
االستخدامات
يغطي المواد المسامية ويحميها من التلطخ بالزيوت، مثل األحجار الطبيعية الخام والتراكوتا  •

والخرسانة.
الحماية من البقع: يعيق امتصاص البقع المائية والزيتية الشائعة. •
مناسب لالستخدام على األسطح الداخلية والخارجية. •
لالستخدام على األرضيات الداخلية كطبقة حماية أساسية قبل استخدام الشمع. •
يوفر حماية ضد الكتابة عليه حيث يعوق التصاق طالء الجرافيتي باألسطح. يزيد من سرعة  •

عملية التنظيف لسهولة إزالة طالء الجرافيتي من على األسطح.

المزايا
أثر طبيعي: ال يغير من الشكل األصلي للسطح. •
ذو أساس مائي خال من المذيبات الهيدروكربونية، صديق للبيئة ويقلل بشكل كبير من مرات  •

المعالجة حيث يمكن وضعه على األسطح الرطبة.
ال يكون طبقًة رقيقة على السطح •
ال يؤثر في قدرة التراكوتا على مقاومة الصقيع. •
ممتاز على األسطح الخرسانية •
األسطح المعالجة صالحة لمالمسة المواد الغذائية. •
انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة منه منخفضة للغاية: معتمد من GEV وحاصل على  •

عالمة EC1PLus، ويسهم في الحصول على نقاط شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة.

كيفية االستخدام
ال يحتاج إلى التخفيف: منتج جاهز لالستخدام. 

األسطح الداخلية من التراكوتا واألحجار الطبيعية والخرسانة: على سطح نظيف وجاف، ضع 
طبقة واحدة من منتج W68 بالتساوي باستخدام فرشاة أو فوطة ناعمة مع ملء الفواصل جيًدا. 

انتظر أربع ساعات ثم ضع طبقة من الشمع الخاص باللمسات النهائية لتحصل على المظهر 
الجمالي المطلوب )MATT )غير المع( لتأثير طبيعي، LONGLIFE )يدوم طوياًل( لتأثير 
المع إذا كان متوفًَّرا بالمحالت(. مع المواد الماصة، ضع طبقة إضافية من شمع التعزيز بعد 
مرور ساعة واحدة على وضع طبقة الشمع األولى. للعناية مع إضفاء تأثير أملس، ضع طبقة 

 .SATIN واحد من
األسطح الخارجية من التراكوتا واألحجار الطبيعية والخرسانة: ضع على سطح نظيف طبقتين من 
W68 مع توزيعه بالتساوي باستخدام فرشاة أو فوطة ناعمة مع ملء الفواصل جيًدا. أزل أي زوائد 

من المنتج الذي لم ُيمتص عن طريق تمرير قطعة قماش من األلياف الدقيقة قبل جفاف المنتج. 

العناية: استخدم محلواًل مخفًفا من كلينر برو. 

تنبيه:
قم بإجراء اختبار على مساحة صغيرة للتحقق من حدوث أي تغيرات في اللون.

ال تستخدم المنتج على األسطح الخارجية إذا كان متوقًعا سقوط أمطار.
هذا المنتج ال يحمي من التأثيرات الضارة لألحماض. درجات الحرارة

درجة حرارة التخزين: من 5 درجات إلى 30 درجة مئوية.
يجب استخدام المنتج على األسطح عند درجة حرارة تتراوح ما بين 10 و30 درجًة مئويًة.

التحذيرات
ُيحفظ بعيًدا عن متناول األطفال. •
ال يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد االستخدام. •
يجب حماية العبوة المعدنية من الصقيع. ُيخزن في درجة حرارة الغرفة. •
يجب تركيب األرضيات الخارجية بشكل جيد قبل معالجتها، ويجب أن تستوفي جميع المتطلبات، بما في ذلك:  •

الميل المناسب وفواصل التمدد المنفذة جيًدا، والعزل الممتاز لألرضية، والتوافق المؤكد مع درجات الحرارة 
المتجمدة.

العبوات
عبوات معدنية سعة 1 لتر - 12 عبوة في الكرتونة

التغطية
لتر واحد:

الطراز التوسكاني الروستيك التراكوتا
15/20 م2المصقول

الخرسانة، 
التراكوتا

المصنوعة يدوًيا، البالط اإلسباني، 
7/10 م²البالط المجوف، الطوب

10/20 م2الحجر
"معدالت التغطية الموضحة لإلرشاد فقط وتستخدم عند وتشير إلى ضع طبقة 

واحدة من المنتج".

مقاوم للبقع على األسطح غير 
المصقولة

للحجر غير المصقول والمتكتالت االصطناعية، التراكوتا، البالط 
الحجري، الخرسانة

إن W68 منتج ذو أساس مائي يمكن استخدامه على األسطح الرطبة


