتداء قناع للوجه أُثناء إجراء طريقة الرش ملنع استنشاق األبخرة. تجنب طالء األسطح التي تتعرض ألشعة 

الشمس املبارشة، أو الرياح الشديدة، أو األمطار أو تلك التي تتعرض الرتفاع درجة حرارتها بسبب أشعة الشمس. 
يوىص بوضع طبقتني أو 3 طبقات من الطالء للحصول عىل أفضل النتائج لألسطح املسامية. قم مبارشًة بوضع الطبقة 

الثانية من الطالء بعد امتصاص السطح الكيل للطبقة التي تم وضعها. ال يوىص باستخدامه عىل األسطح األفقية. 
نظّف أدوات الطالء املستخدمة بعد طالء مخفف الطالء الرتكيبي. تأكد أن درجة الحرارة املحيطة بني +5 درجات 

مئوية و+30 درجة مئوية وذلك أثناء عملية الطالء. يوىص بدهان طبقة تجريبية ملنع ظاهرة التبييض (ظهور طبقة 
جريية) أو حدوث اختالف يف درجات لون السطح.

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 
.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

عند الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ:
الضغط: 100-120 بار

زاوية الفوهة: 50° درجة
حجم الفوهة (بالبوصة): 0.010 بوصة

تخفيف الطالء: جاهز لالستخدام.

تخفيف الطالء 
جاهز لالستخدام. 

االستهالك
ما يقرب من 160 إىل 320 جرام لكل مرت مربع لطبقة الطالء الواحدة ويعتمد هذا عىل درجة نعومة السطح 

ومساميته. قم باستخدام كمية محدودة كعينة لتقدير كمية االستهالك بدقة. 

درجة االشتعال
41 درجة مئوية

التخزين
ميكن تخزينه ملدة 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للصقيع أو لضوء 

الشمس املبارش. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة 
7.5 كيلو جرام
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وصف املنتج : بتك سنتيتيك بينت
دهان تركيبي المع معدل للطبقة النهائية ذو أساس من راتينج األلكيد بلمعان دائم وبدرجة عالية وتغطية واندماج 

مثاليني.

املواصفات
يوفر مظهرًا المًعا وقدرة فائقة عىل التغطية والفرد عىل األسطح التي تستعمل عليها. ال يرتك عالمات فرشاة أو بكرة 

طالء أو انسياب وذلك بسبب أنه تركيبة سهلة التمشيط . ال يحتوي عىل الرصاص.

أسطح االستخدام
يستخدم بأمان عىل أجزاء الخشب الداخلية والخارجية وألواح الحديد والصلب واألسطح الخرسانية واألسطح 

الخرسانية املكشوفة والجبس وألواح الخرسانة واأللواح الجبسية وألواح الجدائل املنسقة (OSB) وألواح الخشب 
املضغوطة (MDF) واألثاث املناسب.

االستخدام
تأكد أن السطح املُعد للطالء ناعم وسليم ويف حالة جيدة لوضع بطانة الربامير عليه وطبقة طالء البطانة السطحية. 

نظف كل البقع والصدأ واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإجراء التصحيحات املطلوبة عىل 
األسطح. التزم بفرتات الوضع املحددة ألسطح الخرسانة والخرسانة الصلبة واألسطح الجبسية حديثًا (28 يوماً).

قم بتسوية األسطح باستخدام ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات قبل البدء يف وضع بطانة الربامير عىل األسطح قدمية 
الطالء وذات األساس القابل لإلذابة باملاء. قم بتنظيف السطح بعد الصنفرة ووضع دهان التمهيدي (الربامير) 

الرتكيبي.
األسطح الخشبية التي سيتم دهانها ألول مرة: قم بحرق العقد املوجودة عىل الخشب وتنظيف راتينج الخشب 

مبخفف طالء من السيليولوز. قم بتغطيته مبستحرض الترشيب من بتك. وبالتايل تُتخذ االحتياطات طويلة األمد ضد 
الفطريات الزرقاء التي تقلل من قوة الخشب ويغري من لونه. قم بطالء طبقة واحدة من طالء التمهيدي (الربامير) 

الرتكيبي كطبقة متهيدية (الربامير). اصقل السطح باستخدام ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات وقم بوضع دهان بتك 
الرتكيبي كطبقة نهائية.

األسطح الخشبية قدمية الطالء والتي أصبحت باهتة أو متسخة: قم بتنظيف األسطح باستخدام ورقة الصنفرة ناعمة 
الحبيبات. قم بطالء األسطح التي متت صنفرتها أو معالجتها باملعجون بالدهان الرتكيبي التمهيدي (الربامير) كطبقة 
متهيدية. قم بطالء طبقتني من دهان بتك الرتكيبي. أسطح ألواح الحديد والصلب التي سيتم دهانها ألول مرة: قم 

بإزالة أية شحوم أو صدأ أو أوساخ من عىل السطح. قم بطالء السطح بطبقتني من دهان بتك الرتكيبي املضاد للصدأ 
كطالء متهيدي (بطانة برامير). اصقل األسطح التي تم طالئها طالء متهيدي (بطانة برامير) بورقة صنفرة وقم بوضع 
دهان بتك الرتكيبي. األسطح املعدنية مثل األلواح املطلية بالزنك، أو ألواح األلومنيوم، أو األلواح التي تحتوي عىل 

سبيكة من الزنك والنحاس: قم بطالءBetek Astarix ثم طالء طبقة من دهان بتك الرتكيبي. األسطح املعدنية قدمية 
الطالء الباهتة: قم بإزالة طبقة األكسدة باستخدام ورقة الصنفرة ناعمة الحبيبات. قم بطالئها بدهان تركيبي كطالء 

متهيدي (بطانة برامير) إذا مل يكن هناك أي مؤرش للصدأ ثم استخدم ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات لصقلها ثم قم 
بوضع دهان بتك الرتكيبي. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة 

مئوية أثناء الطالء وحتى يجف متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للربودة. ضع الطالء باستخدام فرشاة أو بكرة 
طالء أو رشاش طالء. قم بوضع طبقتني باستخدام بكرة الطالء أو الفرشاة وانتظر 24 ساعة بني الطبقتني.  نظّف 

األدوات التي استخدمتها مع مخفف الطالء الرتكيبي من بتك بعد االستخدام مبارشًة.
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

عند الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ:
: 120-140 بار الضغط   

°50 : زاوية الفوهة   
: 0.013 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: 10% (الكمية) التخفيف  

تخفيف الطالء 
قم بالتخفيف مبقدار 10% باستخدام مخفف الطالء Betek Synthetic Thinner من بتك لتحصل عىل التامسك 

املطلوب لتتمكن من وضع الطالء باستخدام بكرة الطالء أو الفرشاة. ميكن طالء طبقة واحدة يف االستعامالت 
غري الهوائية، رشيطة أن يتم التحكم يف سمك الطبقة املطلوب عن طريق التخفيف باستخدام 10% من مخفف 

الطالء Betek Synthetic Thinner من بتك. يجب املالحظة أنه قد تحدث مشاكل مثل الربوز والتقلص والتشقق 
والجفاف عىل السطح عند التخفيف باستخدام مخففات الطالء من عالمة تجارية مختلفة.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
جفاف امللمس: 3- 4 ساعات

طالء الطبقة النهائية: 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع نسبة رطوبة وانخفاض درجة الحرارة)
مالحظة: يتم الحصول عىل أقىص درجة من التغطية عند االمتثال لفرتة االنتظار ومتهيد السطح.

االستهالك
تبلغ البطانة الواحدة 16 إىل 20 مرت مربع لكل لرت حسب نوع السطح املُعد للطالء ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

بإجراء عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

درجة االشتعال
36 درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام برشط عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة 

أو ألشعة الشمس املبارشة.لتخزين الطالء املتبقي يف عبوته بأمان، يجب إضافة كمية من مخفف الطالء املستخدم 
حتى تتم تغطية سطح الطالء بالكامل أو يجب إغالق غطاء العبوة بإحكام وتثبيته بعد لفه مبقدار 180 درجة مرة 

واحدة إىل مرتني.

العبوة
15 لرت، و3.75 لرت، و2.5 لرت، و0.75 لرت
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وصف املنتج : بتك مات سنتيتيك بينت
طالء لطبقات الدهان الديكورية النهائية الداخلية مبظهر غري المع خاٍل من الرصاص مكّون من راتنج األلكيد.

املواصفات
يوفر مظهرًا نصف المع وقدرة فائقة عىل التغطية والتوزيع عىل األسطح التي تستعمل عليها. ال يرتك عالمات فرشاة 

أو بكرة طالء أو انسياب وذلك بسبب أنه تركيبة سهلة التمشيط .

أسطح االستخدام
يستخدم كدهان وقايئ وتزييني للطبقة النهائية للخرسانة الداخلية والخرسانة املكشوفة والجبس وألواح الخرسانة 

وألواح الجبس وألواح الجدائل املنسقة (OSB) وألواح الخشب املضغوط (MDF) والخشب واألسطح املعدنية من 
ألواح الحديد والصلب باستخدام أنواع مناسبة من بطانة الربامير.

االستخدام
تأكد أن السطح املُعد للطالء ناعم وسليم ويف حالة جيدة لوضع بطانة الربامير عليه وطبقة طالء البطانة السطحية. 

نظف كل البقع والصدأ واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإجراء التصحيحات املطلوبة عىل 
األسطح. التزم بفرتات الوضع املحددة ألسطح الخرسانة والخرسانة الصلبة واألسطح الجبسية حديثًا (28 يوماً).

قم بتسوية األسطح باستخدام ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات قبل البدء يف وضع بطانة الربامير عىل األسطح قدمية 
الطالء وذات األساس القابل لإلذابة باملاء. قم بتنظيف السطح بعد الصنفرة ووضع دهان التمهيدي (الربامير) 

الرتكيبي.
األسطح الخشبية (الصلبة): قم بتغطيته مبستحرض الترشيب من بتك. قم بوضع بطانة الربامير الرتكيبي وتقوميه 

مبعجون تركيبي بعد وضع مستحرض الترشيب من بتك وذلك إذا تطلب التقويم. قم بإعادة وضع طالء الرتكيبي 
التمهيدي بعد وضع املعجون ثم أكمل بوضع الدهان الرتكيبي نصف الالمع من بتك.

األسطح الجديدة املُعالجة بالجبس : قم بوضع طالء بتك الرتكيبي التمهيدي بعد عمليات الكشط والصنفرة. 
األسطح املُغطاة باألتربة و/أو القابلة لالمتصاص (الجبس، والجري، واملاء الجريي، واألسطح املطلية بطبقة من 

البالستيك بجودة منخفضة، والخرسانة الغازية): تجنب الطالء قبل إجراء التمشيط/الصقل بالطالءات التمهيدية 
الشفافة (بطانة برامير برتكيز 1/10-1/7 من بتك، الطالء الجبيس التمهيدي) ثم وضع بطانة الربامير الرتكيبي. تُدهن 

طبقتان من الطالء الرتكيبي غري الالمع من بتك بعد جفاف الطبقة التمهيدية. 
األسطح املكونة من الحديد والصلب واأللواح املعدنية: نظّف السطح وقم بطالء طبقتني من بتك املضاد للصدأ. 
األسطح املعدنية مثل األلواح املطلية بالزنك، أو ألواح األلومنيوم، أو األلواح التي تحتوي عىل سبيكة من الزنك 

والنحاس: قم بطالء  Betek Astarix ثم طالء طبقة من دهان بتك الرتكيبي غري الالمع. 
تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء وحتى 
يجف الطالء متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للصقيع. ضع الطالء باستخدام فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش 

طالء. قم بوضع طبقتني باستخدام بكرة الطالء أو الفرشاة وانتظر 24 ساعة بني الطبقتني.  نظّف األدوات التي 
استخدمتها مع مخفف الطالء الرتكيبي من بتك بعد االستخدام مبارشًة.

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 
.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

عند الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ:
: 140 بار الضغط   

: 50 درجة زاوية الفوهة   
: 0.013 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: 10% (الكمية) التخفيف  

تخفيف الطالء 
قم بالتخفيف مبقدار  يرتاوح من 5% إىل 10% باستخدام مخفف الطالء الرتكيبي من بتك لتحصل عىل التامسك 

املطلوب لتتمكن من وضع الطالء باستخدام بكرة الطالء أو الفرشاة. ميكن طالء طبقة واحدة يف االستعامالت غري 
الهوائية، رشيطة أن يتم التحكم يف سمك الطبقة املطلوب عن طريق التخفيف باستخدام 10% من مخفف الطالء 
الرتكيبي من بتك. يجب املالحظة أنه قد تحدث مشاكل مثل الربوز والتقلص والتشقق والجفاف عىل السطح عند 

التخفيف باستخدام مخففات الطالء من عالمة تجارية مختلفة.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
جفاف امللمس: من 2 إىل 3 ساعات 

طالء الطبقة النهائية: 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع نسبة الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة)
مالحظة: يتم الحصول عىل أقىص درجة من التغطية عند االمتثال لفرتة االنتظار ومتهيد السطح.

االستهالك
من 10 إىل 14 مرت مربع لكل لرت للطبقة الواحدة حسب نوع السطح املُعد للطالء ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

باستخدام كمية محدودة كعينة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

درجة االشتعال
43 درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة 

أو ألشعة الشمس املبارشة.لتخزين الطالء املتبقي يف عبوته بأمان، يجب إضافة كمية من مخفف الطالء املستخدم 
حتى تتم تغطية سطح الطالء بالكامل أو يجب إغالق غطاء العبوة بإحكام وتثبيته بعد لفه مبقدار 180 درجة مرة 

واحدة إىل مرتني.

العبوة  
15 لرت، أو 2.5 لرت، أو 0.75 لرت
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وصف املنتج :  بتك فلور بينت
دهان بتك فلور هو عبارة عن دهان طبقة أخرية يستخدم يف الخشب وهو  ذو أساس اكريليك راتينجي معدل، ميتاز 

بتغطية عالية، ال يحتوي عىل الرصاص وهو خال من العطور. 

الخواص 
• ذو أساس اكريليك وراتينجي معدل، وهو دهان وجه أخري يستخدم يف دهان الخشب.

• اليحتوي عىل الرصاص 
• تغطية عالية 

• سهولة يف التطبيق
• خال من العطور 

تحضري السطح
يجب تنظيف األسطح التي سيتم تطبيق دهان بتك فلور عليها من الطبقات الدهنية ومن غبار النشارة وبقايا 

الدهان والربنيق القدمية متاماً. ويجب أن تخلو األسطح الخشبية الجديدة من الراتينج. وبعد حك السطوح الخشبية 
 Betek Impregnation) الجديدة بورق الصنفرة وتنظيفها من الغبار واألوساخ يتم تطبيق بطانة بتك إمربغناتينغ

Care) الواقية. وبعد مرور 24 ساعة يتم تطبيق دهان بتك فلور عىل وجهني كطبقة نهائية. ويجب االنتباه إىل 
نسبة الرطوبة يف الخشب أن تكون أقل من %81. 

الكثافة
0.98±0.02 غ/مل 

مجال التطبيق
يتم تطبيقه عىل األرضيات واألسطح الخشبية.

نسبة الرتقيق
يتم ترقيق الدهان بإضافة بني 5-10% من املرقق بتك االصطناعي. 

درجة حرارة التطبيق
 °C 30+ و °C 5+ يجب التطبيق بدرجة حرارة ترتاوح بني

 

أدوات التطبيق
فرشاة ورولو

عدد أوجه التطبيق 
يتم تطبيق دهان بتك فلور عىل وجهني. 

وقبل البدء بطالء الدهان يجب خلط العبوة جيداً.

مدة الجفاف
إن مدة الجفاف بشكل تام هي 21 ساعة (C20°) عىل األكرث تبعاً للرطوبة النسبية ودرجة الحرارة. ويجب االنتظار 
بني األوجه 24 ساعة عىل األقل. (تزداد مدة الجفاف يف الرطوبة النسبية املنخفضة وتحت درجة الحرارة املنخفضة.)

كمية االستهالك
ميكن دهان مساحة تبلغ 8-12 م2 من الخشب بلرت واحد لطبقة واحدة، وذلك حسب نوعية سطح الخشب 

وامتصاصه وبنيته. وتختلف كمية استهالك الدهان واللون حسب وضعية سطح التطبيق، وعدد أوجه التطبيق 
وشكل التطبيق. ويجب عمل تجربة منوذجية لتحديد كمية االستهالك.

التخزين
إن مدة تخزين املنتج يف عبوته األصلية الغري مفتوحة يف وسط بارد وجاف هي ثالث سنوات. ويف حالة بقاء كمية 
من الدهان داخل العبوة ميكن حفظها بشكل آمن بإضافة مقدار من املرقق واغالق العبوة بشكل محكم ثم يتم 

قلب العبوة مرة أو مرتني °180. 

العبوة
0.75 لرت، 2.5 لرت



BETEK ASTARIX

عي
طنا

الص
ا

وصف املنتج : بتك أستاريكس
طالء متهيدي (بطانة برامير) ذو أساس من راتينج اكريليك، رسيع الجفاف، طالء متهيدي ذو ملمس حريري وغري 

المع مع قدرة عالية عىل االلتصاق.

املواصفات
.(DIN 18363 مبا يتوافق مع معيار) مضادة للتآكل الذي يصيب الحديد واألسطح الصلبة •

• يجف رسيعاً. ميكن طالء الطبقة النهائية فقط من 3 إىل 4 ساعات بعد وضعه. 
• ميكن طالئه بدهانات ذات أساس مايئ- أو بطالء معتمد عىل املواد املذيبة.

• يلتصق بقوة باألسطح. 
•مقاوم ملواد التخفيف النيرتوجينية (مخفف الطالء املستخدم للطالءات السيليلوزية).

•مقاوم للظروف الجوية.
•ال يحتوي عىل الرصاص أو املركبات األروماتية.

أسطح االستخدام 
ميكن استخدامه عىل األسطح الداخلية والخارجية املصنوعة من الحديد، أو الصلب، أو األلومنيوم، أو األسطح 
املطلية بالزنك (املجلفنة)، واألسطح الصلبة املصنوعة من البويل فينيل كلوريد، واألسطح النحاسية، واألسطح 

الخشبية املصنوعة من املنتجات الخشبية املتعددة. 

االستخدام
تأكد أن السطح املُعد للطالء ناعم وسليم ويف حالة جيدة لوضع بطانة الربامير عليه وطبقة طالء البطانة السطحية. 

نظف كل البقع والصدأ واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإجراء التصحيحات املطلوبة عىل 
األسطح. التزم بفرتات الوضع املحددة ألسطح الخرسانة والخرسانة الصلبة واألسطح الجبسية حديثًا (28 يوماً).

قم بتسوية األسطح باستخدام ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات قبل البدء يف وضع بطانة الربامير عىل األسطح قدمية 
الطالء (غري المع بشكل ناعم وغري المع وناعم كالحرير - نصف المع) وذات األساس القابل لإلذابة باملاء.

عىل األسطح الخشبية: قم بإزالة أية راتينجات وأية عقد خشبية باستخدام مخفف الطالء السيليلوزي، ثم قم 
بصنفرة السطح. يوىص بطالء مستحرض الترشيب من بتك قبل الطالء بـ Betek Astarix لألسطح املصنوعة من 

الخشب الخام. تجنب الحاالت التي يزيد فيها معّدل الرطوبة عن 12% لألسطح الخشبية الصلبة و15% لألسطح 
الخشبية اللينة. ميكن طالء طبقة واحدة عىل األسطح الداخلية أو الخارجية. 

عىل أسطح املطلية بالزنك (املجـلفنـة)، والبويل فينيل كلوريد، واأللومنيوم، والنحاس: قم بصنفرة أسطح البويل فينيل 
كلوريد قبل االستخدام. قم بصنفرة األسطح إذا تطلب األمر فقط. قم بإزالة أية أتربة، وأوساخ، وطبقات الزيوت 

املرتاكمة. يويص بطالء طبقتني من دهان بتك Betek Astarix عىل األسطح الخارجية املطلية بالزنك.
عىل األسطح املصنوعة من الحديد والصلب: قم بتنظيف السطح املّعد للطالء من الشحوم، واألوساخ، والصدأ، وبقايا 

الطالء القديم غري املتامسك. يوىص بوضع طبقة طالء واحدة من طالء بتك Betek Astarix عىل األسطح الداخلية 
وطبقتني عىل األسطح الخارجية.

تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء وحتى 
يجف متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للربودة. ضع الطالء باستخدام فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش طالء. قم 
بوضع طبقتني باستخدام بكرة الطالء أو الفرشاة وانتظر 24 ساعة بني الطبقتني.  نظّف األدوات التي استخدمتها مع 

مخفف الطالء الرتكيبي من بتك بعد االستخدام مبارشًة.
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

عند الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ:
: 150 بار الضغط   

°50 : زاوية الفوهة   
: 0.013 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: 5 إىل 15% (الكمية) التخفيف  

تخفيف الطالء 
قم بتخفيف الطالء بحد أقىص 5% باستخدام مخفف الطالء الرتكيبي من بتك وذلك يف حالة الطالء باستخدام 

Synthetic Thinner الفرشاة الدوارة. قم بتخفيف الطالء بنسبة ترتاوح من 5 إىل 15% باستخدام مخفف الطالء
 Betek من بتك للطالء باستخدام مسدس الرش، تحت ضغط يرتاوح من 3 إىل 4 بار. يجب املالحظة أنه قد تحدث 

مشاكل مثل الربوز والتقلص والتشقق والجفاف عىل السطح عند التخفيف باستخدام مخففات الطالء من عالمة 
تجارية مختلفة.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
جفاف اللزوجة: 45 دقيقة

الجفاف التام: من 3 إىل 4 ساعات (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع نسبة رطوبة وانخفاض درجة الحرارة).

االستهالك
تبلغ البطانة الواحدة 10 إىل 11 مرت مربع لكل لرت حسب نوع السطح املُعد للطالء ودرجة امتصاصه وبنيته. قم 

بإجراء عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

درجة االشتعال
º62 درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة 

أو ألشعة الشمس املبارشة.لتخزين الطالء املتبقي يف عبوته بأمان، يجب إضافة كمية من مخفف الطالء املستخدم 
حتى تتم تغطية سطح الطالء بالكامل أو يجب إغالق غطاء العبوة بإحكام وتثبيته بعد لفه مبقدار 180 درجة مرة 

واحدة إىل مرتني.

العبوة 
2.5 لرت



BETEK KAPATAN

عي
طنا

الص
ا

وصف املنتج :  بتك كاباتان 
طالء يتكون من لدائن حرارية ومواد راتينجية، غري المع ، يستخدم لطالء األسطح الداخلية ويحجب عيوب سطح 

الخشب بحيث ال ميكن رؤيتها وذلك من خالل تغطية العيوب عىل األسطح املطلية وغري املطلية مثل البقع، أو 
النيكوتني، أو الشحوم، أو الرطوبة، أو الكتابة (مثل الرسم، أو الحرب، أو العالمات، أو الرسم املثقوب،أو آثار أحمر 

الشفاة وما شابه ذلك) وأثار الحريق.

املواصفات
ميكن استخدامه عىل جميع أنواع األسطح دون الحاجة إىل كثري من التجهيزات. مقاوم للبقع الناتجة عن الرطوبة، 

والتعفن، والنحت. ميكن مسحه باستخدام املاء ومادة تنظيف. يحافظ عىل بياضه الناصع، واليتحول لونه إىل اللون 
األصفر. ال يحتوي عىل الرصاص، وال يعد ضاراً عىل الصحة. ال يحتوي عىل رائحة تسببب الحساسية نظراً ألنه ال 

يحتوي عىل مادة عطرية. ميكن استخدام السطح الذي تم طالؤه بعد وقت قصري من طالئه.

أسطح االستخدام 
ميكن استخدامه عىل جميع أنواع األسطح املطلية أو غري املطلية الداخلية (الحوائط / األسقف) . 

االستخدام 
تأكد أن السطح املُعد للطالء ناعم وسليم ويف حالة جيدة لوضع بطانة الربامير عليه وطبقة طالء البطانة السطحية. 

نظف كل البقع والصدأ واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإجراء التصحيحات املطلوبة عىل 
األسطح. قم بتسوية األسطح باستخدام ورقة صنفرة ناعمة الحبيبات قبل البدء يف وضع بطانة الربامير عىل األسطح 

املستخدم عليها طالء قديم يعتمد عىل املاء كامدة مذيبة.
قم بوضع طبقتني باستخدام الفرشاة أو بكرة الطالء دون تخفيف الطالء. قد يتطلب دهان ثالث طبقات عىل 
األسطح التي شديدة االتساخ. قم بصنفرة األسطح ووضع طالء بتك التمهيدي (برامير) وذلك يف حالة استخدام 

الطالء ذي األساس املايئ عىل دهان Betek Kapatan من بتك. قم بوضع الدهان بعد إجراء تلك الخطوات. قم 
بدهان الطالء الذي يحتوي عىل مادة مذيبة فوق طالء Betek Kapatan مبارشًة.

تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء وحتى 
يجف الطالء متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للصقيع. نظّف األدوات التي استخدمتها مع مخفف الطالء 

الرتكيبي من بتك بعد االستخدام مبارشًة.
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع
 

تخفيف الطالء 
جاهز لالستخدام.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
يكتمل جفاف اللزوجة خالل فرتة ترتاوح من ساعة إىل ساعتني. انتظر 8 ساعات بني كل طبقة واألخرى (قد يزيد 

وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن الحد املطلوب).

االستهالك
تغطي الطبقة من 5 إىل 7 مرت مربع لكل لرت للطبقة الواحدة حسب نوع السطح املراد طالؤه ودرجة امتصاصه 

وبنيته. قم بإجراء عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

درجة االشتعال
º36 درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة 

أو ألشعة الشمس املبارشة. للحفاظ عىل الكمية املتبقية من املنتج يف العبوة بحالة جيدة، اغلق الغطاء بإحكام وقم 
برّجها مرة أو مرتني.

العبوة 
2.5 لرت



BETEK ANTIRUST

عي
طنا

الص
ا

وصف املنتج :  بتك أنتريوست
طالء متهيدي (بطانة برامير) يوفر سطحاً مقاوماً للتآكل بفضل مجموعة من راتنج األلكيد الرتكيبي.

املواصفات
يحمي األسطح املصنوعة من الحديد والفوالذ واأللواح املعدنية من التآكل مع وجود املجموعة الخاصة من صبغات 

األلكيد املقاومة للتآكل، ويوفر قوة التصاق عالية لألسطح التي يستعمل عليها.

أسطح االستخدام
يستخدم ملنع حدوث تآكل يف أي نوع من األسطح املصنوعة من الحديد أو الفوالذ أو األلواح املعدنية.

االستخدام
تأكد أن السطح املُعد للطالء ناعم وسليم ويف حالة جيدة لوضع بطانة الربامير عليه وطبقة طالء البطانة السطحية. 

نظف كل البقع والصدأ واألتربة وكتل الشحوم وطبقات الطالء املتقرشة وقم بإجراء التصحيحات املطلوبة عىل 
األسطح.عند طالء األسطح املعدنية التي تشمل الحديد والفوالذ بالطالء املقاوم للصدأ من بتك ألول مرة، فإنه 

يجب صنفرة األسطح أوالً بأكملها ثم يتم تنظيف سطحها من أية زيوت عالقة أو أوساخ باستخدام فرشاة ليفية 
من الكتان مبللة مبخفف الطالء الرتكيبي من بتك. يجب تنظيف األسطح املصنوعة من الحديد أو الفوالذ أو األلواح 

املعدنية، والتي تم طالؤها من قبل وظهر عليها عالمات صدأ، باستخدام فرشاة سلكية أو ورق صنفرة حتى يتم 
الوصول إىل سطح الحديد أو الفوالذ أو األلواح املعدنية، ويجب استعامل الطالء املضاد للصدأ من بتك عىل السطح 

بعد تنظيف أية أتربة باستخدام فرشاة ليفية من الكتان مبللة مبخفف الطالء الرتكيبي من بتك. يجب أن يوضع 
الطالء عىل طبقتني يفصل بينهام مدة 24 ساعة وذلك لتوفري الحامية الفعالة. يوىص باستخدام لون مختلف لكل 
طبقة أو وضع اللون عىل الطبقة الثانية املضادة للصدأ، لتكون نسبة طبقة الطالء النهائية 5-10%. تأكد من أن 

درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء وحتى يجف الطالء 
متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للصقيع. ضع الطالء باستخدام فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش طالء. نظّف 

األدوات التي استخدمتها مع مخفف الطالء الرتكيبي من بتك بعد االستخدام مبارشًة.
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

عند الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ:
: 140 بار الضغط   

: 50 درجة زاوية الفوهة   
: 0.013 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: من 10 إىل 15% (الكمية) التخفيف  

تخفيف الطالء 
يتم طالء طبقتني عن طريق التخفيف باستخدام 10% من مخفف الطالء الرتكيبي من بتك عند استعامل الفرشاة 

وبكرة الطالء. ميكن طالء طبقة واحدة يف االستعامالت غري الهوائية، رشيطة أن يتم التحكم يف سمك الطبقة 
املطلوب عن طريق التخفيف باستخدام 10% من مخفف الطالء الرتكيبي من بتك. يجب املالحظة أنه قد تحدث 
مشاكل مثل الربوز والتقلص والتشقق والجفاف عىل السطح عند التخفيف باستخدام مخففات الطالء من عالمة 

تجارية مختلفة.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
جفاف امللمس: من ساعة واحدة إىل ساعتني

الجفاف حتى درجة الصالبة: من 6 إىل 8 ساعات
طالء الطبقة النهائية: 24 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة 

عن الحد املطلوب)

االستهالك
يتوقف عىل السطح وطريقة الطالء، ميكن طالء املنطقة التي تبلغ مساحتها 12-14 مرتًا مربًعا باستخدام 1 لرت 
يف الطبقة الواحدة (يف سمك الغشاء الجاف 45 ±  10 ملم). قم باستخدام كمية محدودة كعينة لتقدير كمية 

االستهالك بدقة.

درجة االشتعال
41 درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة 

أو ألشعة الشمس املبارشة.لتخزين الطالء املتبقي يف عبوته بأمان، يجب إضافة كمية من مخفف الطالء املستخدم 
حتى تتم تغطية سطح الطالء بالكامل أو يجب إغالق غطاء العبوة بإحكام وتثبيته بعد لفه مبقدار 180 درجة مرة 

واحدة إىل مرتني.

العبوة
15 لرت، أو 2.5 لرت، أو 0.75 لرت



BETEK ROAD 
MARKING PAINT /
PAINT THINNER

عي
طنا

الص
ا

Betek Road Marking 
Paint Paint

وصف املنتج :  بتك رود ماركينك بينت
طالء، يحتوي عىل أساس مطاطي ُمعالج بالكلور غري المع مقاوم للتآكل بدرجة عالية ويستخدم يف وضع عالمات 

الطرق واألرصفة.

املواصفات
طالء بقوة التصاق عالية، ورسعة يف الجفاف ومقاوم للكشط، وعايل األداء، وال يغري لونه.

أسطح االستخدام
يستخدم يف تحديد خطوط الطرق وطالء حجر األرصفة وتحديد ساحات ركن السيارات. أسطح األسفلت واألسطح 
الخرسانية. فيام يتعلق باألسطح الخرسانية، يجب سكب الخرسانة بشهر واحد عىل األقل قبل الطالء. يوىص بإجراء 

اختبار باستخدام كمية صغرية من الطالء املستخدم عىل أسطح املراد طالؤها من خالل وضع الطالء عىل األسطح 
املطلية مسبًقا (الطالء الالصق ذو األساس املايئ واملستخدم يف تحديد الطرق وما شابه ذلك).

االستخدام 
يجب إزالة أي أتربة وأوساخ وأجزاء حجرية ومواد مامثلة من عىل السطح قبل استعامل طالء تحديد الطرق من 
بتك. لطالء حجر األرصفة، يجب أوالً ترميم األجزاء املكسورة أو املفقودة أو استبدالها . لتحديد خطوط الطريق، 

يجب الطالء عىل األسطح املصنوعة من حبيبات الحىص الخشنة واملفتتة واملكشوطة غري الثابتة، وذلك إن أمكن.  
يجب الطالء عىل سطح أسفلتي نظيف وجاف يف ظروف محيطة ال تشتمل عىل أمطار ورياح، رشيطة أن تكون 

درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة األسفلت ال تقل عن 15 درجة مئوية وال تزيد الرطوبة النسبية عن 85% كحد 
أقىص. يجب عدم السامح بعبور املشاة أو بحركة مرور السيارات قبل الوصول إىل حالة الجفاف التام (45 دقيقة 
عند درجة حرارة 25 درجة مئوية). إذا كان سيتم استعامل كريات زجاجية، فإنه يجب إضافة الكريات الزجاجية 

إىل الطالء أثناء االستعامل بعد استعامل الطالء مبارشة للحصول عىل تأثري السطوع بسبب االنعكاس الصحيح ألشعة 
الضوء الناتجة من أي مصدر، وضامن سالمة الطريق خاصة عند القيادة أثناء الليل. عند استعامل املادة عىل الطريق 
يف البداية، تكون الكريات الزجاجية غري مرئية. ومع ذلك، تصبح ظاهرة بعد فرتة قصرية بسبب الكشط الذي يحدث 

بفعل حركة املرور. مبرور الوقت، تعمل كعوامل عاكسة، وتظهر خطوط الطريق المعة. قبل االستعامل يجب دامئًا 
تخشني األسطح الالمعة. للحصول عىل مظهر مثايل لألسطح، يجب إضافة الكريات الزجاجية إىل املنتج، ويجب 

الطالء باستخدام أنظمة غري هوائية.
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تخفيف الطالء 
جاهز لالستخدام.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
يكتمل جفاف اللزوجة خالل 15 دقيقة تقريبًا. يكتمل الجفاف النهايئ (الفرتة الزمنية املطلوبة لفتح حركة املرور) 

خالل 45 دقيقة تقريبًا (قد يطول وقت التجفيف عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجات الحرارة).

االستهالك
وفًقا لنوع سطح االستعامل ودرجة امتصاصه وبنيته، ميكن طالء منطقة تبلغ مساحتها 3 أمتار مربعة باستخدام لرت 
واحد يف الطبقة الواحدة للحصول عىل غشاء الطبقة الجاف بسمك 550 ميكرون. قم بإجراء عينة محددة لتقدير 

كمية االستهالك بدقة.

درجة االشتعال
<23 درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة 

أو ألشعة الشمس املبارشة.لتخزين الطالء املتبقي يف عبوته بأمان، يجب إضافة كمية من مخفف الطالء املستخدم 
حتى تتم تغطية سطح الطالء بالكامل أو يجب إغالق غطاء العبوة بإحكام وتثبيته بعد لفه مبقدار 180 درجة مرة 

واحدة إىل مرتني.

العبوة
25 كيلوجرام

Betek Road Marking 
Paint Thinner

وصف املنتج :  بتك رود ماركينك ثرن
مخفف طالء تحديد الطرق ذو قدرة عالية عىل التحليل.

االستخدام 
يتم استخدام دهان بتك رود ماركينغ (Betek Road Marking Thinner) يف تنظيف أدوات ومعدات الدهان. 
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

درجة االشتعال
<23 درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة 

أو ألشعة الشمس املبارشة. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها. مخصص للتخزين يف 
أماكن تتمتع بقدر كاٍف من التهوية مع اتخاذ االحتياطات املناسبة إلطفاء الحرائق يف موضع التخزين.

العبوة
15 لرت



BETEK 
SYNTHETIC THINNER

عي
طنا

الص
ا

وصف املنتج: بتك سنتيتيك ثرن
مخفف الطالء الرتكيبي من النواتج املشتقة من البرتول.

االستخدام 
ميكن استخدام مخفف الطالء الرتكيبي من بتك بأمان كمخفف للطالء عند وضع كل أنواع الطالء التي لها أساس 

تركيبي والدهانات والطالءات التمهيدية. باإلضافة إىل أنه ميكن استخدامه يف تنظيف الشحوم والصدأ واألتربة 
املوجودة عىل األسطح قبل وضع الدهان للمرة األوىل عىل أسطح الحديد والصلب ألنه يستخدم يف تنظيف أدوات 

طالء الدهان الرتكيبي (الفرشاة وبكرة الطالء ومسدس الرش والسكني وغريها).
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

درجة االشتعال
41 درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة أو 

ألشعة الشمس املبارشة. أغلق العبوة بعد االستخدام مبارشة بطريقة متنع نفاذ الهواء إليها.

العبوة 
15 لرت و 4 لرت و 1 لرت



BETEK HAMMER 
METAL PAINT

عي
طنا

الص
ا

وصف املنتج : بتك هامر متال بينت
إنه طالء للطبقة السطحية يُستخدم لتبطني األسطح املعدنية تعتمد تركيبته عىل راتينج األلكيد ويتسم مبقاومته 
للتآكل ويتميز مبظهر يشبه املعدن املطروق وميكن استخدامه عىل األسطح املعدنية، وال يحتوي عىل الرصاص أو 

املواد املذيبة العطرية، فهو خاٍل من الروائح املسببة للتهيج أثناء االستخدام وبعده.

الخصائص
إن Hammer هو طالء للتبطني يجف بالتعرض للهواء ويتميز مبقاومته للتآكل. يوفر حامية قصوى ضد التآكل 

بفضل املواد الخام الفعالة التي متنع الصدأ. ميكن استخدامه عىل األجزاء املصابة بالصدأ مبارشًة بعد إزالة األجزاء 
املفككة التي يعلوها الصدأ من عىل األسطح. ميكن استخدامه عىل األسطح الحديدية دون استعامل أي طالء 

متهيدي. ميكن استخدامه برسعة وسهولة عىل الطبقة األساسية للسطح بفضل قدرته العالية عىل االلتصاق والتغطية. 
يوفر درجة قصوى من املقاومة لظروف الطقس الخارجية. يتميز املنتج بخاصية الجفاف الرسيع. ميكن استخدام 

املنتج وحده كامدة مانعة للصدأ، وكطالء متهيدي، وكطبقة سطحية للطالء. يتميز بدرجة عالية من اللزوجة.

األسطح املراد طالؤها 
ميكن استخدامه بأمان بغرض الحامية والتزيني عىل األسطح الداخلية والخارجية لطالء الحديد واألجزاء املعدنية 

بخالف الحديد والصلب، واملاكينات وأجزائها، واألثاث املستخدم بالحدائق الذي يحتوي عىل أجزاء معدنية، 
واألبواب، ومساند السلم، وقضبان النوافذ، واألجزاء الخشبية الثابتة.

االستخدام 
يجب أن تكون األسطح املراد استخدامه عليها ناعمة وصلبة وقادرة عىل تحمل الطالء باستخدام الطالء التمهيدي 
والطبقة السطحية. ال بد من تنظيف األسطح املراد طالؤها إلزالة جميع أنواع األوساخ، والصدأ، والغبار، والزيوت، 

والطبقات املفككة، ويجب إجراء عمليات الطالء النهائية الالزمة. قبل استخدام الطالء عىل األسطح التي تم طالؤها 
منذ وقت طويل، يجب صنفرتها جميًعا. قم بخلط محتويات العبوة بالكامل قبل البدء يف االستخدام. ال يكفي رج 

العبوة دون فتح غطائها.
األسطح الجديدة املصنوعة من صفائح املعدن الحديدية - املصنوعة من الصلب: أوًال يجب إزالة جميع النتوءات 

الخشنة الناتجة عن اللحام من عىل السطح، كام يجب صنفرته بالكامل. يجب مسح الزيوت، والصدأ، والغبار 
 Betek وجميع أنواع امللوثات من عىل السطح باستخدام قطع من القامش متشبعة مبخفف الطالء االصطناعي

Synthetic Thinner. بعد االنتهاء من عملية التنظيف والصنفرة، يجب استخدام طالء Hammer بطبقتني عىل 
صفائح املعدن الحديدية - املصنوعة من الصلب.

األسطح املعدنية املغطاة بطالء قديم وتظهر عليها عالمات الصدأ: يجب إزالة طبقة األكسدة من عىل السطح 
باستخدام ورق صنفرة ناعم. يجب إزالة طبقات الصدأ الضعيفة املفككة غري الثابتة من عىل السطح باستخدام 

الطرق املناسبة لذلك. يجب مسح الصدأ، والغبار وجميع أنواع امللوثات بالكامل من عىل السطح باستخدام قطع 
من القامش متشبعة مبخفف الطالء االصطناعي Betek Synthetic Thinner. بعد االنتهاء من التنظيف، يجب 

استخدام طالء Hammer بطبقتني.
يجب استخدام طالء Hammer عىل أسطح مثل صفائح املعدن املجلفن، واألملونيوم، والنحاس، واألسطح املعالجة 

بالزنك حيث يصعب التصاق الطالء عليها بعد استخدام طالء Betek Astarix يف طبقتني (بعد القيام بالتنظيف 
والصنفرة الالزمة).

تنبيه: عند استخدام الطالء عىل مساحات واسعة من األسطح، يجب أن تتم عملية مسح طفيف للطبقة السطحية 
للطالء بغرض الحصول عىل ألوان تعكس املظهر املعدين باتجاه واحد. سيتنوع منط الشكل الناتج عن استخدام 

املنتج حسب درجة التعرض للهواء ودرجة حرارة السطح، واللون، واملادة، وطريقة االستخدام. قد تختلف درجة 
اللون يف حاالت االستخدام بناًء عىل حالة السطح، ولونه، وعدد طبقات الطالء املستخدمة عليه.

يجب مالحظة أن يجب أن ترتاوح درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح بني 5+ درجة مئوية و30+ درجة 
مئوية أثناء االستخدام وحتى اكتامل الجفاف التام للمنتجات، كام يجب حامية األسطح من الصقيع. ميكن الطالء 

باستخدام فرشاة أو بكرة طالء. يجب طالء طبقتني باستخدام بكرة الطالء والفرشاة، واالنتظار ملدة تبلغ 4 إىل 5 
ساعات لطالء الطبقة الثانية. يجب تنظيف األدوات املستخدمة عىل الفور بعد الطالء باستخدام مخفف الطالء 

 .Betek Synthetic Thinner االصطناعي
يجب استخدام منتجاتنا عىل أسطح البنية التحتية التي تم إنشاؤها وفًقا للمواصفات الفنية العامة للبناء رقم 62 

568 بتاريخ 06.30.2007.

تخفيف الطالء 
يُستخدم طالء Hammer دون تخفيف يف حاالت استخدام الفرشاة. وعند استخدام بكرة الطالء، ميكن تخفيفه 

باستخدام مخفف الطالء االصطناعي Betek Synthetic Thinner بنسبة تصل إىل 5% بحد أقىص، إذا لزم األمر 
حسب ما تقتضيه الظروف الجوية وحاالت األسطح. يجب طالء املنتج يف طبقتني باستخدام فرشاة أو بكرة طالء. 

يجب مالحظة أن املشكالت املتعلقة باالنتفاخ، واالنكامش، والتشقق والجفاف قد تظهر عىل األسطح يف حالة 
التخفيف باستخدام مخففات طالء تابعة لعالمات تجارية مختلفة.

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ 20 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تبلغ 65%)
امللمس الجاف: 30 إىل 60 دقيقة

فرتة االنتظار قبل طالء الطبقة التالية: من 4 إىل 5 ساعات
وقت الجفاف لدرجة التصلب: 24 ساعة (يبلغ الوقت الالزم للجفاف التام 7 أيام. وميكن أن متتد فرتة الجفاف يف 

حالة ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة).

االستهالك
ميكن طالء مساحة تبلغ 8 إىل 12 م2 بطبقة واحدة باستخدام 1 لرت من املنتج، وفًقا لنوع السطح املراد طالؤه، 

ودرجة امتصاصه، وتركيبته. قد يختلف اللون والكمية املستهلكة حسب حالة السطح املراد طالؤه وعدد الطبقات 
املراد دهنها وطريقة دهن الطالء. يجب استخدام عينة محدودة لتقدير الكمية املستهلكة بدقة.

درجة االشتعال
45 درجة مئوية

التخزين
ميكن تخزينه يف عبوته مع عدم فتحها يف مكان بارد وجاف، مع توفري الحامية من التعرض للصقيع وضوء الشمس 

املبارش. ولحامية الكمية املتبقية من الطالء داخل العبوة بعد االستخدام بطريقة أكرث أمًنا، يجب إضافة مخفف 
الطالء املستخدم بحيث يغطي سطح الطالء متاًما، ويجب إغالق غطاء العبوة بإحكام، كام يجب تدوير العبوة 

بزاوية 180 درجة من مرة إىل مرتني، وبعد ذلك يجب وضعها يف املوضع املعتاد لها.

العبوة 
2.5 لرت، 0.75 لرت
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وصف املنتج :  بتك بينت رميوفر
مزيل طالء فعال للغاية يعتمد عىل مواد مذيبة.

أسطح االستخدام
 ،(MDF) يستخدم عىل األسطح الخشبية، والخرسانية، واألسطح الخرسانية املكشوفة، وألواح الخشب املضغوط

واأللواح الخرسانية، واألسطح الحديدية، والفوالذية، واألسطح واأللواح الجبسية إلزالة الدهانات ذات األساس 
املايئ والدهانات التي تعتمد عىل مواد مذيبة من عىل األسطح. كن حذراً عند استخدامك لهذا املنتج عىل األسطح 

واأللواح الجبسية، مع إجراء الفحص بعد تنظيفها إذا تطلب األمر.

االستخدام 
يتم وضعه باستخدام فرشاة إلزالة الطالء من عىل السطح. انتظر من 3 إىل 5 دقائق. ميكن استخدام السكني إلزالة 

الطالءات املنتفخة من عىل السطح. قبل إعادة الطالء، يجب تنظيف السطح متاماً. بالنسبة لألسطح التي تحتوي 
عىل طبقات طالء متعددة، يجب إضافته بشكل منفصل لكل طبقة. تأكد من أن درجة حرارة الجو املحيط والسطح 

مل تتغري عن ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء االستخدام.
مالحظة: قم بإجراء اختبار عىل مساحة صغرية قبل طالء أي سطح عدا الجزء املراد دهانه. تقع مسؤولية االستخدام 

بأكملها عىل العميل. قم بفتح غطاء العبوة بعيداً عن وجهك خاصة يف درجات الحرارة املرتفعة، وقم بارتداء قناع 
للوجه لحاميته من األبخرة.

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 
.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تخفيف الطالء 
جاهز لالستخدام.

االستهالك
تغطي الطبقة من 4 إىل 5 مرت مربع لكل لرت للطبقة الواحدة حسب نوع السطح املراد طالئه ودرجة امتصاصه 

وبنيته. قم بإجراء عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

درجة االشتعال
<20 درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة أو 

ألشعة الشمس املبارشة. اغلق العبوة بإحكام بعد االستخدام مبارشة.

تحذير
قابل لالشتعال. تجنب مالمسة الطالء للعينني والجلد. تجّنب استنشاق األبخرة الناتجة عنه. أغلق العبوة بإحكام 

بعد االستخدام مبارشة.

العبوة
1 كجم
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وصف املنتج :  بتك أملنيوم بينت
إنه دهان وجه أخري ذو أساس راتينجي من الهديروكربون يحتوي عىل مسحوق األملنيوم املعدين. 

املواصفات الفيزيائية: 
رمادي معدين اللون  

المع اللمعان  
24 ± 2 املادة الصلبة بالحجم (%) 
30 ± 2 املادة الصلبة بالوزن (%) 

(.30mikronkfk) 10 مساحة التغطية النظرية (م2/كغ) 
<23  (C°) درجة اللمعان

0.94 ± 0.02 الكثافة (غ/سم3)  
10-15 جفاف املسحوق (°C 20/ دقيقة) 

5 جفاف اللمس (°C 20/ ساعة) 
7 معالجة تامة (°C 20/ يوم) 

مرقق صناعي (%10-15) سائل الرتقيق التطبيقي  
رش مضغوط، رولو وسائل التطبيق  

عند الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ:
: 120-140 بار الضغط   

°50 : زاوية الفوهة   
: 0.013 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: 10% (الكمية) التخفيف  

أسطح التطبيق 
يتم استخدامه كطبقة واقية وتزيينية يف كافة األجزاء املعدنية فيتم تطبيقه عىل املدافئ واملداخن ومراجل البخار 

وأنابيب أنظمة نقل الحرارة وعىل عوامبد الكهرباء. 

رشوط التطبيق: 
يجب أن تكون درجة حرارة وسط التطبيق واملعالجة بني °C 10 و °C 35+. ويجب أن التنخفض درجة حرارة 

الدهان أثناء التطبيق تحت °C 12 والترتفع الرطوبة النسبية فوق 70%. 

 .3  C°  وحتى اليحدث أي تكاثف يف الدهان يجب نقطة انحراف درجة حرارة سطح املادة التي سيتم دهانها فوق
ويجب أن يتم تهوية الوسط املغلق أثناء التطبيق والتجفيف. ويجب تطبيق الدهان عىل األسطح الجافة والخالية 

من األوساخ كالغبار والدهون والزيوت. 

التخزين
إن مدة تخزين الدهان هي سنة واحدة يف حالة تخزينه يف علبته األصلية الغري مفتوحة يف وسط بارد وجاف. يجب 

تجنب تعريض الدهان ألشعة الشمس املبارشة. 
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وصف املنتج : بتك وود كري
الطبقة الواقية لخشب الديكور ذو أساس من راتينج األلكيد مع قدرة عالية عىل االخرتاق.

املواصفات
يوفر حامية مثالية ضد تكون الفطريات ذات اللون األزرق والتي تؤدي إىل حدوث األرضار والتغيريات للون 

الخشب. تخرتق بعمق داخل األخشاب بفضل متيزها بقدرة اخرتاق عالية. ال تبهت وال تغطي املظهر الطبيعي 
لألخشاب نظراً ألنها تحتوي مواد صبغية شفافة عالية الجودة والتي تعد مقاومة لألشعة فوق البنفسجية التي 

تسبب التآكل. مينح قوة التصاق عالية لألسطح تظهر عند استخدام مواد الورنيش ومواد الطالء عىل األسطح 
باإلضافة إىل زيادة قوة األخشاب. تجف رسيعاً، وتقاوم الرطوبة،  تطيل عمر املواد التي تُستخدم عليها. ال يحتوي 

عىل الرصاص.

أسطح االستخدام 
الطبقة الواقية لخشب املستخدم يف أغراض الديكور والتي ميكن استخدامها بأمان عىل األسطح القدمية أو الجديدة، 

واألسطح الداخلية أو األسطح الخارجية. تستخدم عىل املنازل والنوافذ والرشفات الخشبية، باإلضافة إىل األبواب 
الداخلية والخارجية، واألسوار، والرتكيبات الخشبية للبدروم، واألسقف الخشبية، واألعمدة والعوارض الخشبية 

ومكونات األساس واألسطح الخشبية املشابهة. تجنب استخدامه عىل خاليا النحل وغرف الساونا وخشب يحتوي 
عىل مواد غذائية غري معبأة. تجنب استخدامه عىل األسطح الخشبية التي تحتوي عىل درجة تركيز عالية من الزيت 

الطبيعي مثل خشب الساج واإليروكو.

االستخدام 
جاهز لالستعامل. يوىص مبزجه جيداً قبل وأثناء االستخدام. نظف األسطح التي تم طالؤها يف وقت سابق بالكامل. 

قم بإزالة  األوساخ مثل الراتينجات واألتربة والرمل من عىل األسطح الخشبية التي سيتم دهانها ألول مرة. استخدم 
مستحرض الترشيب من بتك أوالً للتأكد من الحامية الفائقة لألسطح الخشبية املطلية حديثاً. استخدم مستخرض 

العناية باألخشاب بعد مرور 24 ساعة لطالء طبقتني باستخدام فرشاة، وبكرة الطالء وطبقة واحدة باستخدام 
الرشاش. الحظ أن اللون يصبح أغمق كلام زاد عدد الطبقات. قم بوضع نفس عدد الطبقات يف أشغال الطالء 

املستمرة. تأكد من أن درجة رطوبة الخشب الذي يتم طالئه ال تزيد عن 15%. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة 
ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء وحتى يجف الطالء متاًما، واحرص عىل عدم 
تعرض األسطح للصقيع. نظّف األدوات التي استخدمتها مع مخفف الطالء الرتكيبي من بتك بعد االستخدام مبارشًة.

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 
.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تخفيف الطالء 
جاهز لالستخدام. مُينع تخفيفها.

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ 20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ %65):
يصعب تجفيفه: 8 إىل 10 ساعات

طالء الطبقة الثانية: 24 ساعة للورنيش الذي يحتوي عىل املواد املذيبة و48 ساعة للورنيش الذي يحتوي عىل أساس 
مايئ (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن الحد املطلوب).

االستهالك
ميكن وضع 1 لرت عىل مساحة 8-12 مرت مربع كطبقة طالء واحدة تعتمد عىل نوع الخشب ودرجة امتصاصه. قد 

يختلف اللون واالستهالك حسب نوع الخشب وحالة السطح وعدد الطبقات وطريقة وضع الطالء. قم بإجراء عينة 
محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

درجة االشتعال
36 درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة أو 

ألشعة الشمس املبارشة. اغلق العبوة بإحكام بعد االستخدام مبارشة.

العبوة 
2.5 لرت، أو 0.75 لرت
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وصف املنتج :  بتك وود كري وارنيش
ورنيش خشب ذو أساس مادة الصقة من األلكيد، شفاف، المع، ديكوري، ُمصمم لدهان الطبقة النهائية الوقائية 

لألسطح الخشبية. 

املواصفات
ال يحتاج إىل ورنيش منفصل بعد االستخدام. يحميه من عفن الخشب املكون عىل األسطح بفضل بعض اإلضافات 
الخاصة. يحمي الخشب من املياه واألشعة فوق البنفسجية. يتغلغل بسهولة داخل الخشب. مقاوم للصدأ. ينشئ 

طبقة سميكة عىل السطح. ال يحتوي عىل الرصاص.

أسطح االستخدام 
يستخدم لطالء كل أنواع دهان الخشب وأثاث الحدائق الخشبي. تجنب استخدامه عىل خاليا النحل وغرف الساونا 

وعىل األسطح الخشبية التي تحتوي عىل مواد غذائية غري معبأة، وعىل األسطح الخشبية األفقية األسطح الخشبية 
املُعرضة للسري عليها. تجنب استخدامه عىل األسطح الخشبية التي تحتوي عىل درجة تركيز عالية من الزيت 

الطبيعي مثل خشب الساج واإليروكو.

االستخدام
اخلطه جيداً قبل االستخدام. قم بوضع طبقتني باستخدام الفرشاة أو بكرة الطالء أو رشاش الطالء وانتظر 8 

ساعات بني الطبقتني. قم بتنظيف األسطح من الشحوم واألوساخ والراتينجات واألتربة والرمل إذا تطلب األمر. قم 
بحرق العقد إذا وجدت وإزالة الرايتنج باستخدام مخفف من السليلوز. قم بوضع طبقة أو طبقتني من مستحرض 
الترشيب من بتك قبل وضع الطالء لدعم حامية الخشب الخام ضد الفطريات والعفن وديدان الخشب. استخدم 
ورنيش العناية بالخشب من بتك بعد مرور 24 ساعة. قم بالصنفرة قليالً ثم جففها بقطعة قامش نظيفة وادهنها 
بنفس اللون املوجود عىل السطح عندما يتطلب األمر إعادة وضع طبقة ورنيش بتك للعناية باألخشاب املدهون 

عىل األسطح التي متت معالجتها سابقاً بنفس املنتج. قم بإزالة املناطق التي تحتوي عىل الفقاعات واالنتفاخات ثم 
ابدأ بوضع التطبيق. يوىص بوضع الطالء يف طبقتني. الحظ أن اللون يصبح أغمق كلام زاد عدد الطبقات. قم بوضع 

نفس عدد الطبقات يف أشغال الطالء املستمرة. تأكد من أن درجة رطوبة الخشب الذي يتم طالئه ال تزيد عن 15%.
مالحظة: يوىص بتلوين الطبقة النهائية مبقدار %15 يف املتوسط لزيادة مقاومة األشعة فوق البنفسجية يف الحاالت 

التي يتطلب فيها الحفاظ عىل املظهر الطبيعي. تجنب وضع منتجات مثل زيت بذر الكتان واملعجون الرتكيبي 
ودهان التعبئة عىل األسطح أثناء إصالح البنية التحتية. تأكد من وجود طبقة وقائية ملونة عىل الطبقة السفلية 
للحصول عىل مقاومة كاملة لألشعة فوق البنفسجية إذا تم استخدام طبقة وقائية شفافة عىل الطبقة النهائية يف 

أجزاء الخشب الخارجية لحامية تطبيقات النظام. ترجع مسئولية تجنب هذه الخطوة بالكامل إىل العميل.
تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني 5+ و30+ درجة مئوية أثناء الطالء وحتى 

يجف الطالء متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للصقيع. نظّف األدوات التي استخدمتها مع مخفف الطالء 
الرتكيبي من بتك بعد االستخدام مبارشًة.

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 
.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تخفيف الطالء 
جاهز لالستخدام. مُينع تخفيفها.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، %65 نسبة رطوبة):
جفاف اللزوجة: ساعة واحدة إىل ساعتني

الجفاف التام: 12 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن الحد 
املطلوب)

االستهالك
ميكن وضع 1 لرت عىل مساحة 13-11 مرت مربع كطبقة طالء واحدة تعتمد عىل نوع الخشب ودرجة امتصاصه. قد 
يختلف اللون واالستهالك حسب نوع الخشب وحالة السطح وعدد الطبقات وطريقة وضع الطالء. قم بإجراء عينة 

محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

درجة االشتعال
39> درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة أو 

ألشعة الشمس املبارشة. اغلق العبوة بإحكام بعد االستخدام مبارشة.

العبوة 
2.5 لرت، أو 0.75 لرت



BETEK 
IMPREGNATION CARE

بي
خش

 ال
طح

لس
ا

وصف املنتج :  بتك أمربيجنش كري 
مادة ترشيب مقاومة لألشعة فوق البنفسجية، تحتوي عىل مادة تويل فالنيد الوقائية وراتينجات األلكيد، وال تكّون 

هذه املادة طبقة ولكنها تحمي الخشب من الكائنات املجهرية الدقيقة.

املواصفات
توفر حامية مثالية ضد تكون عفن الخشب والتي تؤدي إىل حدوث األرضار والتغيريات للون الخشب. مينح قوة 

التصاق عالية لألسطح من خالل املادة امللونة املستخدمة يف حامية الخشب، وتظهر عند استخدام مواد الورنيش 
ومواد الطالء عىل األسطح باإلضافة إىل زيادة قوة األخشاب. تجف رسيعاً، وتقاوم الرطوبة، وتصبح لها شكل مثايل. 

تطيل عمر املواد التي تُستخدم عليها. ال يحتوي عىل الرصاص.

أسطح االستخدام 
تُستخدم يف عملية ترشيب األخشاب التي تتعرض لجميع العوامل الجوية أو تتعرض للرطوبة املُكثفة. تُستخدم 

بشكل آمن لدهان املنازل الخشبية، والنوافذ، والرشفات، والبوابات، واألسوار الخشبية، واألعمدية الكهربية، 
واللوحات، واأللواح الخشبية املستخدمة يف البدرومات التي تتعرض للرطوبة وغريها من األماكن املامثلة. تجنب 

استخدامه عىل خاليا النحل وغرف الساونا وعىل األسطح الخشبية التي تحتوي عىل مواد غذائية غري معبأة. تجنب 
استخدامه عىل األسطح الخشبية التي تحتوي عىل درجة تركيز عالية من الزيت الطبيعي مثل خشب الساج 

واإليروكو.

االستخدام 
قم بتنظيف السطح املراد طالئه من الراتينجات، واألتربة، والرمل، وبقايا الطالء القديم. اخلطه جيداً قبل 

االستخدام. تأكد من أن درجة رطوبة الخشب الذي يتم طالئه ال تزيد عن 15%. قم بطالء طبقتني للحصول عىل 
درجة الوقاية املطلوبة. قم بطالء الطبقة الثانية بعد مرور 4 ساعات عىل األقل و4 أسابيع عىل األكرث بعد طالء 

الطبقة األوىل (يف درجة حرارة 23 درجة مئوية ورطوبة نسبية تصل إىل 50%) تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة 
ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء الطالء وحتى يجف الطالء متاًما، واحرص عىل 

عدم تعرض األسطح للصقيع. ادهن باستخدام فرشاة أو عن طريق غمر األسطح نظّف األدوات التي استخدمتها 
مع مخفف الطالء الرتكيبي من بتك بعد االستخدام مبارشًة. يوىص باستخدام طريقة غمر األسطح الخشبية ذات 

املساحات الهائلة، خاصة خالل مرحلة التصنيع.
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

تخفيف الطالء 
جاهز لالستخدام. مُينع تخفيفها.

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ 20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ %65):
الجفاف التام: 8 إىل 10 ساعات

وقت االنتظار قبل وضع الطالء والورنيش الذي يحتوي عىل مادة مذيبة: 24 ساعة
وقت االنتظار قبل وضع الطالء والورنيش الذي يحتوي عىل أساس مايئ: 48 ساعة  (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند 

ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن الحد املطلوب).

االستهالك
ميكن وضع 1 لرت عىل مساحة 8-12 مرت مربع كطبقة طالء واحدة تعتمد عىل نوع الخشب ودرجة امتصاصه. يوىص 

بوضع الطالء يف طبقتني للحصول عىل درجة الوقاية املطلوبة لألخشاب. قد يختلف اللون واالستهالك حسب نوع 
الخشب وحالة السطح وعدد الطبقات وطريقة وضع الطالء. قم بإجراء عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

درجة االشتعال
36 درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة أو 

ألشعة الشمس املبارشة. اغلق العبوة بإحكام بعد االستخدام مبارشة.

العبوة
2.5  لرت, أو 0.75  لرت
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وصف املنتج :  بتك يخت وارنيش
دهان اليخوت البحرية ذو أساس يجمع بني راتينج أكريليك أوريثان ويقدم طبقة نهائية ممتازة بلمعان مثايل.

املواصفات
يحمي الخشب ملدة طويلة بفضل تركيبته املميزة بقابلية امتصاص األشعة فوق البنفسجية. مقاوم لالصفرار. ال يغري 
تركيبة الخشب بسبب جودته الشفافة. دهان داخيل وخارجي يحافظ عىل مظهره الطبيعي ضد الظروف الجديدة 

والرطوبة واملياه ويلتصق بقوة. يوفر الوقت والجهد مع قوة التوزيع املثالية. ال يحتوي عىل الرصاص.

أسطح االستخدام
دهان اليخوت البحرية من بتك هو دهان المع مقاوم لألشعة فوق البنفسجية ميكن استخدامه بسهولة عىل األسطح 

الخشبية للسفن ولكل أنواع األسطح الخشبية الداخلية والخارجية للمباين لألغراض الوقائية والديكورية.

االستخدام 
قم بتنظيف األسطح الخشبية من الزيت واألوساخ وبقايا الطالء غري املستوية. قم بحامية األسطح الخشبية التي 
سيتم دهانها للمرة األوىل باستخدام مستحرض ترشيب الخشب. يوىص بوضعه عىل 3 طبقات باستخدام الصنفرة 
واالنتظار يوم واحد بني كل طبقة وأخرى. يوىص باستخدامه بعد وضع مستحرض الترشيب من بتك عىل السطح. 

قم بوضع نفس عدد الطبقات يف أشغال الطالء املستمرة. تأكد من أن درجة رطوبة الخشب الذي يتم طالئه ال 
تزيد عن 15%. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء 

الطالء وحتى يجف الطالء متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للصقيع. ضع الطالء باستخدام فرشاة أو بكرة 
طالء أو رشاش طالء. نظّف األدوات التي استخدمتها مع مخفف الطالء الرتكيبي من بتك بعد االستخدام مبارشًة.
ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 

.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

عند الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ:
: 120-140 بار الضغط   

: 50 درجة زاوية الفوهة   
: 0.010 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: من 10 إىل 20 % (الكمية) التخفيف  

تخفيف الطالء
قم بالتخفيف باستخدام مخفف الطالء الرتكيبي من بتك مبقدار 10-20% لوضع الطالء باستخدام املسدس الرشاش 
ومبقدار 5-10% لوضع الطالء باستخدام الفرشاة أو بكرة الطالء. يجب املالحظة أنه قد تحدث مشاكل مثل الربوز 

والتقلص والتشقق والجفاف عىل السطح عند التخفيف باستخدام مخففات الطالء من عالمة تجارية مختلفة.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
جفاف اللزوجة: 2 ساعات

الجفاف التام: 12 ساعة (قد يزيد وقت جفاف املنتج عند ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة عن الحد 
املطلوب)

االستهالك
ميكن وضع 1 لرت عىل مساحة 14-18 مرت مربع كطبقة طالء واحدة تعتمد عىل نوع الخشب ودرجة امتصاصه. قد 
يختلف اللون واالستهالك حسب نوع الخشب وحالة السطح وعدد الطبقات وطريقة وضع الطالء. قم بإجراء عينة 

محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

درجة االشتعال
< 40 درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة أو 

ألشعة الشمس املبارشة. اغلق العبوة بإحكام بعد االستخدام مبارشة.

العبوة
15 لرتًا، أو 2.5 لرت، أو 0.75 لرت
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وصف املنتج :  بتك سنتيتيك باركوت وارنيش 
مادة ورنيش تعتمد عىل مكّون واحد لتلميع الباركيه، المعة ومعدلة ذات أساس أكريليك أوريثان.

املواصفات
ملعان ممتاز ودائم. ال يرض الشكل الطبيعي لألسطح الخشبية الداخلية وال يسبب أي تغيري يف ألوانها. شفاف. 

مقاوم لالصفرار. يشكل دهان ثابت. مقاوم ملواد التنظيف املنزلية السائلة. ال يرتك عالمات الفرشاة. ال يحتوي عىل 
الرصاص.

أسطح االستخدام
دهان المع ميكن استخدامه بأمان عىل األرايض الخشبية الداخلية والسلم والباركيه الذي يتطلب صالبة.

االستخدام
 تأكد من أن السطح املّعد للطالء جاف بدرجة كافية وخاٍل من األوساخ. قم بوضع دهان تعبئة الباركية من بتك 
أوالً عىل سطح الطالء الصلب. قم بتنظيف السطح باستخدام مكشطة ووضع دهان تعبئة الباركيه من Betek إذا 
كان السطح الذي ستقوم بطالئه مدهون من قبل. قم بوضع طبقتني أو ثالث طبقات من ورنيش تلميع الباركيه 
الرتكيبي من بتك عىل السطح الناعم الناتج عن عملية الدهان. انتظر ما بني ساعتني إىل 6 ساعات بني كل طبقة 

واألخرى. ميكن السري عىل السطح املطيل بعد مرور 24 ساعة عىل األقل. تأكد من أن درجة رطوبة الخشب الذي 
يتم طالئه ال تزيد عن 15%. تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح ما بني +5 و+30 

درجة مئوية أثناء الطالء وحتى يجف متاًما، واحرص عىل عدم تعرض األسطح للربودة. ميكن فرد الطالء باستخدام 
فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش طالء. 

ميكنك الوصول إىل مناذج بيانات سالمة املادة ومناذج املواصفات الفنية للخامات مبا فيها من معلومات متعلقة 
.www.betekexport.com باالستخدام التفصييل والتعامل مع مخاطر الصحة والسالمة واالحتياطات عىل املوقع

عند الرش باستخدام بخاخ غري هوايئ:
: 120-140 بار الضغط   

°50 : زاوية الفوهة   
: 0.010 بوصة حجم الفوهة (بالبوصة) 

: من 10 إىل 15% (الكمية) التخفيف  

تخفيف الطالء
يوىص بتخفيفه مبقدار 25% باستخدام مخفف طالء بتك الرتكيبي لطبقة الطالء األوىل ومبقدار 10-15% للطبقة 

الثانية وإذا تتطلب األمر عىل طبقة الطالء الثالثة. يجب املالحظة أنه قد تحدث مشاكل مثل الربوز والتقلص 
والتشقق والجفاف عىل السطح عند التخفيف باستخدام مخففات الطالء من عالمة تجارية مختلفة.

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% نسبة رطوبة):
الجفاف التام: 12 ساعة. يصبح السامح بالسري عليه  بعد مرور 24 ساعة. يكتسب قوة فيزيائية وكيامئية بعد 4 أيام 

عىل األكرث (قد تطول فرتة التخفيف يف ظروف نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة املنخفضة).

االستهالك
ميكن وضع 1 لرت عىل مساحة 14-16 مرت مربع كطبقة طالء واحدة تعتمد عىل نوع الخشب ودرجة امتصاصه. قد 
يختلف اللون واالستهالك حسب نوع الخشب وحالة السطح وعدد الطبقات وطريقة وضع الطالء. قم بإجراء عينة 

محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

درجة االشتعال
36 درجة مئوية

التخزين
ميكن التخزين لفرتة تقل عن 3 أعوام رشيطة عدم فتح العبوة وحفظها يف مكان بارد وجاف وغري معرض للربودة و

 أشعة الشمس. اغلق العبوة بإحكام بعد االستخدام مبارشة.

العبوة
15 لرت، أو 3.8 لرت، أو 2.5 لرت، أو 0.75 لرت
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وصف املنتج :  بتك باركوت حشو وارنيش
دهان تعبئة رسيع الجفاف تعتمد تركيبته عىل السليلوز.

مناطق االستخدام
دهان تعبئة الباركيه يُستخدم عىل جميع أنواع ألواح الخشب الليفي متوسط الكثافة (MDF)، والخشب املضغوط، 

والخشب املصمت، وأسطح أخشاب البناء املستخدمة للتغطية، وذلك لتعبئة الفتحات وإعداد سطح أملس لطالء 
الطبقة السطحية. يكوِّن طبقة سميكة ومتينة وسهلة الصنفرة عىل األسطح.

تخفيف الطالء
يجب تخفيفه مبخفف الطالء السيليلوزي Betek Cellulosic Thinner بنسبة %50 -  %100

االستخدام استخدم فرشاة أو بكرة طالء أو رشاش طالء. يتم طالؤه عىل طبقتني أو ثالث طبقات. انتظر ملدة 10 
دقائق بني كل طبقة واألخرى. 

الوقت الالزم للجفاف والصنفرة (درجة حرارة 20 درجة مئوية)
جفاف امللمس: 10 إىل 15 دقيقة.

جفاف الصنفرة: 2 ساعات. 

درجة االشتعال
<23 درجة مئوية

االستهالك
ميكن دهن مساحة 8 إىل 10 م2 باستخدام دهان تعبئة الباركيه Betek Parquet Filling Varnish. قم بإجراء 

عينة محددة لتقدير كمية االستهالك بدقة.

التخزين
يتم التخزين يف بيئة باردة وجيدة التهوية. يجب عدم التعرض ألشعة الشمس املبارشة. ميكن تخزينه ملدة سنة 

واحدة يف عبوته األصلية مع عدم فتحها.

العبوة
12,5 لرت، 2.5 لرت
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وصف املنتج :  بتك أكواسيت
مادة تعتمد عىل مكّون واحد، بلون أبيض (مع قابلية إضافة عنارص تلوين)، ذو أساس مايئ، طارد للامء تتميز 

باملرونة وسهولة االستخدام، فهي تتكون من كوبوليمر أكريليك ومواد راتنجية. 

مناطق االستخدام
ميكن استخدامها يف األماكن الداخلية أو األماكن الخارجية واألسطح األفقية والرأسية مثل األسقف املستوية واملائلة 

واملمرات، والرشفات، وأحواض السباحة، وخزانات املياة، وزوايا أنابيب الترصيف، و  واملداخن، واألسطح الخرسانية، 
واألسطح الجبسية، وأسطح الطوب ، واألسطح املُعالجة بالزنك، واألسطح املجلفنة وأسطح الفحم الحجري.   

املواصفات
• جاهز لالستخدام.

• شبه سائل سهل االستخدام. يغطي األسطح الصلبة بسهولة. توفر التكلفة.  
• يتسم باملرونة. قابلية االستطالة حتى 600% بعد مرور 24 ساعة يف درجة حرارة 23 درجة مئوية يف درجة سمك 

من 1 إىل 1.5 ملم. 
• يلتصق بقوة بجميع أنواع مواد البناء. 

(قوة االلتصاق عىل األسطح ذات األساس املعدين: 7.15 كيلوجرام ثقيل/ سم2). 
• يحافظ عىل مرونته يف درجات الحرارة املختلفة (%476 يف درجة حرارة 70 درجة مئوية، و397% يف درجة حرارة 

17 درجة مئوية). 
• مقاوم للمواد الكيميائية الضعيفة. 

• متّكن مرور الهواء باألسطح. 
قدرة عالية لنفاذ بخار املاء: 27.6 جرام/مرت مربع بعد مرور 24 ساعة عند درجة حرارة 23 درجة مئوية، ورطوبة 

نسبية تبلغ %65) 
• قوة املط: (23 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تبلغ 65 %) 24.5 كيلوجرام ثقيل لكل سم2 بعد مرور 24 ساعة، 55 

كيلوجرام ثقيل لكل سم2 بعد مرور 72 ساعة. 
• ال يحتوي عىل أية مواد مذيبة. 

• ديكوري. ميكن تلوينه باستخدام أنابيب Betekmatic حتى بالرغم من انتاجها باللون األبيض (مع توافر 4 -5 
درجات للون) أو ميكن طالؤها باستخدام طالء ذو أساس مايئ يتميز بنفس درجة املرونة.

املواصفات الفنية
سائل متوسط السيولة الرتكيبة:   

األبيض اللون:   
1.29  ± 0.05 جرام/لرت الكثافة :                        

كحد أدىن 600 % االستطالة حتى نقطة الكرس 
12 كيلوجرام ثقيل/سم2 قوة االلتصاق:  

االستخدام
استخدم املنتج عىل األسطح الخالية من الرطوبة والجافة والنظيفة. نظّف السطح املراد طالئه من كل أنواع الشحوم 

واألوساخ واألتربة واملواد املفككة التي تحول دون التصاق املنتج. يوىص بتنظيف األسطح الجبسية واألسطح 
الخرسانية باستخدام مياة دافئة بصابون قبل االستخدام. تأكد أن سطح الوضع به ميل يحول دون حدوث تجمع 

للسوائل (بنسبة 5% كحد أدىن). قم مبلء الفجوات والفتحات املتواجدة عىل األسطح باستخدام ُمالط اإلصالح 
okatS. استخدم طبقة من بطانة الربامير من خالل تخفيف Aquaset الذي يحتوي عىل أساس مايئ بنسبة 100% 

حسب حالة السطح. قم بطالء Aquaset الذي يحتوي عىل ألياف عىل شكل خطوط يف الفواصل األفقية والرأسية. 
قم بطالء Aquaset بطبقتني بدون تخفيف عىل السطح بإتجاه 90 درجة، و قبل جفاف الطبقة النهائية يتم رش 

الرمل عىل السطح بكثافة. ثم يتم ترك السطح ملدة يومني حتى يجف و خالل هذه الفرتة يحفظ بعيدآ عن األمطار 
و التجمد. قم بطالء Aquaset يف درجات حرارة ترتاوح بني 5+ و35+ درجة مئوية خاصة خالل الهواء الجاف. 

تجنب االستخدام خالل الظروف املناخية التي يغلب عليها سقوط األمطار، والجليد، والصقيع. قم بحامية السطح 
من تلك الظروف املناخية حتى مرور 24 ساعة عىل األقل بعد عملية الطالء. من املمكن إضافة لون مع األلوان يف 

كارتلة Betekmatic لأللوان (فقط مع  4 - 5 لدرجات األلوان).

وقت الجفاف (20 درجة مئوية، 65% درجة رطوبة)
12 ساعة.  املرحلة األوىل للجفاف 
24 ساعة.  الطبقة الثانية   
48 ساعة. الجفاف النهايئ  

االستهالك
وفقاً لبنية السطح املراد دهانه، ومدى نعومته، ومساميته يكون متوسط نسبة االستهالك 

0.750 - 1 كيلو جرام/ مرت مربع للطبقات املطلية يف اتجاه رأيس و1-1.5 كيلو جرام/مرت مربع للطبقات املطلية يف 
اتجاه 

تظهر قيم االستهالك املحددة بصورة تقديرية. نظرًا لوجود فروق تعتمد عىل عدد املسام والفتحات عىل السطح، ال 
ميكن تحديد كمية االستهالك الدقيقة إال يف نهاية عملية الدهان.

التخزين ميكن تخزين املنتج ملدة عام واحد (1) برشط عدم فتح العبوة، وكذلك التخزين يف مكان بارد وجاف 
ومحمي من الرطوبة، والتجميد، وأشعة الشمس املبارشة.

العبوة
دلو من البويل إثيلني بوزن 1 كجم، و3 كجم، و20 كجم 

تحذير:
يجب حامية Aquaset من خالل استخدام خيط التسوية، أو السرياميك أو الطبقات املشابهة وذلك لتمكني جميع 

األسطح من تقديم األداء املطلوب والقوة ملقاومة التأثريات الخارجية. يجب تنظيف أدوات الطالء باملاء. يوىص 
بارتداء حذاء مطاطي مسطّح أثناء عملية الطالء. يوىص بإنشاء منصات خاصة يف حالة تركيب طبق الدش الهوايئ، 

واأللواح الشمسية وخزانات املياة فوق السطح. 
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وصف املنتج : بتك أكواسيت ألياف
 Betek Fibrious Aquaset هي مادة سائلة وبيضاء ومقاومة للمياه وجاهزة لالستخدام مع إضافة األلياف إىل 

مادة البويل بروبلني الصغرى، والتي تم إعدادها ملناطق محفوفة باملخاطر يف مقاومة املياه.

مناطق االستخدام
ميكن استخدامها بأمان خصوًصا عىل الفواصل أو القواطع املعرضة لخطر حدوث الشقوق يف الخرسانة، والجبس، 

والطوب، والخزف، وصفائح املعدن املجلفن، واألسطح الخشبية التي تتطلب مقاومة املياه مثل األسقف واألساسات 
وجدران البدروم، وعىل قيعان املرشح واملدخنة.

املواصفات
• مُتكن من وضع مواد عازلة للمياه بسهولة عىل الشقوق التي حدثت عىل األسطح القدمية يف الوقت املناسب نظرًا 

ألسباب متعلقة بالحرارة أو التسوية. 
•  تزيل الحاجة إىل وضع طالء جديد من خالل منع تلف نظام عزل املياه نظرًا الحتامل حدوث الشقوق الكلية يف 

املستقبل.
• توفر مقاومة أكرث فعالية ضد التأثريات امليكانيكية مع القوة اإلضافية التي تكتسبها بفضل األلياف املتناهية الصغر 

من مادة البويل بروبيلني يف تركيبتها.
• ال تتأثر من االختالفات الباردة والساخنة. (-20 درجة مئوية ± 80 درجة مئوية)

• ميكن طالئه باستخدام طالء ذو أساس مايئ يتميز بنفس درجة املرونة. 
• مينع منو البكترييا وذلك بفضل وجود مبيدات بيولوجية يف تركيبته.

• يوفر درجة التصاق فائقة لألسطح ذات األساس املعدين، واألسطح الخشبية، واملعادن غري املطلية بأكسيد 
األلومنيوم. 

املواصفات الفنية
عىل األسطح ذات األساس املعدين:

قوة االلتصاق: 12 كيلوجرام قوة / سم مربع (بعد 24 ساعة)
مقاومة الشد: 50 كيلوجرام قوة / سم مربع (بعد 24 ساعة)

(DIN 55435 مبا يتوافق مع معيار) % االستطالة حتى نقطة الكرس: بنسبة 300
قدرة عالية لنفاذ بخار املاء: 27.6 جرام / مرت مربع (درجة حرارة 23 درجة مئوية ورطوبة نسبية تبلغ %65).

الكثافة: 1.3 جرام /مليلرت

االستخدام
استخدم املنتج عىل األسطح الخالية من الرطوبة والجافة والنظيفة. نظّف السطح املراد طالئه من كل أنواع الشحوم 
واألوساخ واألتربة واملواد املفككة التي تحول دون التصاق املنتج. تأكد أن سطح الوضع به ميل يحول دون حدوث 

برك. قم مبلء الفجوات والفتحات املتواجدة عىل األسطح باستخدام ُمالط اإلصالح Stako. قم بطالء
 Betek Fibrious Aquaset املخفف بنسبة %100 من املياه ثم قم بطالء Betek Fibrious Aquaset الذي 

يحتوي عىل ألياف عىل شكل خطوط يف الفواصل األفقية والرأسية. قم بطالء Betek Fibrious Aquaset بطبقتني 
بدون تخفيف عىل السطح بإتجاه 90 درجة، و قبل جفاف الطبقة النهائية يتم رش الرمل عىل السطح بكثافة. 
ثم يتم ترك السطح ملدة يومني حتى يجف و خالل هذه الفرتة يحفظ بعيدآ عن األمطار و التجمد. قم بطالء 

Betek Fibrious Aquaset يف درجات حرارة ترتاوح بني 5+ و35+ درجة مئوية خاصة خالل الهواء الجاف. تجنب 
االستخدام خالل الظروف املناخية التي يغلب عليها سقوط األمطار، والجليد، والصقيع. قم بحامية السطح من تلك 

الظروف املناخية حتى مرور 48 ساعة عىل األقل بعد عملية الطالء. و يتم تنظيف األدوات املستخدمة باملاء.

تحذير:
يجب حامية Aquaset من خالل استخدام خيط التسوية، أو السرياميك أو الطبقات املشابهة وذلك لتمكني جميع 

األسطح من تقديم األداء املطلوب والقوة ملقاومة التأثريات الخارجية. يجب تنظيف األدوات املستخدمة باملاء. 
يوىص بارتداء حذاء مطاطي مسطّح أثناء عملية الطالء. يوىص بإنشاء منصات خاصة يف حالة تركيب طبق الدش 

الهوايئ، واأللواح الشمسية وخزانات املياة فوق السطح. 
 Betek Fibrious Aquaset من دون تخفيف الطالء!  قم بتخفيف Betek Fibrious Aquaset ال تقم باستخدام

باملاء بنسبة 100% للطبقة التمهيدية.

وقت الجفاف (درجة حرارة 20 درجة مئوية ورطوبة نسبية تبلغ %65)
12 ساعة.  املرحلة األوىل للجفاف 
24 ساعة.  الطبقة الثانية   
48 ساعة. الجفاف النهايئ  

االستهالك
وفقاً لبنية السطح املراد دهانه، ومدى نعومته، ومساميته يكون متوسط نسبة االستهالك 

0.750 - 1 كجم/ مرت مربع للطبقات املطلية يف اتجاه رأيس و1-1.5 كجم/مرت مربع للطبقات املطلية يف اتجاه أفقي.
تظهر قيم االستهالك املحددة بصورة تقديرية. نظرًا لوجود فروق تعتمد عىل عدد املسام والفتحات عىل السطح، ال 

ميكن تحديد كمية االستهالك الدقيقة إال يف نهاية عملية الدهان.

التخزين ميكن تخزين املنتج ملدة عام واحد (1) برشط عدم فتح العبوة، وكذلك التخزين يف مكان بارد وجاف 
ومحمي من الرطوبة، والتجميد، وأشعة الشمس املبارشة.

العبوة
دلو من البويل إثيلني بوزن 1 كجم، و3 كجم، و20 كجم 
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وصف املنتج :  بتك بويل كريت
مادة عازلة للمياه ذات أساس من األسمنت واألكريليك، وتتألف من مكونني، وتتسم باملرونة التامة.

مناطق االستخدام

يُستخدم لحامية كل أنواع عنارص البناء الداخلية والخارجية ويف عزل املياه. يُستخدم كامدة عازلة للمياه ومرنة متاًما 
يف املناطق الرطبة مثل غرف االسرتاحة، والحاممات، واملطابخ، وخزانات املياه (شهادة التوافق ملياه الرشب متوفرة)، 
واألساسات، والرتاسات، والرشفات (لتغطية السطح العلوي)، واملساحات حيث تُستخدم كميات كبرية من املياه مثل 

ينابيع املياه الحارة والحاممات الرتكية. ال ميكن استخدامه يف املناطق املعرضة لضغط املياه السلبي.

املواصفات

• عايل االلتصاق.
• مرن ومانع للمياه متاًما.

• مقاوم للصدمات امليكانيكية بسبب الطبقة املرنة التي يكونها.
• يحافظ عىل جودته حتى أثناء حدوث الشقوق الرفيعة املحتملة يف املستقبل عىل أسطح الوضع (تصل إىل 0.1 

ملم).
• ويكّون طبقة دامئة دون أي وصالت أو ملحقات.

• قابل لنفاذ بخار املاء.

املواصفات الفنية

املكون أ  :     سائل أبيض الشكل/اللون  
املكون ب:    مسحوق رمادي   

املزيج    :    رمادي بلون األسمنت   
20 كجم من املسحوق (الكيس) - 10 كجم من السائل (الدلو)  نسبة املزج  

نسبة املكون أ/املكون ب حسب الوزن: 2/1    
املسحوق: 0.05 ± 1.35  كجم/لرت  الكثافة  

كثافة األسمنت الجديد: 0.05 ± 1.70  كجم/لرت    
0.1 ≥ كجم/م2 س0.5 امتصاص املياه  

1.5 ≤ بار (اتجاه إيجايب) قوة املياه املضغوطة 
1.0 ≤ نيوتن/ملم مربع (28 يوًما)  قوة االلتصاق  

5+ إىل 30+ درجة مئوية  درجة حرارة السطح 
5+ إىل 30+ درجة مئوية  درجة الحرارة املحيطة 

3 إىل 5 دقائق  وقت اإلنضاج  
ساعتان (عند 20+ درجة مئوية)  وقت العمل  

فرتة ثبات الطالء              4 ساعات
24 ساعة وقت الجفاف  

االستخدام
نظف سطح الوضع من كل أنواع األوساخ، والغبار، وما إىل ذلك من معوقات قد تحول دون التصاق املنتج. استخدم 
مياًها مضغوطة ومياًها دافئة بصابون إذا لزم األمر. ضع املنتج عىل الجص الخام أو السطح الخرساين. أزل كل املواد 

من السطح، مثل الطالء والدهان، باستخدام الطرق امليكانيكية حتى تصل إىل الخرسانة الصلبة. تأكد أن سطح 
الوضع نظيف وجاف ولكنه رطب بشكل بسيط. تأكد أن سطح الوضع به ميل يحول دون حدوث برك (بنسبة %5 

كحد أدىن). استخدم مالط اإلصالح Betek Stako و/أو Betek Stako 0 لضامن نعومة السطح قبل وضع املنتج. 
اشطف فواصل األسطح الرأسية واألفقية باستخدام مالط اإلصالح okatS من خالل فتح فجوات الفواصل.

رطب األسطح بعد االنتهاء من تجهيزها.

امزج وحدة واحدة (1) من املكون أ (السائل) مع وحدتني (2) من املكون ب (املسحوق) باستخدام خالط منخفض 
الرسعة (600-400 دورة/دقيقة) للحصول عىل التكوين السلس لوضع املنتج باستخدام فرشاة أو أسطوانة. قم 

بتقليل كمية السوائل بنسبة من 30 إىل %35 للحصول عىل شكل املعجون لوضع املنتج باملسطرين. ضع املنتج عىل 
طبقتني. يفضل استخدام الشبكة ىف األماكن الواسعة بعد تطبيق أول طبقة و يتم تطبيق الطبقة الثانية قبل جفاف 

الطبقة األوىل.

االستهالك
املكون أ + املكون ب: 3 كجم/مرت مربع يف املتوسط (وضع طبقتني)

تظهر قيم االستهالك املحددة بصورة تقديرية. نظرًا لوجود فروق تعتمد عىل عدد املسام والفتحات عىل السطح، ال 
ميكن تحديد كمية االستهالك الدقيقة إال يف نهاية عملية وضع املنتج.

التخزين
ميكن تخزين املنتج ملدة 6 أشهر رشيطة عدم فتح العبوة يف مكان بارد وجاف محمي من الرطوبة، والتجمد، وأشعة 

الشمس املبارشة.

العبوة
مجموعة بوزن 30 كجم (املكون أ + املكون ب) 

املكون أ: دلو بالستييك بوزن 10 كجم
املكون ب: كيس ورقي بوزن 20 كجم

تحذير:
ضع املنتج عند درجة حرارة ترتاوح من 5+ إىل 30+ درجة مئوية

قم بحامية سطح الوضع من املطر، والتجمد، وأشعة الشمس املبارشة، واملارة، والسيارات ملدة 24 ساعة عىل األقل 
قبل وضع املنتج.

قم بتغطية املناطق التي قد تتعرض ألشعة الشمس املبارشة.

نظف األدوات اليدوية املستخدمة لوضع املنتج باستخدام املياه بعد وضع املنتج. قم بارتداء قفازات أثناء وضع 
املنتج. اغسل عينيك وبرشتك بكمية وافرة من املياه يف حالة مالمسة املنتج. استرش طبيبًا عىل الفور يف حالة حدوث 

حساسية.
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وصف املنتج :  بتك بيتوم فلكس
مادة لعزل املياه مكونة من مستحلب البيتومني املعدل، وهي تحتوي عىل مكون واحد، جاهزة لالستخدام، وخالية 

من املواد املذيبة، وتتميز بقوة التصاق عالية.
 

مناطق االستخدام
تُستخدم عىل األسطح األفقية والرأسية الداخلية والخارجية يف اتجاه املاء مثل الستائر، وجدران الدعم املثبتة يف 

األرض، وإنشاء األنفاق، والترصيف، والتجميع، والعزل الخارجي ألسطح البدروم، والطابق األريض، وعزل املياه من 
املناطق الرطبة مثل الرتاسات والرشفات والحاممات واملطابخ وغرف االسرتاحة.

املواصفات  

• جاهزة لالستخدام يف قوام سائل.
• توفر درجة التصاق عالية لألسطح الجافة والرطبة.

• متنع حدوث التعرية وتجمع األتربة والتضخم عىل األسطح الداخلية من خالل توفري مقاومة للمياه والبلل.
• تستمر يف حامية بنية السطح املراد دهانه ضد املياه والبلل من دون فقدان جودة منع املياه الخاصة بها يف إصالح 

الشقوق الرفيعة املحتمل حدوثها يف املستقبل يف بنية السطح.
• ال تتأثر من االختالفات يف درجة الحرارة عندما تكتسب القوة الكاملة (15- درجة مئوية - 80+ درجة مئوية). 

املواصفات الفنية

البني الداكن (أسود عند التجفيف) اللون   
5 إىل 30+ درجة مئوية درجة حرارة الطالء  

58 ± 2 نسبة املواد الصلبة  
1.06 ±0.02 الكثافة (جرام/سم مكعب)                          

1± 9 درجة الحموضة                                     
20000 ± 2500 درجة اللزوجة (ميل باسكال يف الثانية)      

15- إىل 80+ درجة مئوية مقاومة الحرارة                      
30 جرام/م2س1/2 امتصاص املياه                                      

Sd< 0.10 قدرة عالية لنفاذ بخار املاء                
الحد األدىن. 300% االستطالة حتى نقطة الكرس           

0.45 نيوتن/ملم مربع مقاومة الشد   

االستخدام
نظف سطح الوضع من كل أنواع األوساخ، والغبار، وما إىل ذلك من معوقات قد تحول دون التصاق املنتج. استخدم 

مياًها مضغوطة ومياًها دافئة بصابون إذا لزم األمر. تأكد من أن أسطح الوضع غري رطبة وجافة ونظيفة. تأكد أن 
 Betek أسطح وتراسات الوضع بها ميل يحول دون حدوث برك (بنسبة %5 كحد أدىن). استخدم مالط اإلصالح
Stako و/أو Betek Stako 0 لضامن نعومة السطح قبل وضع املنتج. اشطف فواصل األسطح الرأسية واألفقية 

باستخدام مالط اإلصالح Stako من بتك خالل فتح فجوات الفواصل.

قم بوضع الطالء من دون تخفيفه باملاء. ضع املنتج عىل طبقتني. انتظر ملدة 24 ساعة كحد أقىص بني كل طبقة ثم 
ضع الطبقة الثانية فوق األوىل يف اتجاه 90 درجة (وضع التعامد). قبل جفاف الطبقة النهائية أما ان يتم رش الرمل 

عىل السطح او يتم تثبيت ألواح العازل الحرارى.

وقت الجفاف (درجة حرارة 20 درجة مئوية ورطوبة نسبية تبلغ 65%)
12 ساعة.  املرحلة األوىل للجفاف 
24 ساعة.  الطبقة الثانية              
48 ساعة. الجفاف النهايئ  

االستهالك
4-3 كجم/مرت مربع يف املتوسط (وضع طبقتني)

تظهر قيم االستهالك املحددة بصورة تقديرية. نظرًا لوجود فروق تعتمد عىل عدد املسام والفتحات عىل السطح، ال 
ميكن تحديد كمية االستهالك الدقيقة إال يف نهاية عملية الدهان.

التخزين ميكن تخزين املنتج ملدة عام واحد (1) برشط عدم فتح العبوة، وكذلك التخزين يف مكان بارد وجاف 
ومحمي من الرطوبة، والتجميد، وأشعة الشمس املبارشة.

العبوة
دلو من البويل إثيلني بوزن 20 كجم 

تحذير:
قم بوضع الطالء يف درجات حرارة ما بني +5 درجات مئوية إىل +03 درجة مئوية، وتجنب االستخدام خالل الظروف 

املناخية التي يغلب عليها سقوط األمطار، والجليد، والصقيع. قم بحامية السطح من تلك الظروف املناخية حتى 
مرور 42 ساعة عىل األقل بعد عملية الطالء.

قم بوضع طالء skeflmutiB من بتك عىل جانب البنية املراد طالؤها والتي ميكن أن تكون معرضة للرطوبة وضغط 
املياه اإليجايب. نظف األدوات اليدوية املستخدمة لوضع املنتج باستخدام املياه بعد وضع املنتج بسهولة حيث إن 

املنتج خايل من املواد املذيبة. قم بارتداء قفازات أثناء وضع املنتج. اغسل عينيك وبرشتك بكمية وافرة من املياه يف 
حالة مالمسة املنتج. استرش طبيبًا عىل الفور يف حالة حدوث حساسية.
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تحذير:
ضع املنتج عند درجة حرارة ترتاوح من +5 إىل +30 درجة مئوية قم بحامية سطح الوضع من املطر، والتجمد، 

وأشعة الشمس املبارشة، واملارة، والسيارات ملدة 24 ساعة عىل األقل قبل وضع املنتج. قم بتغطية املناطق التي قد 

تتعرض ألشعة الشمس املبارشة. نظف األدوات اليدوية املستخدمة لوضع املنتج باستخدام املياه بعد وضع املنتج. 
قم بارتداء قفازات أثناء وضع املنتج. اغسل عينيك وبرشتك بكمية وافرة من املياه يف حالة مالمسة املنتج. استرش 

طبيبًا عىل الفور يف حالة حدوث حساسية.

BETEK STOP  الوصف وصف املنتج :  بتك ستوب
بتك ستوب  BETEK STOP مزيج عازل املياه وهو مالط بلوري مقاوم للمياه أحادي املكون قائم عىل أالسمنت 

ذو ملمس شعري ميكن وضعه من الجوانب السلبية و االيجابيه مع إضافات البوليمر، وهو يتضمن نوعاً خاصاً من 
االسمنت و حشوه ليوفر حلوالً يف املواقف مثل تبرث الدهان وتقرش الجبس .

مناطق االستخدام
يُستخدم يف عزل األساسات، والجدران الخارجية، وجدران الدعم عىل األسطح األفقية والرأسية لألماكن الداخلية 

واألماكن املفتوحة، وكذلك جدران األساسات للمباين القامئة. ويُستخدم يف العزل قبل تركيب سرياميك األسطح 
الرطبة، مثل الرشفات، والحاممات، واملراحيض؛ ويف حامية املباين الخرسانية املواجهة للبحر من التأثريات اآلكلة 

والكاشطة للمياه؛ ويف الحامية من مياه األمطار التي تدخل مع الرياح؛ ويف عزل الهياكل تحت األرض، مثل مصارف 
العواصف، والقنوات، واألنفاق، واملالجئ، وساحات االنتظار، وبيوت املصاعد؛ ويف عزل الهياكل الخرسانية املحتجزة 

للمياه، مثل الخزانات، وحاممات السباحة، والصهاريج.

املواصفات
• يُحرض مبزجه باملياه فقط. ويوضع بسهولة بفرشاة أو مسطرين.

• ويُستخدم بشكل مضمون يف عزل األسطح األفقية والرأسية عن املاء من الجوانب السلبية واإليجابية.
• ويوضع بشكل مضمون عىل جميع أنواع األسطح املطلية باإلسمنت وجميع األسطح الخرسانية الصلبة القدمية 

والجديدة.
• ويوفر عازالً متكامالً من املياه ومقاوًما للتآكل والكشط ال ميكن اجتيازه وفكه عن السطح.

• ويوفر مقاومة ضد اآلثار امليكانيكية والكيميائية. وهو يحمي الحديد والخرسانة من اآلثار الكاشطة للمياه.

املواصفات الفنية
الرمادي اللون 

0.1 ± 1.4 جرام/سم مكعب كثافة خليط املسحوق 
0.1 ± 1.5 جرام/سم مكعب كثافة املالط الجديد 

1.5 ≤ بار (اتجاه إيجايب)     قوة املياه املضغوطة 
1 ≤ نيوتن/ملم مربع (28 يوًما)  قوة االلتصاق 

2/1h 2m/0.2 ≥ كجم امتصاص املياه 
51 ≤ نيوتن / ملم مربع مقاومة الضغط 
5 ≤ نيوتن / ملم مربع مقاومة االلتواء 

ساعة واحدة (عند +20 درجة مئوية)  وقت العمل 
5 ساعات فرتة ثبات الطالء 
24 ساعة وقت الجفاف 

االستخدام
نظف سطح الوضع من كل أنواع األوساخ، والغبار، وما إىل ذلك من معوقات قد تحول دون التصاق املنتج. استخدم 

مياًها مضغوطة ومياًها دافئة بصابون إذا لزم األمر. ضع املنتج عىل الجبس الخام أو السطح الخرساين. أزل كل 
املواد من السطح، مثل الطالء والدهان، باستخدام الطرق امليكانيكية حتى تصل إىل الخرسانة الصلبة. تأكد أن سطح 
الوضع نظيف وجاف ولكنه رطب بشكل بسيط. تأكد أن سطح الوضع به ميل يحول دون حدوث برك (بنسبة %5 

كحد أدىن). استخدم مالط اإلصالحBetek Stako و/أو Betek Stako 0 لضامن نعومة السطح قبل وضع املنتج. 
اشطف فواصل األسطح الرأسية واألفقية باستخدام مالط اإلصالح Stako من خالل فتح فجوات الفواصل.

رطب األسطح بعد االنتهاء من تجهيزها.
امزج 25 كجم من طالء BeteKStop مع 6-5.6 لرتات من املياه النقية لوضع املنتج بالفرشاة ومع 5-5.5 لرتات من 

املياه النقية لوضع املنتج باملسطرين. تأكد من تحضري املزيج باستخدام خالط منخفض الرسعة (400-600 لفة يف 
الدقيقة). امزج حتى تختفي كل فقاعات الهواء ويتم الحصول عىل مزيج متجانس. ضع املنتج عىل طبقتني. 

االستهالك
3 كجم/مرت مربع يف املتوسط (وضع طبقتني)

تظهر قيم االستهالك املحددة بصورة تقديرية. نظرًا لوجود فروق تعتمد عىل عدد املسام والفتحات عىل السطح، ال 
ميكن تحديد كمية االستهالك الدقيقة إال يف نهاية عملية وضع املنتج.

التخزين
ميكن تخزين املنتج ملدة 6 أشهر رشيطة عدم فتح العبوة يف مكان بارد وجاف محمي من الرطوبة، والتجمد، وأشعة 

الشمس املبارشة.

العبوة
كيس ورقي بوزن 25 كجم
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BETEK BEPERMO  وصف املنتج :  بتك بيربمو
بتك بيربمو BETEK BEPERMO  مسحوقه يساهم يف عدم نفوذيه املياه وهو خليط املسحوق الذي اليتكون من 
أي كلوريد أبيض والذي يستخدم األنشاء سطح طارد للمياه ذو جوده عاليه يف جميع االنواع الجبس وخيط التسويه 

واالعامل الخرسانية .

أسطح االستخدام
ميكن استخدام طالء Bepermo بأمان يف أعامل الجبس والتسوية لجميع أنواع عنارص البناء ذات األساس املعدين 

التي تتعرض للمياه والرطوبة. يُستخدم يف أعامل التسوية تحت سطح السرياميك لألسطح التي تتعرض دامئًا للمياه 
مثل الحامم واملطبخ والرشفة. يُستخدم كخليط طارد للمياه يف جبس األسطح الخارجية، وخزانات املياه، وحاممات 

السباحة، والبدروم، واملعرض، واألساسات، وخرسانات القص ضد الرطوبة الناجمة عن األمطار أو مياه الغسيل.

املواصفات
يضمن منع املياه من خالل منع تكّون الشقوق الرفيعة والفجوات داخل الجبس، وخط التسوية، والخرسانة بعد 
التفاعل مع األسمنت يف املالط وذلك بفضل املواد الكيميائية (الطاردة للمياه) يف تركيبته. وبالتايل تنشأ األسطح 

بدرجة احتفاظ عالية باملياه عن طريق إزالة ميزة الرتطيب لجزيئات املياه. الجري الذي ستستخدمه يف أعامل الجبس 
ليس له أي تأثري سلبي عىل طالء Bepermo. يُحسن من الجودة والقوة عن طريق زيادة تكّون الهواء يف الجبس 

الجديد ومالط الخرسانة. ال يسبب أي تغرّي يف الفرتات املحددة لوضع أسمنت بورتالندي الطبيعي.

املواصفات الفنية
أبيض اللون: 

مسحوق الرتكيبة: 
ال يوجد الكلوريد: 

االستخدام
أضف رزمة صغرية من طالء Bepermo (330 جرام) لكل كيس من األسمنت (50 كجم) يف الجبس أو املالط الجاف 

للخرسانة، قم بتحضري الخليط مسبًقا وميكن عندئذ فقط إضافة مياه خلط املالط نظرًا لوجود املواد الكيميائية 
الطاردة للمياه يف طالء Bepermo. ميكن وضعه بجميع األساليب املعروفة مبا يتامىش مع قواعد البناء العامة بعد 

إعداد الجبس، وخط التسوية، والخرسانة التي تحتوي عىل طالء Bepermo بدقة شديدة.

االستهالك
يف املالط الذي يحتوي عىل الحد األدىن من جرعة االستخدام التي تزن 300 كجم/مرت مكعب (6 أكياس من األسمنت 

بحد أدىن)، ينبغي أن تضاف رزمة صغرية من طالء Bepermo (330 جرام) إىل كل عبوة من األسمنت البورتالندي 
الجديد (50 كجم). بهذه الطريقة، يتم الحصول عىل األسطح املقتصدة واألكرث مقاومة للمياه.

التخزين
ميكن التخزين ملدة عامني يف مكان بارد وجاف برشط عدم فتح العبوة.

العبوة
عبوة بوزن 330 جرام
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وصف املنتج :  بتك التكس
بتك التكس BETEK LATEKS سائل مستحلب يعمل عىل سد ثغرات الخرسانيه ذو قوه التصاقه عاليه اللتصاق 

االسطح  الخرسانيه الجديده مع القدميه ولرتميم االسطح وتسويتها. هو مستحلب سائل جاهز بالستخدام الذي 
يوفر منع املياه واملقاومه ضد املواد الكيامويه وذلك بفضل الكوبوليمر املوجود داخل تركيبته ويقـلـل من تكوين 

الشقوق الرفعيه من خالل زيادة االلتصاق بني الجزيئات داخل املالط.

مناطق االستخدام
يُستخدم يف توفري درجة االلتصاق بني الجص والخرسانة القدمية والجديدة، ومنع حدوث الشقوق يف الثخانات، 

وإصالح األسطح، وإنشاء أسطح مقاومة لألتربة وخالية منها، وزيادة قوة التصاق لوحات مثل البالط والسرياميك، 
وتحضري جميع أنواع األسطح التي تتطلب عزل املياه، وإنشاء مالط اإلصالح ذات أساس أسمنتي إلصالح السطح 

وتسويته.

االستخدام
نظّف السطح املراد طالئه من الزيوت واألتربة واملواد املفككة. نظف األتربة باستخدام فرشاة سلكية وقم بالرتطيب 

بواسطة كمية من املياه إذا لزم األمر.
• قم بإنشاء جرس االلتصاق. اخلط الالتكس واملياه بنسبة 1:1 حتى يتم الحصول عىل قوام متدفق ومكثف 

لألسمنت. قم بوضع األسمنت بواسطة فرشاة أو قم بسكبه عىل السطح. قم بوضع الجبس أو خط التسوية قبل 
أن يجف متاًما.

• قم بإضافته إىل الخليط الذي سيتم استخدامه يف عمليات اإلصالح بواسطة مالط اإلصالح Stako و Stako 0 يف 
ظروف الطقس الحار والرياح بكمية تساوي 10% من وزن مسحوق األسمنت يف خليط اإلصالح من أجل منع 

فقدان املاء املفاجئ وإصالح شقوق االنكامش.
• قم بوضع خليط الالتكس عىل السطح لزيادة قوة الصقات البالط والسرياميك. قم بوضعه كبطانة برامير عىل 

السطح من خالل تخفيفه باملاء بنسبة 1/1 أو 1/2 اعتامًدا عىل السطح.

تنبيه!
• قم بإضافة خليط الالتكس/املياه بعد تحضري وخلط املالط الجاف.

• قم بوضع خليط الالتكس/املياه بني كل طبقة لاللتصاق يف الطبقات السميكة.
• يساهم استخدام املزيج من التكس بتك بنسبة أكرب من 10% من وزن األسمنت يف إطالة الفرتة املحددة للخليط 

وتقليل القوة. 

املواصفات الفنية
سائل الرتكيبة 
أبيض اللون 

0.05 ± 1.05 جرام/مل الكثافة  

االستهالك
اخلط كمية تكون بنسبة 10% تقريبًا من وزن األسمنت الجاف اعتامًدا عىل كمية األسمنت املوجودة يف املالط. 

التخزين
ميكن تخزين املنتج ملدة عام واحد (1) رشيطة عدم فتح العبوة والتخزين يف مكان بارد وجاف ومحمي من 

الرطوبة، والتجميد، وأشعة الشمس املبارشة.

العبوة
دلو بالستييك بوزن 5 كجم و30 كجم
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وصف املنتج : بتك وان
بتك وان BETEK 1  سائل يعمل لسد ثغرات الخرسانه ويساعد يف عدم ترسيب أو نفوذيه املياه هو مزيج املالط 

السائل الذي يجعل من السهل مزج املالط ويوفر إنعدام النفاذ من خالل سد الحشوات يف املالط ومينع حدوث 
الشقوق املحتمله يف املالط.

أسطح االستخدام
تُستخدم مع كل أنواع الجص والثخانات املعرضة للمياه والرطوبة، والجص الخارجي، واألحواض، والبالوعات، 

ومنشآت معالجة مياه الرصف، واألساسات، والحاممات، والجص والثخانات يف الرتاسات. وتُستخدم يف كل مزيجات 
املالط املكونة من رمال، وإسمنت، وحىص، وال تحتوي عىل تسليح.

االستخدام
 تأكد أن السطح نظيف وصلب من خالل إزالة كل القطع املكسورة وترطيب السطح. تأكد أن الرمل خاٍل من 

الطمي، ونظيف، وخشن ليتم نخله خالل منخل بفتحات مقاس 3 ملم. تأكد أن اإلسمنت جديد وسليم. ال تقم 
بإضافة الجري إىل املالط املجّهز.

عزل املياه يف الجص
ومن خالل إضافة مزيج BETEK 1 إىل مالط الجص، يتم التأكد من حدوث العزل الكامل من دون منع تهوية 

السطح.
 لهذا الغرض، يتم إضافة مياه املزج التي يتم الحصول عليها عن طريق مزج 9 وحدات من املياه مع وحدة واحدة 

من مزيج BETEK 1 إىل مزيج الجص الجاف، ويُستخدم هذا املالط عىل السطح يف طبقتني. يوىص بإضافة الالتكس 
إىل هذا املزيج بكمية تساوي 10% من وزن األسمنت يف الحاالت التي يتطلب فيها وجود نسبة جيدة من االلتصاق 

واملرونة.

استخدام الجص يف مقابل رطوبة األرضية
قم بسد مصادر الترسب إذا كانت هناك ترسيبات قوية من املياه عىل السطح. قم بإنشاء جرس االلتصاق باستخدام 

الالتكس. قم مبزج وحدة واحدة من مزيج BETEK 1 مع 9 وحدات من املياه. أضف مياه املزج هذه إىل 500-400 
من مقادير املالط، واستخدمها عىل السطح.

العزل يف مقابل مياه الضغط
تأكد أن سطح االستخدام جاف ونظيف. قم مبزج وحدة واحدة من مزيج BETEK 1 مع 9 وحدات من املياه. 

يُفضل أن يكون املزيج بنسبة تبلغ 1:8 أو 1:6 إذا كان الرمل رطبًا. قم مبزج مياه املزج BETEK 1 بشكل متكرر 
أثناء تحضري املالط. استخدم الجص لوضع أول طبقة من مالط BETEK 1 مع وحدة واحدة من اإلسمنت ووحدة 

واحدة من الرمل بُسمك يبلغ 5 ملم. استخدم الجص لوضع الطبقات الثانية والثالثة من مالط BETEK 1 مع 
وحدة واحدة من اإلسمنت ووحدة واحدة من الرمل بُسمك يبلغ 2-3 ملم. ال تنتقل لوضع الطبقة التالية قبل 

امتصاص الطبقة األوىل بالكامل. قم بتلميع الطبقة األخرية بنسبة تبلغ 1:1 من اإلسمنت:الرمل.

االستهالك
يتم خلط وحدة واحدة (1) من مزيج BETEK 1 إىل 9 وحدات من املياه يف املتوسط بناًء عىل الكمية الخاصة 

مبياه خليط املالط.
تظهر قيم االستهالك املحددة بصورة تقديرية. نظرًا لوجود فروق تعتمد عىل عدد املسام والفتحات عىل السطح، ال 

ميكن تحديد كمية االستهالك الدقيقة إال يف نهاية عملية وضع املنتج.

التخزين
ميكن تخزين املنتج ملدة عامني، رشيطة عدم فتح العبوة وحاميتها ضد التجمد.

العبوة
دلو بالستييك بوزن 5 كجم، و20 كجم



BETEK STAKO

ناء
الب

ت 
ويا

ام
كي

تحذير:
رطب األسطح بطريقة البخ (مياه غري مضغوطة) يف النهار والليل ملدة 3 أيام بعد عملية وضع املنتج لتجنب فقدان 

املياه والقوة فجأة عند درجات الحرارة التي تتجاوز +25 درجة مئوية. وضع الدهان قبل أن يسقط عىل السطح 
أي مطر بعض عملية وضع املنتج. بخالف ذلك، قم بوضع الجبس املفضل وابدأ بالطالء فقط بعد أن يجف متاًما 

السطح املعرض للبلل جراء األمطار ومعالجته مبزيج Betek Boxan 451 واملياه بنسبة 1:1.

• ضع املنتج عند درجة حرارة ترتاوح من +5 إىل +30 درجة مئوية
• قم بحامية منطقة الوضع من املطر، والتجمد، واملشاة، والسيارات ملدة 48 ساعة عىل األقل.

• نظف األدوات اليدوية املستخدمة لوضع املنتج باستخدام املياه بعد وضع املنتج.
• قم بارتداء قفازات أثناء وضع املنتج. اغسل عينيك وبرشتك بكمية وافرة من املياه يف حالة مالمسة املنتج. استرش 

طبيبًا عىل الفور يف حالة حدوث حساسية.

وصف املنتج بتك ستاكو
بتك ستاكو  BETEK STAKO خليط لتسويه وحشو واصالح االسطح بسمك ( 10 -1 ملم ) مالط قائم عىل 

االسمنت لالصالح الخشونه يستعمل عىل حشوات معدلة من البوليمر خاليه من الجرب مطوره لتصحيح االسطح 
وتعبئتها واصالحها بشكل جزيئ أو كيل.

مناطق االستخدام:
يُستخدم إلصالح األسطح الخرسانية العادية أو الخفيفة الداخلية والخارجية، والشقوق، والفتحات؛ ولتصحيح 

األسطح من أجل حل أخطاء األبعاد؛ ولتسوية األسطح قبل وضع السرياميك أو البالط؛ وإلصالح املشاكل الصغرية؛ 
وللتعبئة، وإلصالح القطع الركنية املكسورة أو الساقطة.ويُستخدم بشكل مضمون لتعبئة الفجوات أو الفتحات حتى 

10 ملم عىل هذه األسطح وتكوين أسطح ناعمة من خالل تصحيح أخطاء األبعاد.

املواصفات
• يتم تصنيعه وفًقا للمعيار DIN 1164 وتجهيزه بأسمنت بورتالندي ورمل سيليكا مبنخل وحجم جزيئات مناسبني.

• أكرب قطر للجزيئات هو 0.5 ملم. ويف الهياكل، ميكن استخدامه بُسمك 1.0 - 10 ملم يف عملية الوضع الواحدة.
• قوة التصاق مثالية.

• ال يتشقق، أو ينكمش، أو ينخفض، أو يرتسب أثناء الوضع من خالل ضامن امللمس الناعم.
 Stako القائم عىل املستحلب االصطناعي واملياه لتحسني خصائص منتج Betek يوىص باستخدام مزيج من التكس •

الصلب الجديد. (1 كجم من الالتكس + 4 كجم من املياه)

خصائص املالط الجديد:
• قيمة امتصاص منخفضة للمياه.

• سهل الوضع وموفر للعاملة.
• وقت عمل طويل.

• 75 لرتًا من الجص الجديد مع 100 كجم من منتج Stako الجاف.
• كثافة الجص الجديد: 1.60 جرام/سم مكعب

• كثافة املسحوق الجاف: 1.35 جرام/سم مكعب

خصائص املالط الصلب:
• مقاومة عالية للضغط وااللتواء.

• قوة التصاق عالية.
• مرونة عالية.

• مقاوم للتعرية أو تكّون الطحالب.
≥ 10 نيوتن / ملم مربع • مقاومة الضغط   
≥ 1.5 نيوتن / ملم مربع • مقاومة االلتواء   

≥ 1 نيوتن/ملم مربع • قوة االلتصاق   

االستخدام
نظف سطح الوضع من جميع الطبقات املنتفخة، والغبار، واألوساخ. أزل األسطح الضعيفة واملرتخية من السطح 

القديم باستخدام الطرق امليكانيكية. امزج 5 لرتات من املياه و25 كجم من منتج Stako يف حاوية نظيفة باستخدام 
خالط منخفض الرسعة (400 لفة يف الدقيقة كحد أقىص) حتى تختفي فقاعات الهواء. انتظر ملدة 3 إىل 4 دقائق 

بعد عملية املزج األوىل للحصول عىل املزيج املناسب. قم بتسوية السطح مرة أخرى بعد مرور 3 دقائق من عملية 
الوضع األوىل عند الحاجة وفًقا المتصاص السطح، وُسمك الطبقة املوضوعة، وظروف الطقس. رطب السطح بعد 

عملية الوضع. ضع املنتج باستخدام مسطرين وبخاخ مناسب للمالط.

االستهالك
االستهالك التقريبي لكل طبقة بُسمك 1 ملم هو 1.5 كجم/مرت مربع.

تظهر قيم االستهالك املحددة بصورة تقديرية. نظرًا لوجود فروق تعتمد عىل عدد املسام والفتحات عىل السطح، ال 
ميكن تحديد كمية االستهالك الدقيقة إال يف نهاية عملية وضع املنتج.

التخزين
ميكن تخزين املنتج ملدة 6 أشهر رشيطة عدم فتح العبوة والتخزين يف مكان بارد وجاف محمي من الرطوبة، 

والتجمد، وأشعة الشمس املبارشة.

العبوة
كيس ورقي بوزن 25 كجم



BETEK STAKO 0

ناء
الب

ت 
ويا

ام
كي

وصف املنتج :  بتك ستاكو زيرو
بتك ستاكو زيرو  BETEK SATKO 0  خليط لتسويه وحشو وإصالح االسطح بسمك ( 31 – 20 ملم ) مالط ( 

مونه ) ذو أساس أسمنتي دقيق الحبيبات الصالح العيوب باالسطح و يشمل عىل حشوات معدله من الوليمر خاليه 
من الجري مطورة الصالح عيوب االسطح وميل الشقوق بها وترميمها بشكل جزيئ أو كيل.

مناطق االستخدام:
يُستخدم إلصالح الشقوق السطحية الرفيعة عىل األسطح الداخلية أو الخارجية ذات األساس املعدين مثل األسطح 
الخرسانية، واألسطح الخرسانية املكشوفة، والخرسانة الغازية، والجص والتي تكونت يف مرحلة الحقة حتى إن تم 

إصالحها من قبل باستخدام الخرسانة الحصوية الخشنة، أو جص التشطيبات أو أنواع خاصة من الجص ذو األساس 
املعدين. ويُستخدم لضامن سد الفجوات أو الفتحات التي يصل عرضها إىل 3 ملم لفرتة طويلة عىل أنواع األسطح 

املذكورة مام يجعلها ملساء وذلك عن طريق إصالح األخطاء يف األبعاد.

املواصفات
• يتم إنتاجه مبواد تعبئة مثل رمل السيليكا والكالسيت لإلسمنت البورتالندي وفًقا للمعيار DIN 1164 وتجهيزه 

مبنخل وحجم جزيئات مناسبني.
• وهو معدل بواسطة مسحوق خاص ومنتجات البوليمر ضد الرطوبة والتآكل.

• أكرب قطر للجزيئات هو 0.2 ملم. ويف الهياكل، ميكن استخدامه بُسمك 0.2 - 0.3 ملم يف عملية الوضع الواحدة. 
ويوفر امللمس الناعم. ال يتشقق، أو ينكمش، أو ينخفض، أو يرتسب أثناء الوضع.

• يضمن تنفيذ املظهر الناعم لطبقة الطالء العلوية أو الدهان ويزيد من مقاومته من خالل إنشاء سطح شديد 
النعومة.

 • يوىص باستخدام مزيج من التكس Betek القائم عىل املستحلب االصطناعي واملياه لتحسني خصائص منتج 
Stako 0 الصلب الجديد. (1 كجم من الالتكس + 4 كجم من املياه)

خصائص املالط الجديد:
• قيمة امتصاص منخفضة للمياه.

• سهل الوضع وموفر للعاملة.
• وقت عمل طويل.

• مينح الفرصة إلنشاء أسطح شديدة النعومة.
• 70 لرتًا من املالط الجديد مع 100 كجم من منتج Stako 0 الجاف.

• كثافة الجص الجديد: 1.80 جرام/سم مكعب
• كثافة املسحوق الجاف: 1.35 جرام/سم مكعب

خصائص املالط الصلب:
• مقاومة عالية للضغط وااللتواء.

• قوة التصاق عالية.
• مرونة عالية.

• مقاومة ضد املياه والرطوبة.
• مقاوم للتعرية أو تكّون الطحالب أو االنكامش.

≥ 12 نيوتن / ملم مربع • مقاومة الضغط   
≥ 2 نيوتن / ملم مربع • مقاومة االلتواء   
≥ 1 نيوتن/ملم مربع • قوة االلتصاق   

االستخدام
نظف سطح الوضع من جميع الطبقات املنتفخة، والغبار، واألوساخ. أزل األسطح الضعيفة واملرتخية من السطح 
القديم باستخدام الطرق امليكانيكية. نظف طبقة الطالء القديم عىل السطح قدر اإلمكان أو بالكامل قبل وضع 

Stako 0 خصيًصا لتنعيم األسطح التي تم طالؤها عىل الرغم من أنها مل تكن ناعمة للغاية. قم برتطيب األسطح قبل 
البدء يف عملية الطالء. 

امزج 5 لرتات من املياه وكيس واحد (1) (25 كجم) من مالط Stako 0 يف حاوية نظيفة باستخدام خالط منخفض 
الرسعة (400 لفة يف الدقيقة كحد أقىص) حتى تختفي فقاعات الهواء. انتظر ما بني 3 إىل 4 دقائق واخلط مجدًدا. 
قم بوضع الطالء باستخدام ملعقة أو مسطرين صلب أو آلة رش مناسبة. قم بسنفرة أو تصحيح السطح املستوي 

باستخدام مسطرة طفو.

االستهالك
االستهالك التقريبي لكل طبقة بُسمك 1 ملم هو 1.5 - 1.8 كجم/مرت مربع. 

تظهر قيم االستهالك املحددة بصورة تقديرية. نظرًا لوجود فروق تعتمد عىل عدد املسام والفتحات عىل السطح، ال 
ميكن تحديد كمية االستهالك الدقيقة إال يف نهاية عملية وضع املنتج.

التخزين
ميكن تخزين املنتج ملدة 6 أشهر رشيطة عدم فتح العبوة والتخزين يف مكان بارد وجاف محمي من الرطوبة، 

والتجمد، وأشعة الشمس املبارشة.

العبوة
كيس ورقي بوزن 25 كجم

تحذير:
رطب األسطح بطريقة البخ (مياه غري مضغوطة) يف النهار والليل ملدة 3 أيام بعد عملية وضع املنتج لتجنب فقدان 

املياه والقوة فجأة عند درجات الحرارة التي تتجاوز +25 درجة مئوية. وضع الدهان قبل أن يسقط عىل السطح 
أي مطر بعض عملية وضع املنتج. بخالف ذلك، قم بوضع الجبس املفضل وابدأ بالطالء فقط بعد أن يجف متاًما 

السطح املعرض للبلل جراء األمطار ومعالجته مبزيج Betek Boxan 451 واملياه بنسبة 1:1.

• ضع املنتج عند درجة حرارة ترتاوح من +5 إىل +30 درجة مئوية
• قم بحامية منطقة الوضع من املطر، والتجمد، واملشاة، والسيارات ملدة 48 ساعة عىل األقل.

• نظف األدوات اليدوية املستخدمة لوضع املنتج باستخدام املياه بعد وضع املنتج.
• قم بارتداء قفازات أثناء وضع املنتج. اغسل عينيك وبرشتك بكمية وافرة من املياه يف حالة مالمسة املنتج. استرش 

طبيبًا عىل الفور يف حالة حدوث حساسية.
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وصف املنتج : بتك فريول
بتك فريول Betek Friol 0°C سائل مضاد لتجمد الخرسانه اثناء فرتة فصل الشتاء وهو خليط املالط السائل الذي 

يضيف مقاومة ضد التجمد من خالل ترسيع عمليه متييهه االسمنت وتقـلبل فرتة التصلب التمييه.

مناطق االستخدام
يُستخدم يف حامية الخرسانة واملالط ضد التجميد يف فصل الشتاء، صب الخرسانة نزوالً اىل -10 درجة مئوية، وتقليل 

الفرتة املحددة من الخرسانة واملالط.

املواصفات الفنية
سائل الرتكيبة 

البني الفاتح اللون 
0.03 ± 1.25 جرام/مل الكثافة                 

6.5 ± 0.5 درجة الحموضة 
100 ميل باسكال يف الثانية (23 درجة مئوية) درجة اللزوجة 

الكلوريد  ال يوجد

املواصفات
• يرسع تكّون األلومينات واملواد الهالمية للسيليكات يف املقام األول نظرًا لتفاعالت األسمنت مع املاء يف الخرسانة 

الجديدة. يقوم بعملية ترسيع متييه الخرسانة الجديدة وبالتايل مُيكن للخرسانة التصلب والتقوية بشكل رسيع. يزيل 
خطر التجميد أثناء صب الخرسانة يف األجواء الباردة (أقل من 0 درجة مئوية).

• يقرص من فرتة تصلب األسمنت مثل الخلطات يف هياكل املواد القلوية األخرى، ويحسن من قوة الخرسانة يف 
البداية. ال يعرض أي انخفاض يف قيم القوة ومجموع قوة الضغط يف الوقت املناسب.

• أكرث نشاطًا من الخليط املكون من الكلوريد يف نفس درجة الرتكيز عىل الرغم من أنه ال يتضمن أي كلوريد. ليس 
لديه أي تأثري تآكل عىل التسليح نظرًا لطبيعته. مُيّكن من توفري املال نظرًا ألنه يقلل من درجة حرارة الوضع والوقت 

باإلضافة إىل توفري الوقت يف األماكن التي يتم بها مراعاة إجراء عملية القولبة مبكرًا بفضل فرتة اإلعداد الرسيعة 
الخاصة به.

• يقدم جودة طفيفة يف تقليل املياه نظرًا لقدرته عىل إضافة سيولة إىل الخرسانة الجديدة. يزيد من القوة واملقاومة 
ضد الصقيع مع هذه الكمية املخفضة من املياه.

• يحسن قابلية الخرسانة الجديدة يف إنشاء وصب أعامل الخرسانة مسبًقا.
تنبيه! يجب إزالة تجمد Betek Friol 0°C عن طريق إبقائه يف درجة حرارة الغرفة عندما يتجمد يف عبوته يف 

درجات حرارة أقل من -10 درجة مئوية. يجب خلط املنتج الذي أزيل تجميده بالكامل وثم استخدامه.

االستخدام
الكمية املوىص بها الستخدام  Betek Friol 0°C هي 2% من وزن األسمنت. تتغري هذه الكمية ما بني 1% و %3 

اعتامًدا عىل ظروف العمل والفرتات املحددة املطلوبة. فمن املوىص به استخدام األسمنت البورتالندي الجديد 
والنقي. وباإلضافة إىل ذلك، ال ينبغي أن تكون الجرعة أقل من 300 كجم/مرت مكعب (6 أكياس من األسمنت). يتم 

تقليل مياه خلط املالط يف كمية Betek Friol 0°C. يضاف  Betek Friol 0°C إىل مياه الخلط هذه.

تنبيه! إذا كان سيتم صب الخرسانة عند درجات حرارة منخفضة، فمن املطلوب منك اتخاذ االحتياطات املحددة يف 
املعايري. كام هو مطلوب أيًضا اتخاذ تدابري وقائية ضد الجفاف والتجمد. من خالل ضامن أن درجة الحرارة الداخلية 
للخرسانة هي بحد أدىن يبلغ + 5 درجة مئوية يف عمليات مثل تسخني مياه خلط املالط، وحدات العمل، والقوالب، 

وعزل الحرارة عن األسطح الخرسانية والقوالب، وينبغي إنشاء البيئة الالزمة لتصلب الخرسانة.

االستهالك
اخلط كمية تكون من 1 إىل 3% من وزن األسمنت الجاف اعتامًدا عىل كمية األسمنت املوجودة يف املالط.

التخزين
ميكن التخزين لفرتة طويلة رشيطة عدم فتح العبوة األصلية (يف - 10 درجات مئوية بالحد األدىن و90+ درجة 

مئوية بالحد األقىص).
مالحظة: يجب حامية الخرسانة املصبوبة باستخدام Betek Friol 0°C بواسطة الحصرية، أو النايلون، أو القش، أو 

األكياس، أو مواد العزل الحراري.

العبوة
دلو بالستييك بوزن 5 كجم، و20 كجم، و35 كجم
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وصف املنتج : بتك فايفيكس
بتك فايفيكس  BETEK FAYFIKS  الصق سرياميك ذو قوة عاليه مقاومة عالية ضد التزحلق سهل التطبيق.

مناطق االستخدام
يُستخدم هذا املنتج لتثبيت السرياميك، والطوب األحمر، وغري ذلك من مواد التغطية الخارجية األخرى، بجدران 

وأرضيات األسطح الداخلية، وأرضيات األسطح الخارجية. يوىص باستخدامه عىل الجص ذي األساس األسمنتي، 
واألسطح الخرسانية واألسمنتية.

املواصفات الفنية
رمادي - أبيض اللون   

1.4 ± 0.1 جرام/سم مكعب كثافة املسحوق الجاف  
≥ 0.5 نيوتن/ملم مربع قوة االلتصاق   

5.5 - 6.5 لرت نسبة مزج املياه   
3 ساعات تقريبًا الوقت الالزم لتجفيف العبوة (العمر التشغييل) 

20 دقيقة وقت انتظار الفتح  
بعد 48 ساعة كحد أدىن. وقت االستخدام املشرتك  

األرقام املحددة أعاله صالحة عند درجة حرارة 2±23 درجة مئوية ورطوبة نسبية %5±50. يقل الوقت يف الظروف 
األكرث ارتفاًعا للحرارة، وميتد يف الظروف األكرث انخفاًضا لها.

االستخدام
تأكّد من أن السطح املراد لصقه نظيف وجاف وآمن. اكشط البقع الخشنة املوجودة عىل السطح املراد طالئه. بلّل 

األسطح املسامية واملاّصة للامء قبل اللصق. ضع املادة الالصقة بعد االنتظار حتى اختفاء الطبقة املائية. اصقل 
املناطق املعيبة الصغرية عىل السطح مع Stako 0 (مالط اإلصالح دقيق الحبيبات) واملناطق املعيبة الكبرية مع 

Stako (مالط اإلصالح السميك) ملدة 4 أيام عىل األقل قبل االستخدام.
طريقة االستخدام: اسكب من 5.5 إىل 6.5 لرتات من املياه داخل حاوية، وأضف ببطء 25 كجم من Fayfiks إىل 
هذه املياه، واخلطهام ببطء حتى الحصول عىل خليط متجانس. اترك املالط املعّد ملدة 5 دقائق بعد خلطه، ثم 

اخلطه مرًة أخرى قبل استعامله ملدة من دقيقة واحدة إىل دقيقتني. ضع املالط عىل السطح باستخدام مسطرين 
بحجم أسنان مناسب. أكمل عملية تثبيت السرياميك أو البالط األحمر يف غضون 20 دقيقة كحد أقىص.

• ثخانة املالط املجّهز يحددها املسطرين املسنن. يجب استخدام الالصق عىل الجانبني فيام يتعلق بعمليات اللصق 
مع السرياميك عىل مساحة 20×20 سم (عىل السطح وعىل الجانب الخلفي من السرياميك)، ويجب زيادة حجم 

األسنان.
• يجب استخدام فلكات املباعدة الخاصة بالبالط األحمر لالستعامالت الصحية واملطرقة املطاطية للصق الجيد.

• يجب أن ترتاوح درجة الحرارة املحيطة بني 5+ درجات مئوية و30+ درجة مئوية.
• احرص عىل تجنب االستخدام تحت ضوء الشمس املبارش.

االستهالك

إن قيم االستهالك املحددة تقديرية. نظرًا لوجود فروق تعتمد عىل عدد املسام والفتحات عىل السطح، ال ميكن 
تحديد كمية االستهالك الدقيقة إال يف نهاية عملية وضع املنتج.

التخزين
ميكن تخزينه ملدة عام واحد يف ظروف جافة ويف عبوته املغلقة.

العبوة
كيس ورقي بوزن 25 كجم
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وصف املنتج :  بتك فليكس فوجا
مواد حشو بينية ديكورية وذات أساس أسمنتي لفواصل السرياميك والبالط تصل إىل 6 ملم.

مناطق االستخدام
تُستخدم يف سد فواصل البالط، والسرياميك، ومواد التغطية الخارجية املشابهة.

املواصفات الفنية
طبًقا للمعيار TS EN 13888 من منوذج فجوات الفواصل األورويب:

≤ 5 جرام انخفاض قابلية امتصاص املياه (بعد 30 دقيقة)   
≤ 10 جرام انخفاض قابلية امتصاص املياه (بعد 240 دقيقة)  

≥ 15 نيوتن / ملم مربع مقاومة الضغط 
≥ 3.5 نيوتن / ملم مربع مقاومة االلتواء 

الحد األقىص. ساعة واحدة وقت االستخدام 
12 ساعة وقت التصلّب 

الحد األدىن. 24 ساعة الوقت املستغرق قبل فتح األرضيات لحركة املرور 
األرقام املحددة أعاله صالحة عند درجة حرارة 2±23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 5±0.5. يقل الوقت يف الظروف 

األكرث ارتفاًعا للحرارة، وميتد يف الظروف األكرث انخفاًضا لها.

املواصفات
وتستخدم يف مجموعة من الفواصل التي تبلغ 1-6 ملم، واملقاومة ضد املياه، والجيدة االلتصاق، والخالية من 

الشقوق، واملضادة للبقع. 
ويتم استهالكها بشكل عام بلونها األبيض ولكن ميكن توفريها يف 8 ألوان مختلفة وبديلة: البيج، والعاجي، واألزرق، 

والرمادي، واألخرض، والوردي، والكراميل، والبني. وباإلضافة إىل ذلك فإنه من املمكن إضافة لون مع األلوان يف 
مخطط Betekmatic لأللوان (فقط مع 5-4-3 من اختالف درجات األلوان).

االستخدام
نظف األتربة والنشارة والبقايا يف فجوات الفواصل باستخدام فرشاة سلكية قبل االستخدام. أضف مقدار 6-7 لرت 
من املياه إىل عبوة بوزن 20 كجم وامزجها. اترك املالط املعّد ملدة 5 دقائق بعد خلطه، ثم اخلطه مرًة أخرى قبل 

استعامله ملدة من دقيقة واحدة إىل دقيقتني. امأل الفجوات باملالط باستخدام مسطرين بالستييك يف حركة متوازية 
ومتقاطعة. تخلّص من املالط الفائض عىل السطح بإسفنجة رطبة بعد االنتظار ملدة من 15 - 20 دقيقة اعتامًدا عىل 

درجة الحرارة املحيطة. قم بالصقل والتلميع بقطعة قامش جافة بعد جفاف املالط.

تنبيه!
• تجنب استخدام املياه بنسبة أكرب من املحدد حيث أنها قد تؤدي إىل حدوث شقوق وهبوط وتساقط.

• تأكد أن درجة الحرارة املحيطة بني +5 درجات مئوية و+30 درجة مئوية.
• احرص عىل تجنب االستخدام تحت ضوء الشمس املبارش.

• قم برتطيب فجوات الفواصل قبل االستخدام.

االستهالك
االستهالك عرض الفاصل  حجم السرياميك 

800 جرام/مرت مربع، 1000 جرام/مرت مربع، 1500 جرام/مرت مربع 3 ملم، 4 ملم، 6 ملم   10 سم × 10 سم  
400 جرام/مرت مربع، 500 جرام/مرت مربع، 750 جرام/مرت مربع 3 ملم، 4 ملم، 6 ملم   20 سم × 20 سم  
250 جرام/مرت مربع، 300 جرام/مرت مربع، 500 جرام/مرت مربع 3 ملم، 4 ملم، 6 ملم   30 سم × 30 سم  

تظهر قيم االستهالك املحددة بصورة تقديرية. نظرًا لوجود فروق تعتمد عىل عدد املسام والفتحات عىل السطح، ال 
ميكن تحديد كمية االستهالك الدقيقة إال يف نهاية عملية وضع املنتج.

التخزين
ميكن تخزينه ملتوسط عام واحد (1) يف ظروف جافة ويف عبوته املغلقة.

العبوة
كيس ورقي بوزن 20 كجم، و5 كجم، و1 كجم
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بتك پي ڤي أي جلو
غراء الصق الغراض العامه شفاف بعد الجفاف  %54 من مستحلب أسيتان البويل فتيل الصلب من دون نظام تعبئه 

مثبت بكحول البويل فتيل ومادة ذات فاعليه سطحية. 

مناطق االستخدام:
ميكن استخدامها بأمان يف طالء، وتثبيت، ودعم جميع أنواع الخشب، وألواح الخشب املضغوط، والخشب الليفي 

.(MDF) متوسط الكثافة

املواصفات الفنية:
األبيض املظهر 

2 ± 54 نسبة الصلب (%)* 
1.0 ±  7.0 درجة الحموضة  

2500 ±  12500 درجة اللزوجة (ميل باسكال يف الثانية)** 
0.02 ± 1.25 الكثافة (جرام/سم مكعب) 

1 ± 5  (MFFT) اختبار مناظرة األشكال املألوفة

*3 ساعات يف 110 درجة مئوية إىل 115 درجة مئوية
**Brookfield LVDV-II +، 20 درجة مئوية، Spindle 3/20 لفة يف الدقيقة

طريقة االستخدام:
• يجب تنظيف جميع أشكال األتربة والزيوت واألوساخ املرتاكمة عىل سطح الطالء.

• تأكد أن درجة حرارة السطح ودرجة الحرارة املحيطة أعىل من +5 درجات مئوية وذلك أثناء عملية الطالء.
• ضع املادة الالصقة بكمية تفيض من حواف سطح الوضع وامسح املنتج الفائض بقطعة قامش مبللة.

• قم بتثبيته بعد فرتة انتظار بحد أقىص 10 دقائق.  
• املنتج جاهز لالستخدام. ال تقم بإضافة أي كميات من املياه.

• أغلق غطاء العبوة بإحكام بعد االستخدام.
• تم وضع املنتج باستخدام فرشاة أو أسطوانة.

• يجب تنظيف األدوات املستخدمة باستخدام املاء بعد االنتهاء من االستخدام.
• تجنب استخدام أية أدوات صدئة.

وقت الجفاف:
يرتاوح ما بني نصف ساعة إىل ساعتني حسب ُسمك الغشاء الذي تم وضعه ونوع السطح ودرجة الحرارة والرطوبة 

يف بيئة االستخدام.

االستهالك:
150-250 جرام/مرت مربع اعتامًدا عىل ٌسمك الغشاء الذي تم وضعه ونوع سطح الطالء.

التخزين:
 0 - 40°C ميكن تخزينه ملدة سنة واحدة برشط عدم فتح العبوة ، ويكون يف مكان بارد و جاف ودرجة حرارة

العبوة:
28 كغم و 10 كغم و 3 كغم و 0.85 كغم .
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وصف املنتج: بتك ترنسربنت جلو
غراء الصق لألخشاب ذو قوة متاسك عاليه  %45 من املادة الالصقه البيضاء . املكونه يف أسيتات البويل فتيل الصلب 

مع نظام تعبئة مثبت بكحول البويل فتيل ومادة ذات فعالية سطحه.

مناطق االستخدام:
ميكن استخدامها بأمان يف تثبيت الخشب والورق والطالء وما إىل ذلك، وخاصة يف صناعة الخشب باعتبارها املادة 

الالصقة ألنها تشكل طبقة غشاء شفافة بعد أن تجف.

املواصفات الفنية
األبيض  املظهر 
2 ± 45 نسبة الصلب (%)* 

0.5 ±  4.5 درجة الحموضة  
2000 ±  14000 درجة اللزوجة (ميل باسكال يف الثانية)** 

0.20± 1.07 الكثافة (جرام/سم مكعب) 
1 ± 5   (TFFM) اختبار مناظرة األشكال املألوفة

*3 ساعات يف 110 درجة مئوية إىل 115 درجة مئوية
**Brookfield LVDV-II +، 20 درجة مئوية، Spindle 3/20 لفة يف الدقيقة

طريقة االستخدام: 
• يجب تنظيف جميع أشكال األتربة والزيوت واألوساخ املرتاكمة عىل سطح الطالء.

• تأكد أن درجة حرارة السطح ودرجة الحرارة املحيطة أقل من +5 درجات مئوية للامدة الالصقة الشفافة (الشتاء) 
و+10 درجات مئوية للامدة الالصقة الشفافة (الصيف).

• ضع املادة الالصقة بكمية تفيض من الحواف وامسح املنتج الفائض بقطعة قامش مبللة.
• قم بتثبيته بعد فرتة انتظار بحد أقىص 10 دقائق.  

• املنتج جاهز لالستخدام. ال تقم بإضافة أي كميات من املياه.
• أغلق غطاء العبوة بإحكام بعد االستخدام.

• يتم تطبيق املنتج باستخدام فرشاة أو رولة.
• يجب تنظيف األدوات املستخدمة باستخدام املاء بعد االنتهاء من االستخدام.

• تجنب استخدام أية أدوات صدئة.

وقت الجفاف:
يرتاوح ما بني نصف ساعة إىل ساعتني حسب ُسمك الغشاء الذي تم وضعه ونوع السطح ودرجة الحرارة والرطوبة 

يف بيئة االستخدام.

االستهالك:
150-250 جرام/مرت مربع اعتامًدا عىل ٌسمك الغشاء الذي تم وضعه ونوع سطح الطالء.

التخزين:
 40 – 5°C ميكن تخزينه ملدة سنه واحده برشيط عدم فتح العبوه ويكون يف مكن بارد وجاف ودرحة حرارة 

 
العبوة :

 20 كغم 
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وصف املنتج: بتك باركوت أدهسيف
غراء الصق للباركيه عاليه القوة سهل التطبيق  %76 من مستحلب أسيتات البويل فيتيل االصلب مع نظام تعبئة 

مثبت بكحول البويل فيتيل ومادة ذات فاعليه سطحيه .

مناطق االستخدام:
تم إعداده خصيًصا لتثبيت األلواح الخشبية إىل أرضية خرسانية. ميكن من تنفيذ العمل من دون رائحة ألنه ال 

يحتوي عىل أية مواد مذيبة.

املواصفات الفنية:
وردي املظهر 

2 ± 67 نسبة الصلب (%)* 
1,0 ±  7,0 درجة الحموضة  

10000 ±  40000 درجة اللزوجة (ميل باسكال يف الثانية)** 
0.02 ± 1.37 الكثافة (جرام/سم مكعب) 

1 ± 10  (  (TFFMاختبار مناظرة األشكال املألوفة

إعداد السطح:
•  يجب تنظيف جميع أشكال األتربة والزيوت واألوساخ املرتاكمة عىل سطح الطالء.

• تأكد أن درجة حرارة السطح ودرجة الحرارة املحيطة أعىل من +10 درجات مئوية وذلك أثناء عملية الطالء.
• ضع املادة الالصقة بكمية تفيض من حواف سطح الوضع وامسح املنتج الفائض بقطعة قامش مبللة.

• قم بتثبيته بعد فرتة انتظار بحد أقىص 10 دقائق.  
• املنتج جاهز لالستخدام. ال تقم بإضافة أي كميات من املياه.

• أغلق غطاء العبوة بإحكام بعد االستخدام.
• ضع املادة الالصقة عىل السطح باستخدام مسطرين مسنن.

• يجب تنظيف األدوات املستخدمة باستخدام املاء بعد االنتهاء من االستخدام.
• تجنب استخدام أية أدوات صدئة.

*3 ساعات يف 101 درجة مئوية إىل 151 درجة مئوية
**Brookfield LVDV-II +، 20 درجة مئوية، Spindle 20/3 لفة يف الدقيقة

وقت الجفاف:
يرتاوح ما بني نصف ساعة إىل ساعتني حسب ُسمك الغشاء الذي تم وضعه ونوع السطح ودرجة الحرارة والرطوبة 

يف بيئة االستخدام.

االستهالك:
1-1.5 كجم/مرت مربع اعتامًدا عىل ٌسمك الغشاء الذي تم وضعه ونوع سطح الطالء.

التخزين:
ميكن تخزينه ملدة عام واحد رشيطة عدم فتح العبوة وتخزينها يف مكان ترتاوح درجة الحرارة به ما بني 0 و40 

درجة مئوية بعيًدا عن أشعة الشمس.

العبوة:
30 كغم
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مجموعة منتجات 
العزل الحراري



ي 
رار

 ح
زل

ع



ي 
رار

 ح
زل

ع



BETEK-TECT 
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الفئة الوحدة
لوح BETEK للعزل الحراري 

املصنوع من البوليسرتين املمدد
 

واط/مرت كلفن  0.032 ( λ ) معامل التوصيل الحراري

TR 100 كيلو باسكال 100< مقاومة الشد يف وضع التعامد عىل السطح

CS(10)70 كيلو باسكال 60< قوة الضغط عند التشوه بنسبة %10

L2 ملم 2 ± التفاوت يف الطول

W2 ملم 2 ± التفاوت يف العرض

T1 ملم 2 ± التفاوت يف الثخانة

S2 ملم/مرت 2 ± التفاوت الحجمي/الزاوي

الثبات البُعدي   

DS(N)2  %0.2 ± 23 درجة مئوية، رطوبة نسبية تبلغ %50

DS(70,-)1  %1 48 ساعة، 70 درجة مئوية، رطوبة نسبية تبلغ %50

امتصاص املاء عىل املدى الطويل   

WL(T)5  %5 > عام واحد (1) يف الغمر الكامل

كجم/مرت مربع    0.5 > الغمر الجزيئ

 µ 40-20
معامل مقاومة انتشار بخار املاء

B1 صعب االشتعال. 

E تحمل الحريق  

سم  100 x 50 األبعاد

سم  2,3,4,5,6,7,8,9,10 التخانة

وصف املنتج : بتك تكت سيام إنسوليشن بوارد
لوح العزل الحراري Betektect Siyam هو عبارة عن لوح عزل حراري كربوين ذي أساس من البوليسرتين تم إنتاجه 

.TS EN 13163 وفًقا ملعيار املواد العازلة للحرارة

املواصفات
• معامل التوصيل الحراري Dλ  =0.032  واط/مرت كلفن.

• نفاذية عالية لبخار املاء (µ=20-40). مينع الرطوبة، والنداوة، التعفن يف الهياكل.
• القدرة عىل تحمل جميع األحامل امليكانيكية يف الهياكل. مينع تكّون الشقوق يف الجص، والدهان، والطبقة 

الخارجية مام ينتج من التمدد واالنكامش واهرتاء الجدار.  
• ميكن أن يصل إىل التوازن املثايل للحجم من خالل تثبيته بعد إنتاجه وفًقا للمعايري، وعدم وجود أّي خطر من 

التغري يف الحجم/الزاوية يف الوقت املناسب.

التخزين
يتم تخزينه بعيًدا عن ضوء الشمس املبارش واملواد مثل املذيبات ومخففات الطالء يف بيئة باردة جيدة التهوية.

املواصفات الفنية



BETEK-TECT 
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وصف املنتج : بتك تكت أنكور إنسولينشن بوارد
Betektect Insulation Board هي عبارة عن لوح عزل حراري ذي أساس من البوليسرتين تم إنتاجه مبا يتوافق 

.TS EN 13163 مع معيار املواد العازلة

املواصفات
• معامل التوصيل الحراري Dλ = 0.040 واط/مرت كلفن.

• نفاذية عالية لبخار املاء (µ=20-40). مينع الرطوبة، والنداوة، التعفن يف الهياكل.
• القدرة عىل تحمل جميع األحامل امليكانيكية يف الهياكل مينع تكّون الشقوق يف الجص، والدهان، والطبقة 

الخارجية مام ينتج من التمدد واالنكامش واهرتاء الجدار.  
• ميكن أن يصل إىل التوازن املثايل للحجم من خالل تثبيته بعد إنتاجه وفًقا للمعايري، وعدم وجود أّي خطر من 

التغري يف الحجم/الزاوية يف الوقت املناسب.

التخزين
يتم تخزينه بعيًدا عن ضوء الشمس املبارش واملواد مثل املذيبات ومخففات الطالء يف بيئة باردة جيدة التهوية.

املواصفات الفنية

الفئة الوحدة
لوح BETEK للعزل الحراري 

املصنوع من البوليسرتين املمدد
 

واط/مرت كلفن  0.040 ( λ ) معامل التوصيل الحراري

TR 100 كيلو باسكال 100< مقاومة الشد يف وضع التعامد عىل السطح

CS(10)70 كيلو باسكال 60< قوة الضغط عند التشوه بنسبة %10

L2 ملم 2 ± التفاوت يف الطول

W2 ملم 2 ± التفاوت يف العرض

T1 ملم 2 ± التفاوت يف الثخانة

S2 ملم/مرت 2 ± التفاوت الحجمي/الزاوي

الثبات البُعدي   

DS(N)2  %0.2 ± 23 درجة مئوية، رطوبة نسبية تبلغ %50

DS(70,-)1  %1 48 ساعة، 70 درجة مئوية، رطوبة نسبية تبلغ %50

امتصاص املاء عىل املدى الطويل   

WL(T)5  %5 > عام واحد (1) يف الغمر الكامل

كجم/مرت مربع    0.5 > الغمر الجزيئ

 µ 40-20
معامل مقاومة انتشار بخار املاء

B1 صعب االشتعال. 

E تحمل الحريق  

سم  100 x 50 األبعاد

سم  2,3,4,5,6,7,8,9,10 التخانة
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وصف املنتج: بتك ثرملل أنسوليشن أدهسيف
الصق العزل الحراري من بتك هو الصق خاص ذو أساس أسمنتي يستخدم يف إصالح املواد العازلة للصوت والحرارة 

مثل األلواح ذات أساس من البوليسرتين وألواح الصوف الصخري عىل األسطح ذات األساس املعدين مثل الخرسانة 
واملالط والطوب وألواح الخرسانة الغازية يف املساحات الداخلية والخارجية.

املواصفات
• الواح ذات أساس من البوليسرتين والواح الصوت الصخري ذو قوة من االلتصاق عىل االسطح املعدنيه بقوة.

• بفضل البوليمرات العاليه والصحيه يف تركيبته بعد أمناً مع أداء التصاق عايل .
• يتم إثبات مقاومه طويله املدى الظروف الجو الخارجيه من خالل إختيبارات الحوائط الحراريه املائيه .

• يتميز بنفاذ يه عاليه لبخار ماء .
• لديه قابليه فائقه وجودة يف االستخدام .

   
املواصفات الفنية      

: >0.30 نيوتن/ملم مربع     التصاق (عىل األسطح املعدنية) 
 EN 13494 : >0.08 نيوتن/ملم مربع  التصاق (عىل سطح البوليسرتين) 

اللون
الرمادي

إعداد السطح
تأكّد من أن السطح ناعم ونظيف وجاف ومصقول بدرجة كافية للسامح باللصق، والتثبيت الذايت القوي. ابدأ بوضع 

الصق العزل الحراري من بتك بحد أدىن 4 أسابيع بعد وضع الجص السفيل أو الطالء الخشن. قم برتطيب األسطح 
املسامية خصيًصا مثل الخرسانة الغازية أثناء الوضع. قم بكشط الخدوش أو القشور املوجودة عىل األسطح املطلية 

مسبًقا، وامأل الشقوق عىل األسطح باستخدام مالط اإلصالح Betek STAKO وBeteK STAKO 0. قم بحز األسطح 
املطلية مسبًقا إلعدادهم لوضع املنتج.

إعداد املالط
أضف املاء النظيف البارد ببطء يف الصق العزل الحراري من بتك، وامزج الخليط ملدة 10 دقائق تقريبًا باستخدام 
أداة خلط منخفضة الرسعة حتى يصبح الخليط خال من التكتالت. اضبط مقدار املياه املطلوب بناًء عىل الظروف 

الجوية. اترك الخليط ملدة 5 دقائق، ثم امزجه مرًة أخرى. أعد ضبط قوام الخليط بإضافة املياه، إذا لزم األمر. 
يستغرق استهالك الخليط الذي قمت بتحضريه ملدة ترتاوح بني ساعتني وساعتني ونصف حسب الظروف الجوية. ال 

يجب إعادة استخدام املادة التي تصلبت من خالل إعادة التكوين.

االستخدام
قم بوضع الصق العزل الحراري من بتك عىل األسطح املعدة للطالء عىل ثالث نقاط بحجم املسطرين مع ترك 

مساحات متساوية فيام بينها إىل الوسط وبُسمك يرتاوح بني 4 و5 سم بطول حواف لوح العزل. قم بحز مسطرين 
صلب مسنن مقاس 8×8 عىل األسطح الناعمة.

إذا كان اللوح من الصوف الصخري، ميكن طالء اللوح متهيديًا من خالل وضع الالصق عىل حوافه وعىل النقاط 
الوسطى كطبقة رفيعة. بعد هذه الخطوة، ميكن وضع الالصق التقليدي.  

تجنب وضع الالصق عىل جوانب األلواح. قم بضبط ُسمك طبقة الالصق بناًء عىل نعومة السطح املعد للطالء. ثبّت 
األلواح ألعىل عرب الضغط بشكل خفيف عىل سطح الوضع بدًءا من القطاع التحتاين عند الجزء السفيل بطريقة 

تجعل كّل لوح يتالمس مع اللوح اآلخر. تجنب تداخل الفواصل يف ألواح العزل وقم بوضع األلواح بشكل غري 
منتظم. تأكّد من استواء السطح من خالل الضغط بإحكام باستخدام مسطرة طفو. تأكّد من أن درجة الحرارة 

املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح بني +5 و+30 درجة مئوية أثناء وضع املنتج ومرحلة التجفيف. تجنب وضع 
املنتج تحت الظروف مبا يف ذلك ضوء الشمس املبارش واملطر والرياح القوية. وفّر الحامية للمنتج من التجميد حتى 

يثبُت. نظف األدوات املستخدمة جيًدا باملياه بعد االستخدام.

املزج
ميكن مزج الصق العزل الحراري من بتك بوزن 25 كجم بإضافة 5 إىل 6 لرتات من املاء اعتامًدا عىل الظروف الجوية.

الوقت الالزم للجفاف 
يتم تثبيت األلواح وتهيئة وضع طالء الطبقة النهائية بعد 24 ساعة عىل األقل من تثبيتها. التجفيف التام:

من يومني إىل ثالثة أيام، ألن التجفيف يحدث فعليًا مع تبخر املياه، فإن درجة الحرارة املنخفضة والرطوبة النسبية 
العالية تطيل من هذه الفرتة.

االستهالك
بالنسبة أللواح البوليسرتين: 3.5-4.5 كجم/مرت مربع

بالنسبة أللواح الصوف الصخري: 5.0-4.0 كجم/مرت مربع
يرجى مالحظة أن كمية االستهالك املحددة قد تختلف باختالف السطح والظروف التي يتم استخدام املنتج بها.

يجب استخدام كمية محدودة كعينة لتقدير الكمية الالزمة للتغطية/ كمية االستهالك بدقة.

التخزين: 
ميكن تخزينه ملدة 6 أشهر برشط عدم فتح العبوة ويف مكان بارد و جاف .

العبوة
كيس ورقي بوزن 25 كجم
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وصف املنتج: بتك ثرمال أنسوليشن بالسرت
جبس العزل الحراري من بتك هو جبس خاص ذو أساس أسمنتي وألياف مضافة يُستخدم لوضع طبقة بيضاء 

عىل املواد العازلة للصوت والحرارة مثل األلواح ذات أساس من البوليسرتين أو ألواح الصوف الصخري يف األسطح 
الداخلية والخارجية باإلضافة إىل إصالح هذه املواد، كام يزيد أيًضا من قوة األسطح من خالل وضع شبكة. 

املواصفات
• يوفر قدرة عاليه عىل االلتصاق عىل االلواح ذات أساس من  البوليسرتين والواح الصوت الصخري .

• بفضل البوليمرات العاليه والصحيه يف تركيبته بعد أمناً ومرناً و مقاوماً للصدمات مع أداء التصاق عايل .
  - آمًنا،

- ومرنًا،    
- ومقاوًما للصدمات   

   مع أداء التصاق عايل.
• ميتص الضغوطات واالهتزازات الناتجة عن اختالفات درجات الحرارة، وبالتايل تقلل من خطر التشقق بفضل 

األلياف املدمجة يف تركيبته.
• يتم إثبات مقاومته طويلة املدى لظروف الجو الخارجية من خالل اختبارات الحوائط الحرارية املائية.

• يتميز بنفاذية عالية لبخار املاء.
• لديه قابلية فائقة وجودة يف االستخدام.

املواصفات الفنية      
         

   EN 13494 : > 0.08 نيوتن/ملم مربع  االلتصاق (عىل سطح البوليسرتين) 
EN 1062-3  0,5h.0.1 كجم/مرت مربع > : امتصاص املياه  
EN 13497 : > 2 جول   مقاومة الصدمات  

اللون
الرمادي - األبيض

إعداد السطح
يجب أن يكون السطح أملًسا وجافًا ونظيًفا وآمًنا ومتامسًكا.

إعداد املالط
أضف املاء النظيف البارد ببطء إىل جبس العزل الحراري من بتك، وامزج الخليط ملدة 10 دقائق تقريبًا باستخدام 
أداة خلط منخفضة الرسعة حتى يصبح الخليط خال من التكتالت. اضبط مقدار املياه املطلوب بناًء عىل الظروف 

الجوية. اترك الخليط ملدة 5 دقائق، ثم امزجه مرًة أخرى. أعد ضبط قوام الخليط بإضافة املياه، إذا لزم األمر. 
يستغرق استهالك الخليط الذي قمت بتحضريه ملدة ترتاوح بني ساعتني وساعتني ونصف حسب الظروف الجوية. ال 

يجب إعادة استخدام املادة التي تصلبت من خالل إعادة التكوين.

االستخدام
يقوي املواد العازلة للحرارة والصوت مثل األلواح ذات أساس من البوليسرتين وألواح الصوف الصخري امللتصقة 

باستخدام مسامري بعد 24 ساعة عىل األقل. قم بتثبيت القطاعات الجانبية وعىل وجه التحديد أركان املباين، وأركان 
القطع املفتوحة مثل الشبابيك واألبواب وفجوات الفواصل. قم بوضع جبس العزل الحراري من بتك عىل ألواح 

العزل الحراري بُسمك 4 ملم باستخدام مسطرين صلب مسنن مقاس 10×10 ملم. اضغط عىل الشبكة املقاومة 
للببئات القلوية (160 جم/مرت مربع) 1-5.1 ملم بطريقة يكون فيها قريبًا من السطح الخارجي قبل أن يجف 

الجبس متاًما من خالل تداخل الشبكات مبقاس 10 سم، وقم بتسوية سطح الجبس. قم بتعزيز أركان الشباك والباب 
باستخدام شبكة متصالبة. تأكّد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح بني +5 درجات مئوية 

عىل األقل و+30 درجة مئوية كحد أقىص أثناء وضع املنتج ومرحلة التجفيف. تجنب وضع املنتج تحت الظروف مبا 
يف ذلك ضوء الشمس املبارش واملطر والرياح القوية. وفّر الحامية للمنتج من التجميد حتى يثبُت. قم بحامية الطالء 

الذي تم وضعه من املطر أو البلل نظرًا لألسباب املختلفة حتى يجف متاًما. رطب األسطح بانتظام بطريقة الرش 
(باستخدام مياه غري مضغوطة) ملنع فقدان املاء بشكل مفاجئ ولتمكني التسوية الصحية للجبس يف الحاالت التي 

تتجاوز فيها درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح +25 درجة مئوية. قم بتنظيف األدوات املستخدمة جيًدا 
باستخدام املاء بعد الوضع. قم بتغطية السطح قبل أن يتعرض للندى الشديد أو الرطوبة أو األمطار.

تحزير
بعد أستخدام Betek Thermal Insulation Plaster يجب دهان السطح قبل ان صبح السطح رطبآ و إال يجب 

استخدام Betek Boxan 451 بعدد تخفيفة مبقدار 1:1 باملاء.

املزج
ميكن مزج جبس العزل الحراري من بتك بوزن 25 كجم بإضافة 6 إىل 7 لرتات من املاء اعتامًدا عىل الظروف الجوية.

الوقت الالزم للجفاف 
جفاف السطح: يوم واحد عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تبلغ 65%. الجفاف التامم: من يومني 

إىل ثالثة أيام.  ألن التجفيف يحدث فعليًا مع تبخر املياه، فإن درجة الحرارة املنخفضة والرطوبة النسبية العالية 
تطيل من هذه الفرتة.

االستهالك
: 4.5 - 4.0  كجم/مرت مربع عىل ألواح البوليسرتين 
: 5.0 - 4.0  كجم/مرت مربع عىل ألواح الصوف الصخري 

يرجى مالحظة أن كمية االستهالك املحددة قد تختلف باختالف السطح والظروف التي يتم استخدام املنتج بها. 
يجب استخدام كمية محدودة كعينة لتقدير الكمية الالزمة للتغطية/ كمية االستهالك بدقة.

التخزين: 
ميكن تخزين املنتوج ملدة 6 أشهر برشط عدم فتح العبوة ويف مكان بارد و جاف .

العبوة
كيس ورقي بوزن 25 كجم



BETEK 
ACRYLIC THERMAL 
INSULATION ADHESIVE

ي 
رار

 ح
زل

ع

وصف املنتج: بتك اكرليك ثرمال أنسوليشن أدهسيف
الصق العزل الحراري باألكريليك من بيتيك هو الصق للعزل الحراري ذو أساس من األكريليك، جاهز لالستخدام، 
ويتميز مبقاومة فائقة للصدمات ومنع املياه، وميكن استخدامه يف إلصاق املواد العازلة للحرارة والصوت بشكل 

سليم مثل األلواح ذات أساس من البوليسرتين وألواح الصوف الصخري املثالية لألسطح الخشبية والجاهزة.

املواصفات
• قوة التصاق عالية
• جاهز لالستخدام

• انخفاض نسبة الفاقد ألنه ميكن استخدام املواد الفائضة مرة أخرى
• منع املياه

• املرونة   

املواصفات الفنية      
  

درجة االلتصاق (عىل الخشب): 0.60 ≤ نيوتن/ملم مربع
درجة االلتصاق (عىل ألواح البوليسرتين): 0.10 ≤ نيوتن/ملم مربع

اللون 
أبيض

إعداد السطح
تأكد أن السطح نظيف وجاف وسليم وخاٍل من أي مواد قد تحول دون التصاقه. استخدم طالًء مضاًدا للصدأ أو 

بطانة الربامير Astarix عىل أسطح األلواح املعدنية تبًعا ملواصفات املادة.

تخفيف الطالء
جاهز لالستخدام. ال يجب تخفيفه.

االستخدام
يُوضع الصق العزل الحراري باألكريليك من بيتيك عىل ألواح العزل الحراري بُسمك من 2.5 إىل 3.0 ملم باستخدام 

مسطرين صلب مسنن مقاس 8×8. تأكّد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح بني 5+ و30+ 
درجة مئوية أثناء وضع املنتج وخالل مرحلة التجفيف. تجنب وضع املنتج يف بعض الظروف مثل ضوء الشمس 

املبارش واملطر والرياح القوية. وفّر الحامية للمنتج من التجميد حتى يثبُت.

الوقت الالزم للجفاف
يجف بالكامل من 3 إىل 5 أيام بناًء عىل الظروف البيئية وحجم أسنان املسطرين.

االستهالك
تقريبًا من 3.5 إىل 4 كلغ/مرت مربع.

يرجى مالحظة أن كمية االستهالك املحددة قد تختلف باختالف السطح والظروف التي يتم استخدام املنتج بها. قم 
بإجراء تجربة الستخدام عينة مبقدار محدد لتقدير الكمية املطلوب استهالكها بدقة.

العبوة
دلو من البويل إثيلني بوزن 25 كلغ

التخزين
ميكن التخزين ملدة 6 شهور رشيطة عدم فتح العبوة، وعىل أن يتم التخزين يف مكان بارد وغري معرض للتجمد.



BETEK 
ACRYLIC THERMAL 
INSULATION PLASTER

ي 
رار

 ح
زل

ع

وصف املنتج:  بتك اكرليك ثرمال أنسوليشن بالسرت
جبس العزل الحراري باألكريليك من بتك هو جبس سائل للعزل الحراري ذو أساس من األكريليك، وُمضاف إليه 
السليكون، وجاهز لالستخدام وهو يتميز مبقاومة فائقة للصدمات ومنع املياه التي ميكن استخدامها يف إصالح 

السطح للمواد العازلة للحرارة والصوت مثل األلواح ذات أساس من البوليسرتين وألواح الصوف الصخري، 
والطالءات والطالءات التمهيدية املتامسكة.

املواصفات
• جاهز لالستخدام. 

• انخفاض الفقدان ألنه ميكن استخدام املواد الفائضة مرة أخرى
• منع املياه

• املرونة
• مقاومة فائقة للصدمات

• درجة عالية يف االستطالة حتى نقطة الكرس:
• مقاومة الشد الجيدة:

• درجة قابلية واستخدام فائقة
   

املواصفات الفنية       
      

: ≥ 0.1 نيوتن/ملم مربع  االلتصاق (عىل ألواح البوليسرتين)      
: < 0.8 مرت                                 (dS) نفاذية بخار املاء

 (0.5h.m2) / 0.02 كجم > : امتصاص املياه                                             

اللون
األبيض

  
إعداد السطح

تأكد من عدم وجود نتوء عىل سطح األلواح ذات أساس البوليسرتين، وألواح الصوف الصخري، والرمل، وقم 
بتنظيف األتربة إذا وجدت.

تخفيف الطالء
جاهز لالستخدام. ال يجب تخفيفه.

االستخدام
يقوي املواد العازلة للحرارة والصوت مثل األلواح ذات أساس من البوليسرتين وألواح الصوف الصخري و يتم لصقها 
باستخدام مسامري بعد 24 ساعة عىل األقل. قم بتثبيت القطاعات الجانبية وعىل وجه التحديد أركان املباين، وأركان 

القطع املفتوحة مثل الشبابيك واألبواب وفجوات الفواصل. قم بوضع جبس العزل الحراري باألكريليك من بتك 
عىل ألواح العزل الحراري بُسمك من 2.5 - 3 ملم باستخدام مسطرين صلب مسنن مقاس 8×8 ملم. اضغط عىل 

الشبكة املقاومة للببئات القلوية (105 جم/مرت مربع) بطريقة يكون فيها قريبًا من السطح الخارجي قبل أن يجف 
الجبس متاًما من خالل تداخل الشبكات مبقاس 10 سم، وقم بتسوية سطح الجبس. يرتك ليوم واحد ثم يتم تطبيق  

Betek Acrylic Thermal Insulation Plaster بطبقة واحدة بسمك أقل من 1 ملم و قم بتعزيز أركان الشباك 
والباب باستخدام شبكة متصالبة. تأكّد من أن درجة الحرارة املحيطة ودرجة حرارة السطح ترتاوح بني +5 درجات 

مئوية عىل األقل اىل+30 درجة مئوية كحد أقىص أثناء وضع املنتج ومرحلة التجفيف. تجنب وضع املنتج تحت 
الظروف االتية ضوء الشمس املبارش واملطر والرياح القوية. وفّر الحامية للمنتج من التجميد حتى يثبُت. قم بحامية 

الطالء الذي تم وضعه من املطر أو البلل حتى يجف متاًما. نظف األدوات املستخدمة جيًدا باملياه بعد االستخدام.

الوقت الالزم للجفاف 
عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تبلغ 65%؛ جفاف السطح: 24 ساعة - الجفاف التامم: 3 أيام 

تطيل درجة الحرارة املنخفضة والرطوبة املرتفعة من وقت الجفاف.

االستهالك
3.5-4 كجم/مرت مربع تقريبًا

يرجى مالحظة أن كمية االستهالك املحددة قد تختلف باختالف السطح والظروف التي يتم استخدام املنتج بها.
يجب استخدام كمية محدودة كعينة لتقدير الكمية الالزمة للتغطية/ كمية االستهالك بدقة.

التخزين:
ميكن تخزين املنتوج ملدة 6 أشهر برشط عدم فتح العبوة يف مكان بارد وجاف .

العبوة
دلو من البويل إثيلني بوزن 25 كجم



BETEK-TECT 135 
3,00 mm

ي 
رار

 ح
زل

ع

( 3,00mm ) 135 وصف املنتج:  بتك تكت
دهان خفيف يُستخدم كطبقة سطحية عىل الجدران الداخلية والخارجية وهو ذو أساس أسمنتي ومعزز باأللياف 

كام يوفر ملمًسا طبيعيًا عىل السطح.

مناطق االستخدام
يُستخدم بأمان عىل الحوائط املُعالجة بطبقة نهائية من الجبس، أو الحوائط الخارجية الحصوية امللساء، أو 

الخرسانة، أو الخرسانة الغازية، أو الدهانات القدمية املكونة من السليكات ذاتية التثبيت أو املعتمدة يف تركيبها 
عىل األكريليك وذلك لتبدو تلك األسطح مجددة أو يُستخدم عىل املواد العازلة للحرارة والصوت  مثل الصفائح 

املعدنية ذات األساس املصنوع من البوليسرتين والصوف الصخري و ألواح العزل الحرارى.

املواصفات
• دهان مثايل للحوائط الخارجية ألنظمة العزل الحراري مبا يتميز به من نفاذية مثالية للبخار بفضل تركيبته الخاصة 

ذات األساس األسمنتي.
• يتميز مبقاومته للظروف الجوية الخارجية ومقاومته للامء. مينع تراكم الرطوبة.

• يسهل استخدامه وتكوين أشكال به عىل األسطح بفضل تركبيته الخفيفة.
• يضيف مظهر طبيعي وديكوري لألسطح. يوفر شكًال متجانًسا ملا يتميز به من انسجام الحبيبات.

• يخفي عيوب األسطح.
• يضمن التوافق التام مع األسطح املطلية به ويتميز بقدرة فائقة عىل االلتصاق بها.

• ال تظهر به التشققات وال يتساقط بفضل األلياف التي تتميز بها تركيبته.
• أبيض نقي.

• يجب استخدامه عىل األسطح مع طالءات Betek Exterior لألسطح الخارجية حيث تتوافر بدائل كثرية لها.

املواصفات الفنية       
2 EN 1963.0 نيوتن/ملم < : مقاومة الضغط 
2 EN 1961.5 نيوتن/ملم < : مقاومة االلتواء 

: الحد األقىص 3.0 ملم التخانة 

اللون
األبيض

إعداد السطح
تأكّد من أن السطح نظيف وجاف وآمن. استخدمه عىل األسطح بعد مرور 48 ساعة عىل األقل من وضع جبس 

بتك العازل للحرارة بسمك 4 ملم حتى تضمن جفاف الجبس متاًما. استخدم طالء بتك التمهيدي عىل األسطح. قم 
 Betektect 135 بتغطية األسطح املسامية واألسطح ذات القدرة عىل االمتصاص مثل الخرسانة الغازية بطالء 

(3.00 ملم) فقط بعد تبطني السطح بطبقة رقيقة من جبس العزل الحراري. تأكد من متام التصاق الطالء القديم 
قبل استخدام الدهان عىل األسطح ذات الطالء القديم.

إعداد املالط
أضف املاء النظيف البارد ببطء عىل دهان Betektect 135 (3.00 ملم)، وامزج الخليط ملدة 10 دقائق تقريبًا 

باستخدام أداة خلط منخفضة الرسعة حتى يصبح الخليط خال من التكتالت. اترك الخليط ملدة 5 دقائق، ثم امزجه 
مرًة أخرى. أعد ضبط قوام الخليط بإضافة املياه، إذا لزم األمر. اضبط مقدار املياه املطلوب بناًء عىل الظروف 

الجوية. ميكن خلط املالط (املونة) باستخدام آلة خلط مناسبة ووضعه عىل األسطح عن طريق الرش. يجب الحرص 
عىل عدم تآكل الجزيئات داخل املنتج أثناء مزجه باستخدام اآللة. استخدم كميات متساوية من املياه لكل كمية 

من املالط (املونة). وبخالف ذلك قد يختلف منط الشكل ودرجة اللون. يجب استهالك الخليط الذي قمت بتحضريه 
خالل ساعتني طبًقا للظروف الجوية. ال يجب إعادة استخدام املادة التي تصلبت من خالل إعادة التكوين.

املزج
امزج 25 كجم من دهان Betektect 135 (3.00 ملم) مع كمية من املاء ترتاوح بني 6 إىل 6.5 لرت وفًقا للظروف 

الجوية.

االستخدام
استخدم الخليط املتجانس عىل السطح لتكوين طبقة ملساء باستخدام مسطرين من الصلب أو آلة رش مناسبة، مع 

إزالة الزوائد من عىل السطح للحصول عىل طبقة رقيقة السمك. كّون منط معني عىل السطح يف غضون 10 دقائق 
كحد أقىص بعد استخدام دهان Betektect 135 (3.00 ملم) عىل السطح بطريقة متجانسة. استخدم بخطوط 

أفقية و رأسية لرسم منط معني باستخدام مسطرين بالستييك أو من البويل أوريثان للحصول عىل ملمس املخطط. 
اكشط سطح املسطرين بشكل متكرر لتحصل عىل منط جيد الشكل. استخدم املنتجات املرقمة من نفس املجموعة 
عىل نفس السطح. تأكّد من توفر القدر الكايف من العمل اليدوي أثناء استخدام الدهان ملنع حدوث تداخل األمناط 
عىل األسطح الكبرية، وتأكد من استخدام املنتج دون توقف حتى الوصول إىل نهايات الحوائط حيث ترتبط ببعضها 

أو إىل زوايا البناء دون ترك فجوة. تجنب استخدام املنتج تحت ضوء الشمس املبارش، وعىل األسطح الساخنة من أثر 
حرارة الشمس، وأثناء هبوب الرياح القوية، ويف بيئة ضبابية، والبيئة مرتفعة الرطوبة النسبية، وأثناء هطول األمطار 

الغزيرة. استخدم قامش خشن لحامية األسطح، إذا تطلب األمر. تأكّد من أن درجة حرارة الطبقة السفلية والهواء 
ترتاوح بني +5 درجة مئوية كحد أدىن و+30 درجة مئوية كحد أقىص أثناء استخدام املنتج.  رطب األسطح بانتظام 
باستخدام إحدى طرق الرش (مياه غري مضغوطة) ملنع فقدان املياه بشكل مفاجئ والحد من قوة الطبقة املعدنية 

عند درجات الحرارة أعىل من 25 درجة مئوية. انتظر ملدة 24 ساعة لتلوين السطح العلوى يف الظروف العادية.

الوقت الالزم للجفاف
جفاف السطح: 24 ساعة عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تبلغ 65%. الجفاف التامم: من يومني 

إىل ثالثة أيام. تطيل درجة الحرارة املنخفضة والرطوبة النسبية املرتفعة من وقت الجفاف.

االستهالك
استهالك املنتج الجاف: 3.5 - 3.3 كجم/م2

يرجى مالحظة أن كمية االستهالك املحددة قد تختلف باختالف السطح والظروف التي يتم استخدام املنتج بها. 
يجب استخدام كمية محدودة كعينة لتقدير الكمية الالزمة للتغطية/ كمية االستهالك بدقة.

التخزين 
ميكن تخزين ملدة 6 أشهر

العبوة
كيس ورقي زنة 25 كجم



BETEK-TECT 136
2,00 mm

ي 
رار

 ح
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( 2,00 mm ) 136 وصف املنتج : بتك تكت
دهان خفيف يُستخدم كطبقة سطحية عىل الجدران الداخلية والخارجية وهو ذو أساس أسمنتي ومعزز باأللياف 

كام يوفر ملمًسا طبيعيًا عىل السطح.

مناطق االستخدام
يُستخدم بأمان عىل الحوائط املُعالجة بطبقة نهائية من الجبس، أو الحوائط الخارجية الحصوية امللساء، أو 

الخرسانة، أو الخرسانة الغازية، أو الدهانات القدمية املكونة من السليكات ذاتية التثبيت أو املعتمدة يف تركيبها 
عىل األكريليك وذلك لتبدو تلك األسطح مجددة أو يُستخدم عىل املواد العازلة للحرارة والصوت  مثل الصفائح 

املعدنية ذات األساس املصنوع من البوليسرتين والصوف الصخري .

املواصفات
• دهان مثايل للحوائط الخارجية ألنظمة العزل الحراري مبا يتميز به من نفاذية مثالية للبخار بفضل تركيبته الخاصة 

ذات األساس األسمنتي.
• يتميز مبقاومته للظروف الجوية الخارجية ومقاومته للامء. مينع تراكم الرطوبة.

• يسهل استخدامه وتكوين أشكال به عىل األسطح بفضل تركبيته الخفيفة.
• يضيف مظهر طبيعي وديكوري لألسطح. يوفر شكًال متجانًسا ملا يتميز به من انسجام الحبيبات.

• يخفي عيوب األسطح.
• يضمن التوافق التام مع األسطح املطلية به ويتميز بقدرة فائقة عىل االلتصاق بها.

• ال تظهر به التشققات وال يتساقط بفضل األلياف التي تتميز بها تركيبته.
• أبيض نقي.

• يجب استخدامه عىل األسطح مع ألوان Betek Exterior لألسطح الخارجية حيث تتوافر بدائل كثرية لها.

املواصفات الفنية
196 NE 23.0 نيوتن/ملم < : مقاومة الضغط 
196 NE 21.5 نيوتن/ملم < : مقاومة االلتواء 

: الحد األقىص 2.0 ملم التخانة 

اللون
األبيض

إعداد السطح
تأكّد من أن السطح نظيف وجاف وآمن. استخدمه عىل األسطح بعد مرور 48 ساعة عىل األقل من وضع جبس 

بتك العازل للحرارة بسمك 4 ملم حتى تضمن جفاف الجبس متاًما. استخدم طالء بتك التمهيدي عىل األسطح. قم 
 2.00) 136 Betektect بتغطية األسطح املسامية واألسطح ذات القدرة عىل االمتصاص مثل الخرسانة الغازية بطالء

ملم) فقط بعد تبطني السطح بطبقة رقيقة من جبس العزل الحراري. تأكد من متام التصاق الطالء القديم قبل 
استخدام الدهان عىل األسطح ذات الطالء القديم.

إعداد املالط
أضف املاء النظيف البارد ببطء عىل دهان Betektect 136 (2.00 ملم)، وامزج الخليط ملدة 10 دقائق تقريبًا 

باستخدام أداة خلط منخفضة الرسعة حتى يصبح الخليط خال من التكتالت. اترك الخليط ملدة 5 دقائق، ثم امزجه 
مرًة أخرى. أعد ضبط قوام الخليط بإضافة املياه، إذا لزم األمر. اضبط مقدار املياه املطلوب بناًء عىل الظروف 

الجوية. ميكن خلط املالط (املونة) باستخدام آلة خلط مناسبة ووضعه عىل األسطح عن طريق الرش. يجب الحرص 
عىل عدم تآكل الجزيئات داخل املنتج أثناء مزجه باستخدام اآللة. استخدم كميات متساوية من املياه لكل كمية 

من املالط (املونة). وبخالف ذلك قد يختلف منط الشكل ودرجة اللون. يجب استهالك الخليط الذي قمت بتحضريه 
خالل ساعتني طبًقا للظروف الجوية. ال يجب إعادة استخدام املادة التي تصلبت من خالل إعادة التكوين.

املزج
امزج 25 كجم من دهان Betektect 136 (2.00 ملم) مع كمية من املاء ترتاوح بني 6.5 إىل 7.5 لرت وفًقا للظروف 

الجوية.

االستخدام
استخدم الخليط املتجانس عىل السطح لتكوين طبقة ملساء باستخدام مسطرين من الصلب أو آلة رش مناسبة، 

مع إزالة الزوائد من عىل السطح للحصول عىل طبقة رقيقة السمك. كّون منط معني عىل السطح يف غضون 10 
دقائق كحد أقىص بعد استخدام دهان Betektect 136 (2.00 ملم) عىل السطح بطريقة متجانسة. استخدم حركات 
دائرية لرسم منط معني باستخدام مسطرين بالستييك أو من البويل أوريثان للحصول عىل ملمس الحبيبات الدقيقة. 
اكشط سطح املسطرين بشكل متكرر لتحصل عىل منط جيد الشكل. استخدم املنتجات املرقمة من نفس املجموعة 
عىل نفس السطح. تأكّد من توفر القدر الكايف من العمل اليدوي أثناء استخدام الدهان ملنع حدوث تداخل األمناط 
عىل األسطح الكبرية، وتأكد من استخدام املنتج دون توقف حتى الوصول إىل نهايات الحوائط حيث ترتبط ببعضها 
أو حتى الوصول إىل زوايا البناء دون ترك فجوة. تجنب استخدام املنتج تحت ضوء الشمس املبارش، وعىل األسطح 

الساخنة من أثر حرارة الشمس، وأثناء هبوب الرياح القوية، ويف بيئة ضبابية، والبيئة مرتفعة الرطوبة النسبية، 
وأثناء هطول األمطار الغزيرة. استخدم قامش خشن لحامية األسطح، إذا تطلب األمر. تأكّد من أن درجة حرارة 

الطبقة السفلية والهواء ترتاوح بني +5 درجة مئوية كحد أدىن و+30 درجة مئوية كحد أقىص أثناء استخدام املنتج.  
رطب األسطح بانتظام باستخدام إحدى طرق الرش (مياه غري مضغوطة) ملنع فقدان املياه بشكل مفاجئ والحد من 

قوة الطبقة املعدنية عند درجات الحرارة أعىل من 25 درجة مئوية. انتظر ملدة 24 ساعة لتلوين السطح العلوى 
يف الظروف العادية.

الوقت الالزم للجفاف
جفاف السطح: 24 ساعة عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تبلغ 65%. الجفاف التامم: من يومني 

إىل ثالثة أيام. تطيل درجة الحرارة املنخفضة والرطوبة النسبية املرتفعة من وقت الجفاف.

االستهالك
استهالك املنتج الجاف: 1.9 - 2.2 كجم/م2

يرجى مالحظة أن كمية االستهالك املحددة قد تختلف باختالف السطح والظروف التي يتم استخدام املنتج بها. 
يجب استخدام كمية محدودة كعينة لتقدير الكمية الالزمة للتغطية/ كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزين ملدة 6 أشهر

العبوة
كيس ورقي وزنة 25 كجم
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وصف املنتج: بتك تكت برمير
طالء Betek-Tect التمهيدي (برامير) هو مستحلب من بوليمر األكرليك يعتمد عىل الربامير األبيض الذي يتميز 

بدرجة عالية من االلتصاق.

مناطق االستخدام 
يتم وضعه عىل أنظمة عزل الحرارة وعىل األسطح الداخلية والخارجية التي قد تكون/ال تكون مدهونة من قبل.

املواصفات
• قوة التصاق عالية. 

• يقوم بإنشاء درجة احتفاظ خاصة بني سطح الطالء وطالء Betek-Tect التمهيدي. 
 .Betek-Tect مينع ظهور األتربة والبقع املوجودة عىل السطح القديم عىل طبقة طالء •

• لديه قدرة عالية عىل التغطية. 
• يعمل عىل تقوية سطح الطالء.

• يقلل امتصاص املياه من السطح.
• يجعل السطح متجانس للطالء.

اللون
األبيض

       
اللمعان

لون غري المع
 

االستخدام
يجب أن يكون السطح الذي سيتم وضع طالء Betek-Tect التمهيدي (برامير) عليه جافٍّا وخاليًا من أي قاذورات. 

إذا كان السطح مبطًنا من قبل بطالء يعتمد عىل املواد املذيبة، فإن هذا السطح يجب دامئًا أن يتم إزالة الصدأ 
منه عن طريق الكشط. سيتم وضع طالء Betek-Tect التمهيدي (برامير) مبارشة باستخدام فرشاة أو بكرة طالء 

أو رشاش طالء عىل األسطح الداخلية والخارجية التي إما تم دهنها مبستحلب طالء من قبل أو مل يتم دهنها أبًدا. 
يُرجى خلط املادة قبل االستخدام. يُرجى الحرص عىل جعل درجة حرارة السطح املطلوب طالئه ودرجة حرارة 

الوسط ما بني +5 و+30 درجة مئوية. يُرجى عدم االستخدام يف حالة وجود رياح شديدة، أو االستخدام عىل أسطح 
ساخنة تحت ضوء الشمس املبارش. يوىص بوضع املنتج قبل استخدام طالء Betek-Tect بيوم واحد (1) عىل أن 

 يكون الوضع يف طبقة واحدة. مع مراعاة األلوان، ميكن إضافة عنرص التلوين من Betek-Tect إىل طالء 
Betek-Tect التمهيدي (برامير)، لضامن أنه يناسب لون طبقة طالء Betek-Tect عىل السطح املراد طالؤه.

تخفيف الطالء
طالء Betek-Tect التمهيدي (برامير) جاهز لالستخدام. وميكن تخفيفه بنسبة 5% بحد أقىص من املياه النظيفة، 

عند الحاجة.

الوقت الالزم للجفاف 
(20 درجة مئوية، رطوبة نسبية 65%): الجفاف األّويل: ساعة واحدة (1)؛ الجفاف النهايئ: 24 ساعة.

يتم وضع طبقة الطالء بعد 24 ساعة.

االستهالك
يتم استهالك مقدار 250-400 جم/مرت مربع منBetek-Tect Primer للطبقة الواحدة.

يرجى مالحظة أن كمية االستهالك املحددة قد تختلف باختالف السطح والظروف التي يتم استخدام املنتج بها. 
يجب استخدام كمية محدودة كعينة لتقدير الكمية الالزمة للتغطية/ كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزين ملدة 2 سنوات برشط عدم فتح العبوة ويف مكان بارد و جاف .

العبوة
دلو من البويل إثيلني بوزن 25 كجم
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وصف املنتج :بتك كونتك مع سليكون ثن كراين
إن دهان بتك املزود بالسيليكون ذا الحبيبات الدقيقة هو دهان ذو أساس من األكريليك، مضاف إليه السيليكون، 

وميكن تكوين أمناط من األشكال به، كام أنه جاهز لالستعامل عىل الجدران الخارجية ذات نظام العزل الحراري، 
وميتاز مبساميته وقدرته الزائدة عىل مقاومة املاء بفضل الجيل الجديد من تقنية السيليكون.

مناطق االستخدام
يُستخدم بأمان عىل الحوائط املُعالجة بطبقة نهائية من الجبس، أو الحوائط الخارجية الحصوية امللساء، أو 

الخرسانة، أو الخرسانة الغازية، أو الدهانات القدمية املكونة من السليكات ذاتية التثبيت أو املعتمدة يف تركيبها 
عىل األكريليك وذلك لتبدو تلك األسطح مجددة أو يُستخدم عىل املواد العازلة للحرارة والصوت  مثل الصفائح 

املعدنية ذات األساس املصنوع من البوليسرتين والصوف الصخري .

املواصفات
•  بفضل الجيل الجديد من تقنيات السيليكون متيز الدهان بالوصول ألقىص حد من مقاومة املاء واملسامية!

•  بفضل مقاومته للظروف الخارجية الصعبة، متيز الدهان بطول فرتة ثباته عىل األسطح!
•  بفضل احتوائه عىل املواد الجديدة التي تعمل عىل االلتصاق، متيز الدهان بقدرته الكبرية عىل االلتصاق وليونته!

•  بفضل مقاومته لألشعة فوق البنفسجية، متيز الدهان بألوانه التي ال يقل سطوعها مع مرور الوقت!
•  بفضل تركيبته املحتوية عىل السيليكون، يتميز الدهان بسهولة تكوين أمناط به واستخدامه بشكل متجانس!

•  بفضل مظهره الطبيعي الديكوري، يتميز الدهان بقدرته الفائقة عىل التغطية!

املواصفات الفنية       
السطوع: لون غري المع

اللون: اللون األبيض وألوان أخرى.
التخانة: الحد األقىص 1.5 ملم

إعداد السطح
تأكّد من أن السطح نظيف وجاف وآمن. استخدم جبس العزل الحراري بسمك 4 ملم، وانتظر حتى يجف الجبس 

متاًما ملدة 48 ساعة بحد أدىن، ثم استخدم طالء بتك التمهيدي عىل السطح، وانتقل ملرحلة استخدام دهان بتك 
املزود بالسيليكون ذو الحبيبات الدقيقة. ال تقم بتغطية األسطح املسامية وذات القدرة عىل االمتصاص مثل 

الخرسانة الغازية و قبل البطانة إستخدم دهان بتك املزود بالسيليكون ذو الحبيبات الدقيقة إال بعد استخدام طالء 
الربامير التمهيدي بطبقة رقيقة عىل السطح باستخدام جبس العزل الحراري. تأكد من متام التصاق الطالء القديم 

قبل استخدام الدهان عىل األسطح ذات الطالء القديم.

تخفيف الطالء
جاهز لالستخدام. ال يجب تخفيفه.

االستخدام
ابدأ يف استخدام الدهان بعد مرور فرتة من 4 إىل 5 أيام من استخدام جبس العزل الحراري عىل السطح، وذلك يف 
حالة استخدام دهان بتك املزود بالسيليكون ذو الحبيبات الدقيقة بأنظمة العزل الحراري. امزج املنتج داخل دلو 
الدهانات بعناية باستخدام خالط املزج برسعة منخفضة قبل االستخدام عىل األسطح. استخدم دهان بتك املزود 

بالسيليكون ذو الحبيبات الدقيقةاملتجانس عىل السطح لتكوين طبقة ملساء باستخدام مسطرين من الصلب غري 
القابل للصدأ أو آلة رش مناسبة، مع إزالة الزوائد من عىل السطح للحصول عىل طبقة رقيقة السمك. ال تكّون 

منطًا من األشكال إال بعد استخدام دهان بتك املزود بالسيليكون (الدقيق الحبيبات 1.5 ملم) بشكل متجانس عىل 
السطح. كّون منطًا من األشكال عن طريق تحريك الحصوات يف حركات دائرية حيث يتم ذلك من خالل الضغط 

عىل املسطرين البالستييك أو املصنوع من البويل أوريثان للحصول عىل ملمس الحبيبات الدقيقة. الحظ أن األدوات 
املستخدمة تؤثر عىل شكل النمط. استخدم نفس نوع املسطرين عىل نفس األسطح ملنع ظهور التفاوت يف األمناط 
املكّونة. اكشط سطح املسطرين بشكل متكرر لتحصل عىل منط جيد الشكل. استخدم املنتجات املرقمة من نفس 

املجموعة عىل نفس السطح. تأكّد من توفر القدر الكايف من العمل اليدوي لهذه املهمة ملنع حدوث تداخل األمناط 
عىل األسطح الكبرية، وتأكد من استخدام املنتج يف صورة رطبة حتى الوصول إىل نهايات الحوائط حيث ترتبط 

ببعضها أو حتى الوصول إىل زوايا البناء دون ترك فجوة. تجنب استخدام املنتج تحت ضوء الشمس املبارش، وعىل 
األسطح الساخنة من أثر حرارة الشمس، وأثناء هبوب الرياح القوية، ويف بيئة ضبابية، والبيئة مرتفعة الرطوبة 

النسبية، وأثناء هطول األمطار الغزيرة. استخدم قامش خشن لحامية األسطح، إذا تطلب األمر. تأكّد من أن درجة 
حرارة الطبقة السفلية والهواء ترتاوح بني +5 درجة مئوية كحد أدىن و+30 درجة مئوية كحد أقىص أثناء استخدام 

املنتج. يجب حامية السطح من الصقيع وهطول األمطار أو تساقط الجليد ملدة 24 ساعة و التأكد من الجفاف 
النهاىئ قبل وبعد استخدام املنتج عليه. يجب استخدام ضغط يبلغ 3 - 4 بار عند استخدام اآللة. تأكد من توافق 

حجم الفوهة مع سمك الجبس. تأكد من توزيع املنتج بطريقة متجانسة عىل السطح.

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ 20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ %65):
جفاف السطح: 24 ساعة عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تبلغ 65%. الجفاف التامم: من يومني 

إىل ثالثة أيام. تطيل درجة الحرارة املنخفضة والرطوبة النسبية املرتفعة من وقت الجفاف.

االستهالك
2.5 كجم/م2 تقريبًا 

يرجى مالحظة أن كمية االستهالك املحددة قد تختلف باختالف السطح والظروف التي يتم استخدام املنتج بها. 
يجب استخدام كمية محدودة كعينة لتقدير الكمية الالزمة للتغطية/ كمية االستهالك بدقة.

التخزين 
ميكن تخزينه ملدة 2 سنوات ويف مكان بارد .

العبوة
دلو من البويل إثيلني يزن 25 كجم
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وصف املنتج:  بتك كونتك مع خط رقيق سليكون
إن دهان بتك املزود بالسيليكون ذا الحبيبات الدقيقة هو دهان ذو أساس من األكريليك، مضاف إليه السيليكون، 

وميكن تكوين أمناط من األشكال به، كام أنه جاهز لالستعامل عىل الجدران الخارجية ذات نظام العزل الحراري، 
وميتاز مبساميته وقدرته الزائدة عىل مقاومة املاء بفضل الجيل الجديد من تقنية السيليكون.

مناطق االستخدام
يُستخدم بأمان عىل الحوائط املُعالجة بطبقة نهائية من الجبس، أو الحوائط الخارجية الحصوية امللساء، أو 

الخرسانة، أو الخرسانة الغازية، أو الدهانات القدمية املكونة من السليكات ذاتية التثبيت أو املعتمدة يف تركيبها 
عىل األكريليك وذلك لتبدو تلك األسطح مجددة أو يُستخدم عىل املواد العازلة للحرارة والصوت  مثل الصفائح 

املعدنية ذات األساس املصنوع من البوليسرتين والصوف الصخري .

املواصفات
•  بفضل الجيل الجديد من تقنيات السيليكون متيز الدهان بالوصول ألقىص حد من مقاومة املاء واملسامية!

•  بفضل مقاومته للظروف الخارجية الصعبة، متيز الدهان بطول فرتة ثباته عىل األسطح!
•  بفضل احتوائه عىل املواد الجديدة التي تعمل عىل االلتصاق، متيز الدهان بقدرته الكبرية عىل االلتصاق وليونته!

•  بفضل مقاومته لألشعة فوق البنفسجية، متيز الدهان بألوانه التي ال يقل سطوعها مع مرور الوقت!
•  بفضل تركيبته املحتوية عىل السيليكون، يتميز الدهان بسهولة تكوين أمناط به واستخدامه بشكل متجانس!

•  بفضل مظهره الطبيعي الديكوري، يتميز الدهان بقدرته الفائقة عىل التغطية!

املواصفات الفنية       
السطوع: لون غري المع

التخانة: الحد األقىص 2.0 ملم

إعداد السطح
تأكّد من أن السطح نظيف وجاف وآمن. استخدم جبس العزل الحراري بسمك 4 ملم، وانتظر حتى يجف الجبس 

متاًما ملدة 48 ساعة بحد أدىن، ثم استخدم طالء بتك التمهيدي عىل السطح، وانتقل ملرحلة استخدام
 Betek Coating With Silicone Thin Line. ال تقم بتغطية األسطح املسامية وذات القدرة عىل االمتصاص مثل 

الخرسانة الغازية و قبل البطانة إستخدم Betek Coating With Silicone Thin Line إال بعد استخدام طالء 
الربامير التمهيدي بطبقة رقيقة عىل السطح باستخدام جبس العزل الحراري. تأكد من متام التصاق الطالء القديم 

قبل استخدام الدهان عىل األسطح ذات الطالء القديم.

تخفيف الطالء
جاهز لالستخدام. ال يجب تخفيفه.

االستخدام
ابدأ يف استخدام الدهان بعد مرور فرتة من 4 إىل 5 أيام من استخدام جبس العزل الحراري عىل السطح، وذلك يف 
حالة استخدام دهان بتك املزود بالسيليكون ذو الحبيبات الدقيقة بأنظمة العزل الحراري. امزج املنتج داخل دلو 
الدهانات بعناية باستخدام خالط املزج برسعة منخفضة قبل االستخدام عىل األسطح. استخدم دهان بتك املزود 

بالسيليكون ذو الحبيبات الدقيقةاملتجانس عىل السطح لتكوين طبقة ملساء باستخدام مسطرين من الصلب غري 
القابل للصدأ أو آلة رش مناسبة، مع إزالة الزوائد من عىل السطح للحصول عىل طبقة رقيقة السمك. ال تكّون 

منطًا من األشكال إال بعد استخدام دهان بتك املزود بالسيليكون (الدقيق الحبيبات 1.5 ملم) بشكل متجانس عىل 
السطح. كّون منطًا من األشكال عن طريق تحريك الحصوات يف حركات دائرية حيث يتم ذلك من خالل الضغط 

عىل املسطرين البالستييك أو املصنوع من البويل أوريثان للحصول عىل ملمس الحبيبات الدقيقة. الحظ أن األدوات 
املستخدمة تؤثر عىل شكل النمط. استخدم نفس نوع املسطرين عىل نفس األسطح ملنع ظهور التفاوت يف األمناط 
املكّونة. اكشط سطح املسطرين بشكل متكرر لتحصل عىل منط جيد الشكل. استخدم املنتجات املرقمة من نفس 

املجموعة عىل نفس السطح. تأكّد من توفر القدر الكايف من العمل اليدوي لهذه املهمة ملنع حدوث تداخل األمناط 
عىل األسطح الكبرية، وتأكد من استخدام املنتج يف صورة رطبة حتى الوصول إىل نهايات الحوائط حيث ترتبط 

ببعضها أو حتى الوصول إىل زوايا البناء دون ترك فجوة. تجنب استخدام املنتج تحت ضوء الشمس املبارش، وعىل 
األسطح الساخنة من أثر حرارة الشمس، وأثناء هبوب الرياح القوية، ويف بيئة ضبابية، والبيئة مرتفعة الرطوبة 

النسبية، وأثناء هطول األمطار الغزيرة. استخدم قامش خشن لحامية األسطح، إذا تطلب األمر. تأكّد من أن درجة 
حرارة الطبقة السفلية والهواء ترتاوح بني +5 درجة مئوية كحد أدىن و+30 درجة مئوية كحد أقىص أثناء استخدام 

املنتج. يجب حامية السطح من الصقيع وهطول األمطار أو تساقط الجليد ملدة 24 ساعة و التأكد من الجفاف 
النهاىئ قبل وبعد استخدام املنتج عليه. يجب استخدام ضغط يبلغ 3 - 4 بار عند استخدام اآللة. تأكد من توافق 

حجم الفوهة مع سمك الجبس. تأكد من توزيع املنتج بطريقة متجانسة عىل السطح.

وقت الجفاف (يف درجة حرارة تبلغ 20 درجة مئوية، ونسبة رطوبة تبلغ %65):
جفاف السطح: 24 ساعة عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تبلغ 56%. الجفاف التامم: من يومني 

إىل ثالثة أيام. تطيل درجة الحرارة املنخفضة والرطوبة النسبية املرتفعة من وقت الجفاف.

االستهالك
2.5 كجم/م2 تقريبًا 

يرجى مالحظة أن كمية االستهالك املحددة قد تختلف باختالف السطح والظروف التي يتم استخدام املنتج بها. 
يجب استخدام كمية محدودة كعينة لتقدير الكمية الالزمة للتغطية/ كمية االستهالك بدقة.

التخزين
ميكن تخزينه هذا املنتج ملدة 2 سنوات ويف مكان بارد .

العبوة
دلو من البويل إثيلني يزن 25 كجم
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وصف املنتج: بتك تكت فيرب ماش
Betek-Tect Fiber Mesh  هي شبكة من األلياف الزجاجية ذات تغطية خاصة بوزن يبلغ 160 جرام/مرت مربع، 

و4x4 من حجم الشبكة ومقاومة القلويات املستخدمة يف استخدامات الجص املكون من اإلسمنت.

املواصفات
TS EN 53 854 160 جرام/مرت مربع  ± 5%  مبا يتوافق مع معيار : • الوزن 

DIN EN ISO 13934-1 مبا يتوافق مع معيار : 40 نيوتن/ملم كحد أدىن (غالف ولُحمة)   • القوة 
• القوة بعد اختبار القلويات: 50% كحد أدىن  (28 يوًما يف محلول هيدروكسيد الصوديم بنسبة %5)

.TS EN 13496 متوافق مع معيار •

االستخدام
يتم الضغط عىل Betek-Tect Fiber Mesh بطريقة ليكون فيها قريبًا من السطح الخارجي مع املسطرين قبل 

أن يجف جص العزل الحراري متاًما من خالل تداخل الشبكات مبقاس 10 سم يف الفواصل. يتم تسبيت شبكة 
التعزيزمن داخل الوجهات الخارجية و ال يزيد سمكها عن 3/1 من ألواح العزل الحرارى. يتم تعزيز زوايا النافذة 

والباب بشبكة متصالبة خاصة. يتم تركيب القطاعات الجانبية الخاصة بالزوايا والنافذة. تأكد أن الشبكة املستخدمة 
غري مرئية عىل الجانب الخارجي. قم بتشطيب النظام بالدهان أو التغطية العلوية.

العبوة
x 50 1.1 مرت = 55 لفة يف املرت املربع.

التخزين
عمر افرتايض غري محدود للمنتج يف حالة عدم حدوث أرضار فيزيائية.
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وصف املنتج:  بتكت بانزر ماش
Betek-Tect Panzer Mesh هي شبكة من األلياف الزجاجية ذات تغطية خاصة بوزن يبلغ 043 جرام/مرت مربع، 

و5.5x 0.5 من حجم الشبكة ومقاومة القلويات. تُستخدم كعنرص حمل يف األسطح التي تتطلب وجود قوة أعىل 
مثل أرضيات املداخل، وأماكن انتظار السيارات، ومناطق تخزين النفايات.

املواصفات
DIN 53 854 الوزن : 340 جرام/مرت مربع  ± 5%  مبا يتوافق مع معيار •

DIN EN ISO 13496 القوة : 80 نيوتن/ملم كحد أدىن (غالف ولُحمة)  مبا يتوافق مع معيار •
• القوة بعد اختبار القلويات: 50% كحد أدىن  (28 يوًما يف محلول هيدروكسيد الصوديم بنسبة %5)

االستخدام
يتم الضغط عىل Betek-Tect Panzer Mesh (340 جرام/مرت مربع) بطريقة سيكون فيها قريبًا من السطح 
الخارجي مع املسطرين قبل أن يجف جص العزل الحراري متاًما من خالل تداخل الشبكات مبقاس 10 سم يف 
الفواصل. يتم تسبيت شبكة التعزيزمن داخل الوجهات الخارجية و ال يزيد سمكها عن 3/1 من ألواح العزل 

الحرارى. يتم تعزيز زوايا النافذة والباب بشبكة متصالبة خاصة. يتم تركيب القطاعات الجانبية الخاصة بالزوايا 
والنافذة. تأكد أن الشبكة املستخدمة غري مرئية عىل الجانب الخارجي. قم بتشطيب النظام بالدهان أو التغطية 

العلوية.

العبوة
x 25 مرت واحد (1) = 25 لفة يف املرت املربع.

التخزين
عمر افرتايض غري محدود للمنتج يف حالة عدم حدوث أرضار فيزيائية.
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القطاع الجانبي لألركان من بتك (مصنوع من األلومنيوم) مبقاس 2.5 مرت
قطاع جانبي مصنوع من األلومنيوم املقاوم للصدأ مقاس 2.5 مرت. يُستخدم لحامية أركان املباين، ونوافذها وحواف األبواب من التلفيات امليكانيكية 

املحتملة ولتوفري النعومة عىل طبقة الجبس.
العبوة: 30 وحدة - 75 مرت

القطاع الجانبي لألركان املزود بشبكة من بتك (مصنوع من البويل فينيل كلوريد) مقاس 2.5 مرت
قطاع جانبي لألركان املزود بشبكة واملصنوع من البويل فينيل كلوريد مقاس 2.5 مرت. يُستخدم لحامية أركان املباين، ونوافذها وحواف األبواب من 

التلفيات امليكانيكية املحتملة ولتوفري النعومة عىل طبقة الجبس.
العبوة: 20 وحدة - 50 مرت

القطاع الجانبي الخافض واملزود بشبكة من بتك (مصنوع من البويل فينيل كلوريد) مقاس 2.5 مرت 
قطاع جانبي خافض لألركان مصنوع من البويل فينيل كلوريد مقاس 2.5 مرت. يستخدم يف الحواف العليا من فتحات املباين مثل النوافذ واألبواب. ميكن 

القطاع الخافض من سقوط املياه املوجودة عىل السطح إىل أسفل مبارشة من دون االنسياب إىل أساس األبواب والنوافذ.
العبوة: 20 وحدة - 50 مرت

القطاع الجانبي لفجوات الفواصل واملزود بشبكة من بتك (مصنوع من البويل فينيل كلوريد) مقاس 3 مرت
قطاع جانبي لفجوات الفواصل مصنوع من البويل فينيل كلوريد مقاس 3 مرت. يُستخدم يف االنتقال من فجوات الفواصل عىل لوحات العزل الحراري. 

يوفر الوقت واملجهود، ويحول دون عيوب الصناعة بفضل شبكة األلياف الزجاجية التي يتم لصقها عىل القطاع الجانبي. 
متوفر يف طرازين مختلفني بعرض 3 و5 سم وبعمق يساوي 1.6 سم.

العبوة: 10 وحدات - 30 مرت

القطاع الجانبي للتمدد واملزود بشبكة من بتك (مصنوع من البويل فينيل كلوريد) مقاس 2.5 مرت
تم إنشاء القطاع الجانبي للتمدد واملزود بشبكة واملصنوع من البويل فينيل كلوريد مبقاس 2.5 مرت ليستخدم خصيًصا عىل الجبس يف املفاصل األفقية 

والرأسية. يتحمل عمليات اإلزاحة ملا يصل إىل 3 سم. 
متوفر يف طرازين مختلفني بزاوية تبلغ 180 درجة لألسطح الخارجية وطراز بزاوية تبلغ 09 درجة لألسطح الداخلية.

العبوة: 25 وحدة - 65.2 مرت

القطاع الجانبي للقطاع السفيل من بتك (مصنوع من األلومنيوم) مبقاس 2.5 مرت
القطاع الجانبي للقطاع السفيل املقاوم للصدأ مبقاس 2.5 مرت يُستخدم لضامن نعومة الحافة السفلية لنظام العزل الحراري وإنشاء التشطيبات الرأسية 

إذا تطلب األمر.    متوفر يف طرازات مناسبة أللواح مبقاس 3-4-5-6-7-8 سم. 
العبوة: 10 وحدات - 25 مرت

وصف املنتج :ملحات اقطاعات بتك
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نطاق عدم النفاذ
طول 15 × 8 ملم و18 مرت، ببنية مجهزة باألكريليك، نطاق العزل املقاوم للمياه. يُستخدم يف نقاط ترسيب املياه عالية الخطورة عىل حواف األسقف وإطارات النوافذ وعتبات األبواب يف أنظمة العزل الحراري. 

وصف املنتج : بتك تكت دويل
 Betektect تُستخدم هذه لربط ألواح العزل الحراري  من ،Betektect يف نظام العزل الحراري من

لألسطح ولحامية النظام ضد فراغ الرياح. 

االستخدام
افتح ثقبًا يف قُطر املسامر باستخدام املثقب. قم بوضع جسم املسامر داخل هذا الثقب بطريقة ال يكون 

فيها مجاوًرا للوحة العزل واربط مسامًرا من البالستيك أو الصلب تبًعا لنوع السطح.

االستهالك
يف املتوسط، تُستخدم 6 مسامري لكل مرت مربع رشط أن يوضع مسامر واحد (1) يف كل ركن مشرتك يف 

لوحة العزل الحراري ويوضع اثنني (2) يف الوسط.

املسامر القيايس من Betektect (املسامر البالستييك)
يُستخدم يف الخرسانات، وقوالب الطوب الصلبة، وقوالب الطوب املثقبة، وخرسانات الغاز، والكتل 

الصلبة واملثقبة املصنوعة من الخرسانة الخفيفة.
عىل أسطح الخرسانة الغازية، واستخدام مسامر الخرسانة الغازية، وعىل أسطح قوالب الطوب، ومن 

املوىص به استخدام مسامر قالب الطوب.
: > 3 سم  عمق الربط 
: > 4 سم  عمق الثقب 

: 8-10 ملم  قُطر الثقب 
: 6 سم  قُطر رأس املسامر 

: 9.5 / 11.5 / 13.5 / 15.5 سم  الطول 
: 200 وحدة العبوة 

مسامر الخرسانة من TCETBeteK (مسامر الصلب)
يُستخدم يف الخرسانات، والخرسانات املكشوفة، والخرسانات النفقية، وقوالب الطوب الصلبة، وقوالب 

الطوب املثقبة، وخرسانات الغاز، والكتل الصلبة واملثقبة املصنوعة من الخرسانة الخفيفة.
عىل أسطح الخرسانة الغازية، واستخدام مسامر الخرسانة الغازية، وعىل أسطح قوالب الطوب، ومن 

املوىص به استخدام مسامر قالب الطوب.
: > 3 سم  عمق الربط 
: > 4 سم  عمق الثقب 

: 8-10 ملم  قُطر الثقب 
: 6 سم  قُطر رأس املسامر 

: 9.5 / 11.5 / 13.5 / 15.5 سم  الطول 
: 200 وحدة العبوة 

مسامر قوالب الطوب من Betektect (املسامر البالستييك)
يوفر قوة أعىل يف قوالب الطوب املثقبة واألسطح املثقبة من خالل تصميمه املدبب الخاص.

: > 7 سم  عمق الربط 
: > 8 سم  عمق الثقب 
: 10 ملم  قُطر الثقب 

: 6 سم  قُطر رأس املسامر 
: 13.5 / 15.5 سم  الطول 

: 200 وحدة العبوة 

مسامر الخرسانة الغازية من Betektect (املسامر البالستييك)
يوفر قوة أعىل يف أسطح الخرسانة الغازية من خالل تصميمه املدبب الخاص.

:  > 6 سم  عمق الربط 
:  > 12 سم  عمق الثقب 

:  10 ملم  قُطر الثقب 
:  6 سم  قُطر رأس املسامر 

:  11 - 14 سم  الطول 
: 200 وحدة العبوة 

مسامر ألواح الجدائل املنسقة (OSB) من Betektect (اليوجد مسامر)
تم تصنيعه خصيًصا ليُستخدم يف ألواح الجدائل املنسقة واألسطح الجاهزة املامثلة. حيث أن قُطر وحجم 
املسامر ينبغي أن يتغري اعتامًدا عىل نوع سطح الطالء، فإنه ال يوجد أي مسامر تثبيت لدى مسامر ألواح 

.Betektect من (OSB) الجدائل املنسقة
:6 سم قُطر رأس املسامر 

:2.5 سم الطول 

Betektect تأثري مسامر الصوف الصخري من
ميكن استخدامه مع جميع مسامري Betektect يف طالءات لوح العزل الحراري يف أنظمة العزل الحراري 

لألسطح الخارجية. يوفر تثبيتًا فائًقا من خالل متديد منطقة الضغط للمسامري.
:9 سم قُطر رأس املسامر 



تنظيف السطح



• هل توجد أسقـف عىل النافذة؟
• هل خرجت األسقـف من الواجهة الخاجية بشكل بارز، هل يوجد مجرى للامء عىل االسكفات؟

• هل توجد فتحات يف نقاط توصيل اطار النافذة األسقـف مع الجدار؟

• هل تم اتخاذ تدابري العزل املايئ تحت بالطات أرضية الرشفات املكشوفة يف البناء؟ هل توجد مشاكل تتعلق بانتفاخ 
الدهان يف واجهات الرشفات وترشحات ملحية نحو الخارج؟ كيف وضعية الترصيف للمصفاة ووصالت الوزرات 

واالكساءات األرضية؟ ما هي حالة اسكفات الرشفة الرخامية؟ هل توجد مجاري ترصيف؟

 • هل هناك مشاكل ناجمة عن التمديدات يف املبنى؟ هل هناك ترسبات مائية يف املنافع مثل املطبخ والحامم واملرحاض؟

تفاصيل قاعدة البناء ووضع األرضية: 
• هل هناك ارتفاع يف مستوى املاء عن أرضية قاعدة املبنى؟

• هل تم اتخاذ تدابري العزل املايئ عند أساس وقاعدة املبنى؟ 

تفاصيل الواجهات الداخلية: 
• ما هي نوعية املواد عىل أسطح جدران الواجهة الداخلية؟ 

• هل هناك انتفاخات وانهيارات عىل األسطح؟ 
• هل توجد تشققات عىل األسطح؟

• هل توجد مشاكل ناجمة عن التمديدات داخل الشقة؟ هل توجد ترسبات مائية يف املنافع كاملطبخ، الحامم واملرحاض؟

دراسة األرضية
يجب أوال القيام بكشف عن املشاكل املوجودة املتعلقة مببنى التطبيق وحالة سطحه واألخطاء املعامرية بشكل مفصل. 

بالنسبة للواجهات الخارجية يتم البدء أوال من سقف البناء وفحص وضع كافة األسطح يف الطابق األريض و طابق البودروم 

والقيام بالفحوصات التالية من أجل تحقيق هذه الغاية: 

تفاصيل سقف البناء:
• هل سقف البناء مغلق أم رشفة مكشوفة؟ 

• إذا كان رشفة هل تم اتخاذ تدابري العزل؟
• مزاريب السقف هل هي مخفية أم هي عبارة عن 

نظام مجاري مركب من الخارج؟ 
• هل تم اتخاذ تدابري العزل يف املزاريب املغلقة؟ 

• هل مواسري ترصيف ماء املطر سليمة؟
هل هناك أي ترسب منها؟ 

• هل توجد أسقـف أو عتبة ذات رفرف معدين من الطرفني عىل حاجز املزراب املخفي

تفاصيل الواجهة الخارجية للمبنى: 
 • هل توجد عنارص متنع متاسك الدهان بالواجهة الخارجية مثل الغبار، واألوساخ والزيوت؟ 

 • هل هناك طبقات من اللياسة الضعيفة وتشققات عىل سطح الواجهة الخارجية للمبنى؟ 

 

• هل توجد تشققات وخطوط عىل السطح الخرساين ناتج عن سامكة الغطاء الخرساين؟  



السفع الرميل: إن عملية السفع تستخدم يف تنظيف سطح املعادن والجدران الخرسانية للمباين ويتم يف هذه العملية 
استخدام مواد تشبه الرمل تم صناعتها بشكل خاص من مواد الجلخ مثل السيليكا والبازلت يتم ضخها عىل السطح 

بواسطة هواء مضغوط. 
السيليكا: رمل السيليكا ناعم جداً ويتم استخدامه عموماً خالل عملية السفع الرميل بشكل خفيف عىل الصاج الرقيق. 
البازلت: هذا النوع من الرمل يتم اسخدامه يف األماكن املغلقة التي اليحصل فيها الغبار كثرياً ويستخدم الرمل بدال منه 

أحيانا وبشكل متبادل.
الربد املعدين: هو من أفضل أنواع مواد السفع الرميل الذي يقل فيه الغبار إىل حد كبري. يف األصل هذه املواد هي من 
رواسب الحديد. وحتى اليحدث تغرب خالل عملية السفع يتم ذلك يف وسط مبلل باملاء. عندما نطبق السفعفي هذا 

النظام يتم رش رمل مبلل عىل السطح بطريقة خاصة فال يحصل أي تغرب يف هذه العملية. السفع املبلل يتم تفضيله داخل 
املدن يف االنشاءات ويف املباين يتم استخدام طريقة السفع هذه من أجل ازالة اللياسة وتنظيف الجدران من الدهان ومن 

أجل النقش عىل الرخام وبعض الحجارة الطبيعية.

كيميائيات البناء: تفضل هذه املواد يف تنظيف أسطح بعض اآلثار الفنية القدمية القيمة جدا واآلثار املزخرفة التالفة 
واملترضرة. يتم امتصاص املادة الكيميائية من قبل عجينة ورقية ويتم تطبيقها عىل سطح الواجهة. وبعد انتظار ملدة 

قصرية يتم غسل املوضع مباء غزير. ويف حالة عدم حدوث النظافة املطلوبة من التطبيق األول، ميكن تكرار هذه العملية 
عدة مرات حسب حالة حامية الوجه. ويجب االنتباه إىل غسل املوضع بعد كل تطبيق حتى الترض املادة الكيميائية 

السطح.

اختيار املعجون وتحضريه 
 يجب اختيار معجون التصليح وتحضريه بشكل يناسب التآكل والتلف املوجود عىل السطح قبل تطبيق البطانة والدهان.  

من أجل الواجهات الخارجية
• من أجل تسوية السطح بسامكة 0-1مم ميكن تطبيق معجون بتك أكسرتيور (Betek Exterior Paste). ويتم خالل 

التطبيق تحضري اسمنت بورتالندي طازج بنسبة 20% من وزن املعجون وخلطه يف وعاء حتى يصبح بقوام البوظة، ثم يتم 
وضعه داخل املعجون وخلطه جيداً وتطبيقه عىل السطح. ولكن إذا كان الهدف اصالح أسطح الدهان القدمية بواسطة 

املعجون فإنه اليضاف االسمنت إىل املعجون. ولكن يتم تطبيق بطانة دهان واجهات خارجية قبل تطبيق املعجون وبعده.
• من أجل التشققات وسامكة السطح بني 0-3مم يتم استخدام بتك ستاكو 0+ بتك التيكس
• من أجل التشققات وسامكة السطح بني 3-10مم يتم استخدام بتك ستاكو + بتك التيكس 

(Betek Lateks + Betek Stako) مع 160غ/م2 بتك فيرب ميش Betek Fiber Mesh وتطبيقه عىل طول الشق وبعرض 
10سم عىل األقل. وحتى اليحصل فرق يف املستوى ينصح فتح السطح بعرض الشبكة وعمق املعجون الذي سيتم 

استخدامه. 
• ومن أجل تساقط القطع من السطح بطول أكرب من 1 سم فإن ينصح استخدام مالط تم إعداده بإضافة بتك التيكس 

بحجم 10% من مقدار االسمنت املستخدم يف مالط اللياسة. 
 

من أجل الواجهات الداخلية؛ 
• إذا كان عىل سطح الواجهات الداخلية يوجد لياسة خرسانية أو سطح ذو أساس خرساين فإنه يتم استخدام نفس 

تطبيقات الواجهة الخارجية.
• إذا كان الهدف جعل السطح  منتظام، فإنه يتم تطبيق الجبس مع املعجون األكريلييك عىل السطح متاماً. ويتم تطبيق 

.(Betek Interior Paste) بطانة دهان واجهات خارجية قبل وبعد تطبيق املعجون بتك إنرتيور للواجهات الداخلية
 

تحضري الوجه السفيل لألسطح الخشبية؛ 

 املواضيع التي يجب االنتباه إليها بشكل استنتاجي 
• يجب أن تكون القطع الخشبية بزاوية بحيث متنع بقائها عىل سطح املاء.

• يجب أن تكون الحواف مستديرة الشكل بنصف قطر 2مم وعدم وجود حافة حادة.
• نقاط التوصيل يجب أن تكون مانعة لدخول املاء. يجب عدم وجود أي فضالت تتعلق بالغراء.

• يجب حامية املخزن من الرطوبة قبل الرتكيب. 
• إذا كانت هناك نتوءات رخوة عىل السطح يجب ازالتها وتصليح مكانها. 

• يجب عدم تطبيق مواد متنع التنفس عىل السطح مثل زيت الكتان، معجون والورنيش وغري ذلك.
• وحتى يتم تقليل خطر تحول مواد اكساء الواجهات إىل الحد األدىن يجب تطبيق مرة واحدة عىل الوجه الخلفي للقطع.

أسطح األخشاب الجديدة: 
• إذا كانت هناك نتوءات وبقايا الراتينج عىل السطح الخشبي فإنه قبل عملية التطبيق يجب تنظيفها باستخدام املرقق 

فاووري السيلولوزي. 
• يتم قياس نسبة رطوبة الخشب وجعله يكون تحت %15. 

• ويجب أوالً تطبيق بعض التطعيامت لحامية الخشب من بعض األحياء الدقيقة املرضة.
• وبعد ذلك ميكن اختيار الورنيش، الدهان والطالء الواقي املناسب ملظهر الوجه األخري.

تنظيف السطح
• إن من أهم خطوات تطبيق الدهان بدون أي مشكلة هي تنظيف سطح التطبيق. يجب تنظيف األسطح قبل عمل 

الدهان من الغبار واألوساخ والزيوت والعفن، ويجب أن يكون جافا متاماً. 
• طرق تنظيف األسطح

1- الحك
2- التجليخ

3- الصنفرة 
4- فرشاة سلك

5- ماء مضغوط 
6- السفع الرميل

7- كيميائيات البناء

الحك: يتم استخدام امللوق أو جهاز كهربايئ ذا سكني فوالذي من أجل إزالة بعض املواد الرخوة كالدهان واملعجون 
واستبعادها عن السطح.

التجليخ: يتم استخدام أدوات جلخ مختلفة حسب نوعية السطح تعمل مبحرك كهربايئ وذلك من أجل 
 تجليخ الدهان واملعجون وغري ذلك من املواد الرخوة املوجودة عىل السطح واستبعادها متاماً. 

الصنفرة: هي عبارة عن عملية كشط تستخدم يف األسطح املطلية بدهان المع لجعله أكرث خشونة  وتستخدم يف تنعيم 
السطح األخري املكون من الجبس الساتاين واملعجون الجاهز وجعله أكرث انتظاماً ويف إزالة طبقات الدهان الرخوة املوجودة 
عىل السطح. ويستخدم يف هذه العملية ورق صنفرة وأدوات صنفرة مختلفة حسب نوعية السطح. فهناك نوعان من ورق 

الصنفرة نوع يستخدم من أجل السطح الحديدي وآخر للسطح الخشبي. واألرقام تبني درجات الرمل فيها. األرقام الكبرية 
تعرب عن نعومة املسننات واألرقام الصغرية تشري إىل املسننات الكبرية. عىل سبيل املثال يتم استخدام ورق الصنفرة بالرقم 

80-120 من أجل عمليات تنعيم وتسوية معجون الجدار. ومن أجل عمليات تخشني طبقات الدهان اللامعة القدمية 
يتم استخدام ورق صنفرة رقم 210-200. بالنسبة لطبقات املواد مثل الدهان والبطانة والحشوة املستخدمة يف مجموعة 

 املوبيليا ينصح باستخدام صنفرة رقم 400. 

فرشاة سلك: يتم استخدام هذه الفرشاة يف تنظيف املواد العالقة الضعيفة التامسك وابعادها عن السطح بشكل مكانييك.

املاء املضغوط: هي عبارة عن عملية رش ماء تحت ضغط معني من أجل إزالة الغبار واألوساخ  وطبقات الدهان 
واملعجون الرخوة وابعادها عن السطح. 



تطبيقات الدهان عىل األسطح املختلفة:
1) تطبيق الدهان عىل السطح الخرساين املكشوف:

1-1 تطبيق الدهان بشكل مبارش عىل السطح الخرساين املكشوف:
• يتم أوال رش املاء عىل السطح للتأكد من وجود زيت قوالب عىل الخرسانة املكشوفة. 
• إذا بقي املاء عىل شكل قطرات فهذا يعني أنه توجد بقايا زيت القوالب عىل السطح.

• يتم يف هذه الحالة غسل السطح بالصابون واملاء الزالة الطبقة الزيتية وتنظيفها متاماً. ويجب االنتباه إىل هذه العملية 
تحت الظروف الجوية التي يكون فيها خطر التجمد.

• وبعد جفاف السطح متاماً، 

أسطح الواجهات الداخلية: بعد تطبيق بتك برمير (BeteK Primer)، يتم تطبيق وجهني من أحدى دهاناتنا ذات األساس 
املايئ ضمن تصنيف اللمعان املطلوب. 

أسطح الواجهات يتم تطبيق بطانة مناسبة للوجه النهايئ عىل شكل وجه واحد ثم يتم تطبيق دهان الواجهة الخارجية 
عىل شكل وجهني كطبقة أخرية للدهان.

1-2 تطبيق الجبس، املعجون الجاهز أو اللياسة عىل األسطح الخرسانية املكشوفة:  
• يجب تنظيف السطح قبل التطبيق وإزالة الدهون إن كانت موجودة. 

• ومن أجل زيادة قابلية االمتصاص لدى السطح يتم تطبيق (BeteK Contact) للخرسانة املكشوفة باستخدام الرولة. 
• وبعد جفاف السطح متاماً، ميكن تطبيق الجبس أو القيام باللياسة.

• بعد طالء طبقة الجبس ميكن تطبيق إحدى البطانات الشفافة ييل ذلك تطبيق اللياسة أو املعجون الجاهز ثم يتم 
تطبيق إحدى البطانات امللونة.

• وبعد هذه العمليات يتم االنتقال إىل مرحلة الدهان. 
 

2) تطبيق الدهان عىل األسطح املليسة مبواد خامة: 

• يجب أوال تحضري سطح اللياسة لعملية الدهان. لهذا السبب قبل االنتقال إىل تطبيق الدهان واملعجون يجب الصاق 
رشيط لزاق الصناديق عىل السطح وسحبه. 

• يف حالة تعلق حبيبات رمل أو بقايا اسمنتية عىل الرشيط بشكل مكثف، فهذا يعني أن سطح اللياسة ميتاز بنسيج رخو. 
ويف هذه الحالة، يتم استخدام حجارة املوزاييك من أجل القيام بتجليخ الوجه أو يتم استخدام ملوق من أجل حك الطبقة 

الرخوة وازالتها. 
• إذا تم االنتقال إىل الدهان قبل هذه العملية فإن حبيبات اللياسة املوجودة عىل السطح بشكل مكثف سوف تتساقط 
بسبب االحتكاك أو الصدم ويخرج مظهرا قبيحاً عىل السطح ولن يتيح للدهان بتشكيل طبقة كافية عليه. ويشاهد عىل 

السطح أطياف لونية مختلفة وبعض التساقطات من السطح.

وبعد عملية تجليخ/ وحك السطح؛
• بالنسبة للواجهات الداخلية: بعد تطبيق بتك برمير (Betek Primer)، يتم تطبيق وجهني من أحدى دهاناتنا ذات 

األساس املايئ ضمن تصنيف اللمعان املطلوب.
• بالنسبة للواجهات الخارجية: يتم تطبيق بطانة مناسبة للوجه النهايئ عىل شكل وجه واحد ثم يتم تطبيق دهان الواجهة 

الخارجية عىل شكل وجهني كطبقة أخرية للدهان. 
 

3) تطبيق الدهان عىل أسطح الجبس الساتاين:
السطح الجبيس مادة قابلة للتغرب واملص لذلك قبل االنتقال إىل عملية تطبيق الدهان واملعجون عىل هذا السطح يجب 

تطبيق بطانة شفافة مناسبة له. 
• ويف هذا النوع من األسطح؛ 

3-1 يف حالة تطبيق دهانات ذات أساس سيليكوين و/أو مطفي ناعم، نصف مطفي ناعم، يجب عمل بتك 
جيبسوم برمير أو بتك 7/1 برمير املركز بدون متشيط (يتم تطبيق ذلك برولة بالتمرير فوق السطح مرة واحدة). 
3-2 يف حالة تطبيق دهانات بالستيكية مطفي و/ أو مطفي متاماً يجب أوالً تطبيق بطانة فاووري املركزة بدون 

متشيط (باستخدام الرولة وتطبيق ذلك بالتمرير عليها مرة واحدة  فوق السطح).

• وبعد جفاف األسطح يتم تطبيق وجهني من إحدى دهاناتنا ذات أساس مايئ ضمن تصنيف اللمعان املطلوب.

أسطح األخشاب املطلية بالدهان:
• يتم قبل كل يشء إزالة طبقات الدهان القدمية والرخوة باستخدام فرشاة السلك أو مزيالت الدهان أو مسدس الحرارة.

• إذا ظهرت الطبقة الخشبية الخامة ومل يتم التطبيق أو التطعيم فإنه يتم التطعيم أوال.
• يف حالة أنه لن يتم حك ألدهان متاما ميكن استخدام ورق الصنفرة وجعل سطح الدهان القديم كامد اللون.

• وبعد تنظيف غبار السطح يتم تطبيق البطانة والدهان.

تحضري الوجه التحتي يف األسطح املعدنية؛ 
• يتم أوال تنظيف الصدأ املتشكل عىل السطح بفرشاة سلك او بورق الصنفرة. وينصح تنظيف السطح مبرقق سيلولوزي. 

• بعد جفاف السطح يتم تطبيق وجهني من مضاد الصدأ. ويجب االنتظار 24 ساعة بني الوجهني. ويجب أن يكون كل 
وجه مضاد للصدأ بلون مختلف ويتم اضافة 5% من دهان الوجه النهايئ إىل طالء الطبقة الثانية املضادة للصدأ حتى يتم 

كرس اللون. وهذه العملية تتيح فرصة مراقبة السطوح بحيث اليبقى وجها بدون مضاد الصدأ. 
• إذا تتطلب األمر استخدام املعجون، ميكن فرد املعجون عىل السطح بعد تطبيق املانع للصدأ. ثم يتم تطبيق البطانة 

االصطناعية.



10) تطبيق الدهان عىل األسطح الحديدية: 
• األسطح املعدنية تدخل يف تفاعل مع األكسجني يف الجو وتبدأ بالتآكل وتصدأ مع مرور الزمن. 

• من أجل منع تشكل هذا الصدأ يتم عىل سطح الحديد تطبيق وجهني من بتك أنتريوست (Betek Antirust) املانع 
للصدأ الخايل من الرصاص. 

 • ثم يتم تطبيق نظام الدهان االصطناعي عىل السطح حسب معلومات املنتج. 

• يف حالة تطبيق الدهانات االصطناعية يتم تطبيق دهان بتك أسرتيكس (Betek Astarix Paint) بعد بطانة الجبس 
الساتاين. ويتم بعد ذلك تطبيق وجهني من دهانات الوجه األخري ضمن تصنيف اللمعان املطوب.

4) تطبيق الدهان عىل األسطح املطلية بالكلس:
• إن الكلس هو من املواد التي النويص باستخدامها يف الطالء أبداً. 

• نويص ازالتها من السطح متاماً. 
• ألن طالء الكلس هو مادة مغربة لذلك قبل عملية فرد املعجون وتطبيق الدهان يجب أوال تطبيق بطانة شفافة عىل 

السطح. 
• يف مثل هذه األسطح يتم أوالً تطبيق بتك جيبسوم برمير (BeteK Gypsum Primer) أو بتك 7/1 برمير املركز 

(Betek Concentrated Primer 1/7) بدون متشيط (باستخدام الرولة وتطبيق ذلك بالتمرير عليها مرة واحدة  فوق 
السطح).

• بعد جفاف السطح يتم تطبيق وجهني من أحدى دهاناتنا ذات األساس املايئ ضمن تصنيف اللمعان املطلوب.
• يف حالة تطبيق الدهانات االصطناعية يتم تطبيق دهان بتك أستاريكس (BeteK Astarix Paint)  بعد بطانة الجبس 

الساتاين. ويتم بعد ذلك تطبيق وجهني من دهانات الوجه األخري ضمن تصنيف اللمعان املطوب.

5) تطبيق الدهان عىل أسطح األلواح الجبسية:

يف حالة تطبيق املعجون: 
• يتم تطبيق دهان (Betek Primer) الخاص بالواجهات الداخلية عىل كافة األسطح وبعد 12 ساعة عىل األقل يتم فرد 

معجون Betek Interior Paste ذي األساس األكريلييك عىل السطح. 
• وبعد مرور 24 ساعة عىل األقل يتم صنفرة معجون بتك إنرتيور(Betek Interior Paste) وتنظيفه من الغبار متاماً. 

• يتم تطبيق بتك برمير (Betek Primer) عىل السطح مرة ثانية، ويتم بعد ذلك تطبيق وجهني من دهانات الوجه األخري 
ذي األساس املايئ ضمن تصنيف اللمعان املطوب. 

6) تطبيق الدهان عىل األسطح األلواح الخرسانية:

يف حالة تطبيق املعجون:
1-6 من أجل الواجهات الداخلية: يتم تطبيق بتك برمير (BeteK Primer) عىل السطح وبعد 12 ساعة عىل األقل 

يتم فرد معجون بتك إنرتيور (Betek Interiyor Paste) ذي األساس األكريلييك عىل السطح. 
2-6  من أجل الواجهات الخارجية: يتم تطبيق معجون (BeteK Exterior Paste) الخاص بالواجهات الخارجية 

عىل السطح وبعد 12 ساعة عىل األقل يتم فرد املعجون الجاهز ذي األساس األكريلييك عىل السطح.
• وبعد مرور 24 ساعة عىل األقل يتم صنفرة السطح وتنظيفه من الغبار متاماً. 

• يتم تطبيق دهان بطانة خاص بالواجهات الخارجية عىل كافة األسطح ثم يتم تطبيق وجهني من الدهان الذي تم اختياره. 

يف حالة تطبيق الدهان مبارشة بدون فرد املعجون:
• يتم أوال تطبيق بطانة تلوين مناسبة. ثم يتم تطبيق وجهني من دهان الوجه األخري.

• يجب عدم تطبيق بطانة شفافة عىل األلواح الخرسانية. 

مالحظة: التطبيق املرشوح أعاله اليتم تطبيقه عىل وصالت األلواح الخرسانية. يجب تطبيق مادة املصطيك خاصة بأماكن 
الوصل ويجب عدم دهان هذه املواضع. وإال ميكن أن يحصل تصدع يف هذه املواضع. 

7) تطبيق دهان ذي أسا مايئ عىل دهان ذي أساس مايئ قديم:
(Betek Primer) بعد االنتهاء من تحضريات األرضية التحتية يتم تطبيق وجه من بتك برمير •

• ثم يتم تطبيق وجهني من دهانات الوجه األخري ذي األساس املايئ ضمن تصنيف اللمعان املطوب.
• إذا كان الدهان القديم مطفي ناعم، مطفي حريري أو المعاً، فإنه يتم تخشني السطح بصنفرة مدببة رقيقة قبل تطبيق 

البطانة هذا السطح. 

8) تطبيق دهان اصطناعي عىل دهان اصطناعي قديم:
• يتم أوال صنفرة سطح الدهان االصطناعي القديم.

 .(Betek Astarix Paint) بعد تنظيف السطح من الغبار يتم تطبيق دهان بتك أستاريكس •
• بعد مرور 24 ساعة يتم تطبيق وجهني من دهانات الوجه األخري ضمن تصنيف اللمعان املطوب.

9) تطبيق الدهان عىل األسطح امللوثة بالبقع والسخام:
• ومن أجل تغطية آثار السخام، النيكوتني، والزيوت والحرب وأقالم التلوين الشمعية التي يتختفي بالدهان يتم تطبيق 

وجهني من دهان التغطية بتك (Betek Kapatan Paint) الرائع يف التغطية وإخفاء البقع واآلثار املوجودة عىل األسطح. 
• يف حالة تطبيق الدهان االصطناعي (الرتكيبي) ميكن تطبيق الدهان مبارشة فوق طبقة دهان التغطية بتك.

• يف حالة تطبيق الدهان ذي األساس املايئ، يتم تطبيق دهان بتك برمير بعد صنفرة سطح دهان التغطية بتك بشكل 
خفيف. يتم بعد ذلك تطبيق الدهان ذي األساس املايئ باللمعان املطلوب.



11) تطبيق الدهان عىل أسطح الزنك املغلونة وأسطح البي يف يس القاسية، واألملنيوم والنحاس الخ.
• يجب استخدام بطانات خاصة من أجل تأمني التصاق أو متاسك الدهان عىل هذا النوع من األسطح. 

• لذلك يجب أوالً تنظيف هذه السطوح من طبقات الوسخ والزيت وصنفرتها بورق صنفرة ناعم.
• بعد ذلك يتم تطبيق دهان بتك أستاريكس (Betek Astarix Paint) الذي ميتاز بخاصية التصاق ومتاسك رائع وأن يتم 

تطبيقه عىل شكل وجه واحد بالنسبة للواجهات الداخلية وعىل شكل وجهني للواجهات الخارجية.
• ثم يتم تطبيق الدهان ذي األساس املايئ أو ذي أساس مذيب وذلك حسب ارشادات املنتج. 

12) تطبيق الدهان عىل السطح الخشبي: 
• يف حالة تطبيق الدهان عىل الخشب الخام يجب أوالً تطعيمها لحاميتها من األحياء الدقيقة املرضة.

1- بعد تلوين الخشب باملادة الواقية يتم تطبيق ورنيش فاووري مارين بات حسب الرغبة. 
2- وكخيار بديل يتم تطبيق بطانة دهان الخشب ذي أساس مايئ والخاص بالواجهات الخارجية ثم يتم بعد 

ذلك تطبيق دهان األخشاب الخاص بالواجهات الخارجية ذي أساس مايئ وباللون املطلوب. 
• يف حالة التطبيق عىل الدهان االصطناعي القديم، يتم أوال ازالة طبقات الدهان الرخوة من السطح وصنفرته جيداً، 

 بعد ذلك يتم تطبيق البطانة والدهان االصطناعي عىل السطح. 

13) تطبيق الدهان عىل األسطح الخرسانية ذات أساس إسمنتي للواجهات الخارجية واملطلية بدهان ملحي والتي 
ابيضت وحدث فيها االزهرار أو عىل األسطح الخرسانية الغري مطلية: 

• يتم يف البداية غسل السطح الذي ابيض وأصابه االزهرار بفرشاة رطبة.
• وبعد ذلك يتم تطبيق منتجنا واقي الواجهات الخارجية بتك بوكسان 154 (Betek Boxan 451) بعد ترقيقه بإضافة 

حجم ماء بقدر حجم الدهان.
• إذا كان السطح خاليا من الدهان يتم بعد تطبيق بتك بوكسان (Betek Boxan) تطبيق بطانة دهان الواجهات 

الخارجية ثم تطبيق وجهني من دهان الوجه األخري عىل السطح. 

14) حامية األسطح املكونة من الحجارة الطبيعية والطوب املضغوط وغري ذلك من ظروف الجو الخارجية:  
• يتم تطبيق واقي سطوح الواجهات الخارجية بتك بوكسان 452 من أجل حامية هذا النوع من األسطح. وبذلك ميكن 

الحفاظ عىل هذه األسطح من األمطار وأشعة الشمس واملواد القلوية بدون أن يصيبها رضر لسنوات طويلة.



BETEK KAPATAN
املنتج املناسب:

 جميع أنواع األسطح املطلية أو غري املطلية 
املواصفات

- يحمي من العيوب مثل البقع أو النيكوتني أو 
الشحوم أو الرطوبة أو الكتابة أو أثار الحريق.

- مينع ظهور العيوب.
- مقاوم للبقع الناتجة عن الرطوبة والتعفن 

والنحت.

BETEK CONTACT
السطح املعد للطالء:

 طالء لألسطح الخرسانية املكشوفة.
املواصفات

- يحسن قوة االلتصاق
- ميكن استخدامه عىل األسطح الداخلية 

والخارجية

BETEK GYPSUM PRIMER
املنتج املناسب:

دهانات السليكون
املواصفات

- تحسن قوة االلتصاق
- تقلل استهالك الطالء

- تعزز السطح

سطح الجص

الخرسانة املعرضة



BETEK PRIMER
املنتج املناسب:

طالء األسطح الخارجية ذو أساس من األكريليك
املواصفات

- يحسن قوة االلتصاق
- يقلل استهالك الطالء

املنتجات التمهيدية

BETEK SILAN PRIMER
املنتج املناسب:

 طالء لألسطح الخارجية ذو أساس من السليكون
املواصفات

- يحسن قوة االلتصاق
- يقلل استهالك الطالء
- يقدم مسامية عالية

1/7-1/01 CONCENTRATED PRIMER
املنتج املناسب: دهانات الجص/السيليكون

املواصفات
- متنع تغري اللون

- تحسن قوة االلتصاق
-تقلل استهالك الطالء

BETAKRIL PRIMER
املنتج املناسب: طالء األسطح الخارجية ذو 

أساس من األكريليك
املواصفات

- يحسن قوة االلتصاق
- يقلل استهالك الطالء

 BETEK ASTARIX
السطح املعد للطالء:

 األسطح الخارجية والداخلية املصنوعة من 
الحديد، أو الصلب، أو األلومنيوم، أو األسطح 

املطلية بالزنك (املجلفنة)، واألسطح الصلبة 
 ،(PVC) املصنوعة من البويل فينيل الكلوريد

واألسطح النحاسية، واألسطح الخشبية املصنوعة 
من املنتجات الخشبية املتعددة.

املواصفات
- تحمي من تآكل األسطح الحديدية والصلبة

- مقاوم للظروف الجوية 
- ميكن طالء الدهانات ذات األساس املايئ أو 

املعتمدة عىل املذيبات كطبقة علوية فوق هذا 
الدهان

سطح الجص

الطالء القديم



Betek Yacht Varnish

Betek Wood Care

Betek Wood Care Varnished

Bet



Betek Synthetic 
Parquet Varnish

Betek Parquet 
Filling Varnish

Betek Impregnation Care

Betek Wood Care

Betek Wood Care Varnished

Betek Wood Care

Betek Wood Care Varnishedعروض منتجات األسطح الخشبية
يساعدك هذا القسم يف اختيار املنتج الصحيح للحصول عىل 

أفضل أداء عىل املنطقة املُعدة الطالء بطريقة بسيطة ورسيعة. 



استهالك نظري (م2/ل) املميزات منطقة االستخدام

8-12,5 شفاف، وذو أساس مايئ لطبقة الطالء العلوي من السليكون عىل أسطح الجص

40-65 شفاف، وذو أساس مايئ أسطح الجص املطلية بطالء ذي أساس من السيليكون

7-10 مصطبغ، وذو أساس مايئ لكًال من األسطح ذات األساس املايئ واألخرى التي تعتمد عىل املذيبات

7-11 مصطبغ، وذو أساس مايئ للدهانات املضاف لها السيلكون أو ذات أساس من السليكون

7-11 مصطبغ، وذو أساس مايئ لدهانات األكريليك

m²/kg : 4 وذو أساس مايئ لألسطح الخرسانية الصلبة

10 - 11 محلول فعال
ميكن استخدامه عىل األسطح املصنوعة من الحديد، أو الصلب، أو األلومنيوم، أو األسطح 
املطلية بالزنك (املجلفنة)، واألسطح الصلبة املصنوعة من البويل فينيل كلوريد، واألسطح 

النحاسية، واألسطح الخشبية املصنوعة من املنتجات الخشبية املتعددة.

5 - 7 محلول فعال
لتغطية العيوب عىل األسطح مثل البقع، أو النيكوتني، أو الشحوم، أو الرطوبة، أو الكتابة 

(مثل الرسم، أو الحرب، أو العالمات، أو الرسم املثقوب، أو آثار أحمر الشفاه وما شابه ذلك) 
وأثار الحريق.



املنتج منطقة االستخدام نسبة الرتقيق/الخلط 
تطبيقات الفرشاة و الرولر

حالة السطح

درجة مسامية 
منخفضة إىل منعدمة

درجة مسامية متوسطة إىل 
مرتفعة مطيل مسبًقا

بتك جبسوم برمير السطح الداخيل جاهز لالستعامل X X

 بتك برمير تركيز
السطح الداخيل 10 / 1  -  7 / 1 1/10-1/7 ماء   X X

بتك برمير السطح الداخيل 10% X

بتك سيالن برمير السطح الخارجي 10%

بتكريل برمير السطح الخارجي 10%

بتك كونتاك السطح الداخيل 
والخارجي 50% X X

بتك أستاريكس السطح الداخيل 
والخارجي 5% X

بتك كباتان السطح الداخيل جاهز لالستعامل X

جدول االستخدام التمهيدي



كثافة متوسطة -+50.0غ/مل نسبة الرتقيق/الخلط تطبيقات الفرشاة و الروله ضغط ترقيق رشاش

1,38 20% 140 10
1,33 10% 140 5
1,44 20% 140 10
1,65 25% 140 10
1,65 25% 120-140 10
1,46 25% 120-140 10
1,58 30% 120-140 10
1,1 - - -

1,33 5-10% - -
1,63 20% 120-140 10-15
1,64 25% 120-140 10
1,77 جاهز لالستعامل - -
1,02 بنسبة 1/7 -1/10 - -
1,54 10% 140 5
1,5 50% - -
1,01 جاهز لالستعامل - -

1,58 15% 140 5
1,47 10% 140 5
1,61 جاهز لالستعامل 200 -
1,05 جاهز لالستعامل 100-120 -
0,79 جاهز لالستعامل 100-120 -
1,56 15% 140 5
1,54 10% 140 5
1,61 جاهز لالستعامل 200 -
1,72 جاهز لالستعامل 200 -

1,21 10% 120-140 10
1,49 5-10% 140 10
0,98 5-10%
1,32 5% 150 5-15
1,43 جاهز لالستعامل - -
1,61 5-10% 140 10-15
1,2 جاهز لالستعامل - -
1,67 - - -
0,86 جاهز لالستعامل - -
0,77 جاهز لالستعامل - -
0,94 10%
0.94 جاهز لالستعامل - -

0,85 جاهز لالستعامل 120-140 -
0,85 جاهز لالستعامل 120-140 -
0,8 جاهز لالستعامل - -

0,93 5-10% 120-140 10-20
0,91 5-10% 120-140 10-20
0,92 %10-15اول طبقة - %25ثاين طبقة 120-140 10-15
0,92 %10-15اول طبقة - %25ثاين طبقة 120-140 10-15
0,93 %10-15اول طبقة - %25ثاين طبقة 120-140 10-15
0,94 50-100% 120-140 15

1,30 جاهز لالستعامل - -
1,30 جاهز لالستعامل - -

53,1(مسحوق)   50,1(سائل) (2/1) سائل/مسحوق - -
1,10 جاهز لالستعامل - -
1,25 22-24% - -
0,35 - - -
1,05 - - -
1,05 بنسبة  9/1  - -
1,25 20% - -
1,25 20% - -
1,26 1-3% - -
1,41 25% - -
1,05 25% - -

1,25 جاهز لالستعامل - -
1,07 جاهز لالستعامل - -
1,37 جاهز لالستعامل - -

1,25 23-27% - -
1,30 30-40% - -
1,80 جاهز لالستعامل - -
1,80 جاهز لالستعامل - -
1,61 جاهز لالستعامل - -

1,30 23-27% - -
1,30 24-28% - -
1,62 جاهز لالستعامل - -
1,72 جاهز لالستعامل - -

ك  ستهال ال ا ول  جد



منتج بايندر استهالك نظري (طبقة واحدة)
م2/ل م2/كغ

دهانات&طبقات تحضريية داخلية

BETEKSATIN اكريليك/سيليكون 13-18 -
BETEK SIL اكريليك/سيليكون 13-18 -
BETEK MAX اكريليك/سيليكون 13-18 -
BETEK PLUS ستريين/اكريليك 13-17 -
BETEK SUPER PLUS اكريليك 13-17 -
BETEK PRO اكريليك 14-20 -
BETEK PLASTIC اكريليك 12-16 -
BETEK ROYAL SATIN اكريليك 8-12 -
BETEKMATIC اكريليك 6-9 -
BETEK CEILING PLASTIC اكريليك -  7-10
BETEK SATIN CEILING اكريليك 12-16 -
BETEK INTERIOR PASTE اكريليك -  0,6-2
BETEK 1/7-1/10 CONCENTRATED PRIMER اكريليك 40-65 -
BETEK PRIMER اكريليك 07-10 -
BETEK CONTACT اكريليك -    4
BETEK GYPSUM PRIMER اكريليك 8-12,5 -
دهانات&طبقات تحضريية خارجية

BETEKSILAN اكريليك/سيليكون 6-10 -
BETEKSILAN PRIMER اكريليك/سيليكون 7-11 -
BETEKSILAN TEXTURE اكريليك/سيليكون -  0,77-1,25
BETEK BOXAN 451 سيلوكسان -  2-5
BETEK BOXAN 452 سيلوكسان -  3-6,25
BETAKRIL اكريليك 6-10 -
BETAKRIL PRIMER اكريليك  7-11 -
BETAKRIL TEXTURE اكريليك -  0,8-1,3
BETEK EXTERIOR PASTE اكريليك - 0,6-1,4
دهانات اصطناعية

BETEK SYNTHETIC PAINT الكيد 16-20 -
BETEK MATT SYNTHETIC PAINT الكيد 10-14 -
BETEK FLOOR PAINT الكيد 8-12 -
BETEK ASTARIX الكيد 10-11 -
BETEK KAPATAN راتنج تريموبالستيك 5-7 -
BETEK ANTIRUST الكيد 12-14 -
BETEK PAINT REMOVER يس ام يس -  3,3-4,2
BETEK ROAD MARKING PAINT مطاط مكلورة - 2
BETEK ROAD MARKING PAINT THINNER - - -
BETEK SYNTHETIC THINNER - - -
BETEK ALUMINIUM PAINT راتنج هيدروكاربون 9,4 م2/ل (اتطبيق 30 مكرون) -
BETEK HAMMER METAL PAINT الكيد 8-12 -
عناية و اخشب و التلقيح

BETEK WOOD CARE الكيد 8-12 -
BETEK WOOD CARE VARNISHED الكيد 11-13 -
BETEK IMPREGNATION CARE الكيد 8-12 -
ورنيش و تلميع

BETEK YACHT VARNISH يوريثني-الكيد 14-18 -
BETEK YACHT VARNISH SEMI GLOSS يوريثني-الكيد 14-18 -
BETEK SYNTHETIC PARQUET VARNISH يوريثني-الكيد 14-16 -
SYNTHETIC PARQUET VARNISH SEMI GLOSS يوريثني-الكيد 14-16 -
SYNTHETIC PARQUET VARNISH MATT يوريثني-الكيد 14-16 -
PARQUET FILLING VARNISH ساليلوزيك 8-10 -
 ءاملا دض

BETEK AQUASET اكريليك عمودي:33,1 م2/كغ    افقي:76,0م2/كغ
BETEK FIBRIOUS AQUASET اكريليك عمودي:33,1 م2/كغ    افقي:76,0م2/كغ
BETEK POLYCRETE اسمنت - اكريليك تطبيق طبقتني : متوسط. 3,0 م2/كغ
BITUMFLEKS القار تطبيق طبقتني : 52,0-33,0  م2/كغ
BETEKSTOP اسمنت تطبيق طبقتني : 52,0-5,0 م2/كغ
BEPERMO ستريايت ل05كغ اسمنت بورتالندي 033 غرام
BETEK LATEKS التكس الرجاء االطالع عىل الصفحة الفنية
BETEK-1 - 52,1-م2/كغ
BETEK STAKO اسمنت - 0,6
BETEK STAKO 0 اسمنت - 0,5-0,6 
BETEK FRIOL 0 - الرجاء االطالع عىل الصفحة الفنية
BETEK FAYFIKS اسمنت -   0,25-0,33
BETEK FLEKS FUGA اسمنت -   0,25-0,33
مواد الصقة

BETEK PVA GLUE بويل فينيل اسيتايت -  4,5-6,6
BETEK TRANSPARRENT GLUE بويل فينيل اسيتايت -  4,5-6,7
BETEK PARQUET ADHESIVE بويل فينيل اسيتايت -  0,6-1
طبقات خارجية و طبقة تحضري

BETEK-TECT-135 اسمنت - 0,28-0,3
BETEK-TECT-136 اسمنت - 0,4-0,5
BETEK COATING WITH SILICONE (THIN GRAIN) اكريليك - 0,4
BETEK COATING WITH SILICONE (THIN LINE) اكريليك - 0,3-0,4
BETEK-TECT PRIMER اكريليك - 2,5-4
الالصق و الجاص

THERMAL INSULATION ADHESIVE اسمنت - 0,22-0,25
THERMAL INSULATION PLASTER اسمنت - 0,22-0,25
ACRYLIC THERMAL INSULATION ADHESIVE اكريليك - 0,25-0,28
ACRYLIC THERMAL INSULATION PLASTER اكريليك - 0,25-0,28

منتجات الدهان: االستهالك يعتمد عىل نوع, امتصاص و بنية سطح التطبيق. نفذ تجربة منوذجية من اجل تخمني االستهالك الصحيح.
منتجات الخشب: اللون و االستهالك يرتاوح وفقا لنوع الخشب, وضع السطح, عدد الطبقات و طريقة التطبيق. نفذ تجربة منوذجية من اجل تخمني االستهالك الصحيح.

تحذير: تم تحضري قامئة االستهالك بناء عىل الرشوط العامة فلذلك يف حال عدم وجود تفاصيل كافية, اتصل بالكادر الفني. و اال عدم وجود معلومات كافية ال يحمل مسؤولية عىل املنتج. حق تغيري املعلومات محفوظ من قبل الرشكة.



1/7-1/10 CONCENTRATED PRIMER 20

ACRYLIC THERMAL INSULATION ADHESIVE 91

ACRYLIC THERMAL INSULATION PLASTER 92

ALUMINIUM PAINT 51

ANTIRUST 46

AQUASET 65

ASTARIX 44

BEPERMO 70

BETAKRIL 32

BETAKRIL PRIMER 33

BETAKRIL TEXTURE 34

BETEK MAX 11

BETEK PLASTIC 15

BETEK PLUS 14

BETEK PRIMER 22

BETEK PRO 12

BETEK SATIN 8

BETEK SIL 10

BETEK-1 72

BETEK-TECT ANGORA INSULATION BOARD 88

BETEK-TECT DOWELS 101

BETEK-TECT FIBER MESH 98

BETEK-TECT PANZER MESH 99

BETEK-TECT PRIMER 95

BETEK-TECT SIYAM INSULATION BOARD 87

BETEK-TECT-135 93

BETEK-TECT-136 94

BETEKMATIC 16

BETEKSILAN 28

BETEKSILAN PRIMER 30

BETEKSILAN TEXTURE 31

BETEKSTOP 69

BITUMFLEKS 68

BOXAN 451 36

BOXAN 452 37

CEILING PLASTIC 18

COATING WITH SILICONE THIN GRAIN 96

COATING WITH SILICONE THIN LINE 97

CONTACT 23

EXTERIOR PASTE 35

FAYFIKS 76

FIBRIOUS AQUASET 66

FLEKS FUGA 77

FLOOR PAINT 43

FRIOL 0 75

GYPSUM PRIMER 24

HAMMER PAINT 49

IMPERMEABILITY BAND 101

IMPREGNATION CARE 57

INTERIOR PASTE 17

KAPATAN 45

LATEKS 71

MATT SYNTHETIC PAINT 42

PAINT REMOVER 50

PARQUET ADHESIVE 83

PARQUET FILLING VARNISH 60

POLYCRETE 67

PROFILES 100

PVA GLUE 81

ROAD MARKING PAINT 47

ROAD MARKING PAINT THINNER 47

ROYAL SATIN 25

SATIN CEILING 19

STAKO 73

STAKO 0 74

SUPER PLUS 13

SYNTHETIC PAINT 40

SYNTHETIC PARQUET VARNISH 59

SYNTHETIC THINNER 48

THERMAL INSULATION ADHESIVE 89

THERMAL INSULATION PLASTER 90

TRANSPARRENT GLUE 82

WOOD CARE 55

WOOD CARE VARNISHED 56

YACHT VARNISH 58

رقم الصفحة رقم الصفحة  أملنتوجأملنتوج
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.Betek Boya ve Kimya Sanayi A  محفوضة  من اإلشارات و العالمات التجارية، واملواد ، والصور والتصامميم والتشكيالت املتعلقة بأي نوع يف هذا الكتالوجات التي  تنتمي اىل   جميع الحقوق  
 .Betek Boya ve Kimya Sanayi A  فإنها الميكن إستخدامها ونسخها جزئياً أو كلياً بأي شكل  دون حصول عىل إذن ، بأي وجه حق. 

(2016 / Betek Boya ve Kimya Sanayi A. . / Ankara Asfaltı Hüseyin Çelik Sok. No:2, Bostancı, 34742 stanbul / Turkey)

 TS EN ISO 9001، TS EN ISO 14001، TS 18001، TS EN ISO 50001، TS تم تصنيع منتجاتنا يف منشآت حاصلة عيل شهادات بالتوافق مع املعايري
ISO 10002 TS ISO/IEC 27001

تم إعداد نرشات البيانات الفنية يف كتالوج هذا املنتج طبقاً للظروف العادية, يُرجي التواصل مع الرشكة يف حالة الحاجة إىل املزيد من التفاصيل. وإال فلن 
تتحمل جهة التصنيع املسؤولية عن أي معلومات ناقصة. وتحتفظ الرشكة بالحق يف تغيري هذه املعلومات. يُرجى الرجوع عند الرضورة إىل نرشات بيانات األمان الخاصة باملواد لالطالع عىل مزيد من املعلومات عن الصحة 

واألمان والتعامل مع املخاطر، فضًال عن االحتياطات الواجب اتخاذها فيام يتعلق بهذه املنتجات.


