


الوصف
الخام  المواد  أنواع  أجود  من  مصنع  مميز,  زخرفى  دهان  هو  برونز  اكرى 
منه  عمل  يمكن  وافر,  ببريق  مصحوبة  حماية   ليعطى  بدقة  المختارة 
تطبيق  أدوات  استخدام  بواسطة  كثيرة  متعددة  اشكال  او  تصميمات 

مختلفة،

اكري برونز
المواصفات الفنية:

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف بالماء عند الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

الرولة، الفرشاة ، مشط،مشمع بالستيك،طبعات

نصف المع 

 ساعة )حد أدنى(جفاف سطحي

نظام التطبيق المقترح:

كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد التكس سيلر 1800.      • 2 وجه معجون التكس.                  • وجه واحد توب تون       

• 2 وجه بوند 2000.            • وجه واحد أكري برونز 

التغطية : تختلف  باختالف طريقة التطبيق 

تعليمات تشغيل خاصة:
• التقليب الجيد قبل االستخدام

زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 
بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

ملحوظة: مراعاة وجود إختالف بين االلوان الحقيقية والوان الطباعة

sipesegyptلمعرفة المزيد عن طرق التطبيق



الوصف
الخام  المواد  أنواع  أجود  زخرفى مميز, مصنع من  مارون هو دهان  اكرى 
منه  عمل  يمكن  وافر,  ببريق  مصحوبة  حماية   ليعطى  بدقة  المختارة 
تطبيق  أدوات  استخدام  بواسطة  كثيرة  متعددة  اشكال  او  تصميمات 

مختلفة،

اكري مارون
المواصفات الفنية:

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف بالماء عند الحاجة التخفيـــــــــــــــــف:

الرولة، الفرشاة ، مشط،مشمع بالستيك،طبعات

نصف المع 

 ساعة )حد أدنى(جفاف سطحي

نظام التطبيق المقترح:

كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد التكس سيلر 1800.      • 2 وجه معجون التكس.                  • وجه واحد توب تون       

• 2 وجه بوند 2000.            • وجه واحد أكري مارون      

التغطية : تختلف  باختالف طريقة التطبيق 

تعليمات تشغيل خاصة:
• التقليب الجيد قبل االستخدام

زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 
بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

ملحوظة: مراعاة وجود إختالف بين االلوان الحقيقية والوان الطباعة

sipesegyptلمعرفة المزيد عن طرق التطبيق



الوصف
الخام  المواد  أنواع  أجود  من  مميز, مصنع  زخرفى  دهان  اكرى جولد هو 
منه  عمل  يمكن  وافر,  ببريق  مصحوبة  حماية   ليعطى  بدقة  المختارة 
تطبيق  أدوات  استخدام  بواسطة  كثيرة  متعددة  اشكال  او  تصميمات 

مختلفة،

اكري جولد
المواصفات الفنية:

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف بالماء عند الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

الرولة، الفرشاة  ،مشط،مشمع بالستيك،طبعات

نصف المع 

 ساعة )حد أدنى(جفاف سطحي

نظام التطبيق المقترح:

كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد التكس سيلر 1800.      • 2 وجه معجون التكس.                  • وجه واحد توب تون       

• 2 وجه بوند 2000.            • وجه واحد أكري  جولد     

التغطية : تختلف  باختالف طريقة التطبيق 

تعليمات تشغيل خاصة:
• التقليب الجيد قبل االستخدام

زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 
بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

ملحوظة: مراعاة وجود إختالف بين االلوان الحقيقية والوان الطباعة

sipesegyptلمعرفة المزيد عن طرق التطبيق



الوصف
اكرى سيلفر هو دهان زخرفى مميز, مصنع من أجود أنواع المواد الخام 
منه  عمل  يمكن  وافر,  ببريق  مصحوبة  حماية   ليعطى  بدقة  المختارة 
تطبيق  أدوات  استخدام  بواسطة  كثيرة  متعددة  اشكال  او  تصميمات 

مختلفة،

اكري سيلفر
المواصفات الفنية:

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف بالماء عند الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

الرولة، الفرشاة ، مشط،مشمع بالستيك،طبعات

نصف المع 

 ساعة )حد أدنى(جفاف سطحي

نظام التطبيق المقترح:

كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد التكس سيلر 1800.      • 2 وجه معجون التكس.                  • وجه واحد توب تون       

• 2 وجه بوند 2000.            • وجه واحد أكري سيلفر      

التغطية : تختلف  باختالف طريقة التطبيق 

تعليمات تشغيل خاصة:
• التقليب الجيد قبل االستخدام

زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 
بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

ملحوظة: مراعاة وجود إختالف بين االلوان الحقيقية والوان الطباعة

sipesegyptلمعرفة المزيد عن طرق التطبيق



الوصف
ستوكو دهان زخرفي ,مّصنع من بوليمر ذو أساس مائي, 

متوفر باللون األبيض ويمكن الحصول على األلوان المطلوبة بسهولة.
يتميز ستوكو بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:

• سهولة في التطبيق.
• قوة التصاق جيدة .

• مثالي للحصول على ديكور ذو تأثير قديم يسمى بالشكل الرخامي.
االستخدامات: 

مناسب لألسطح الداخلية والخارجية الخرسانية ,األسمنتية , األعمال 
الخشبية والجبسية والموبيليا. يمكن دهانه كوجه نهائي على األسطح 

المدهونة بدهان مائي
يعتمد المظهر النهائي على مدى تهيئة السطح.

ستوكو
المواصفات الفنية:

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف بالماء عند الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

سكينة المعجون - مالك

المع بعد الصقل

جفاف سطحي

جفاف الصقل
30 دقيقة )حد أدنى(

6 ساعات )حد أدنى(

نظام التطبيق المقترح:

كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• 2 وجه معجون التكس.  • وجه واحد التكس سيلر 1800.  

• 2 وجه ستوكو. • 1  وجه سايتون 700.    

التغطية  

زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 
بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

2-3  متر مربع/ كجم/ الوجه الواحد ) معدل التغطية الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل 
حالة السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها(.  

ملحوظة: مراعاة وجود إختالف بين االلوان الحقيقية والوان الطباعة

sipesegyptلمعرفة المزيد عن طرق التطبيق



الوصف
سايبستار دهان زخرفي متعدد األلوان, مّصنع من بوليمر خاص.

يتميز سايبستار بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:
• سهولة في التطبيق.

• مقاومة للقلويات.
• سهولة في التنظيف.

• مقاومة ضد الخدش ممتازة.

االستخدامات: 
األعمال   , ,األسمنتية  الخرسانية  والخارجية  الداخلية  لألسطح  مناسب 
على  نهائي  كوجه  دهانه  يمكن  والموبيليا.  والجبسية  الخشبية 

األسطح المدهونة بدهان مائي أو زيتي. 

المواصفات الفنية:
المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

بدون تخفيف - ال يرجالتخفيـــــــــــــــــف:

مطفي

2 -4 ساعات )حد أدنى(جفاف سطحي

سايبستار

التغطية:
• 3-4 متر مربع/ كجم/ الوجه الواحد حسب حالة الطالء ونوع الرش. 

زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 
بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد التكس سيلر 1800.                   • 2 وجه معجون التكس.                  • وجه واحد سايتون 700.      
• وجه واحد سايبستار.

نظام التطبيق المقترح:

ملحوظة: مراعاة وجود إختالف بين االلوان الحقيقية والوان الطباعة

sipesegyptلمعرفة المزيد عن طرق التطبيق



الوصف
ساي جليز دهان زخرفي إنامل, مصنع من أجود أنواع األلكيد , متوفر 

باللون الشفاف وبجميع األلوان باستخدام ماكينة التلوين. 
يتميز ساي جليز بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:

• سهولة في التطبيق.
• خواص زخرفية عالية.

• شكل ساحر.
• انتشار جيد للون, ليعطي لون نهائي منتظم.                                             

االستخدامات:
مناسب لألسطح الداخلية بما في ذلك الخشبية ,الخرسانية ,األسمنتية 

,الجبسية والمعدنية .

ساي جليز
المواصفات الفنية:

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف بالماء عند الحاجةالتخفيـــــــــــــــــف:

فرشاة، رولة،قطعة قماش،طبعات،كيس بالستيك وسفنجة

مطفي

 12 ساعةجفاف سطحي

نظام التطبيق المقترح:

كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• 2 وجه معجون التكس.   • وجه واحد التكس سيلر 1800.  

• 2 وجه جولد كراون نصف المع 300 أو ديوراكريل 6000 نصف المع .       • وجه واحد ساي جليز.

التغطية  

زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 
بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

20-25 متر مربع/ لتر/ وجه واحد حسب حالة السطح ونوع أداة التطبيق. 

ملحوظة: مراعاة وجود إختالف بين االلوان الحقيقية والوان الطباعة

sipesegyptلمعرفة المزيد عن طرق التطبيق



الوصف
ساى تكس دهان زخرفي بارز, مصنع من بوليمر ذو أساس مائي. 

متوفر باللون األبيض و يمكن تلوينه  للحصول على اللون المطلوب. 
 يتميز ساي تكس بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص اآلتية:             

• تنوع كبير في األشكال الجذابة تبعا لألدوات المستخدمة في التطبيق.
• قوة التصاق جيدة.

• مقاومة جيدة للماء والعوامل الجوية.
• خواص ملء جيدة.

• يغطي عيوب السطح.
االستخدامات: 

مناسب للحوائط الداخلية والخارجية واألسقف الخرسانية واألسمنتية والجبسية. 

ساى تكس
المواصفات الفنية:

المظهـر النهائـي:

أدوات التطبيـــــق:

يخفف بالماء عند الحاجة التخفيـــــــــــــــــف:

فرشاة، رولة،قطعة قماش،طبعات،كيس بالستيك وسفنجة

مطفي

جفاف سطحي

إعادة الطالء

نظام التطبيق المقترح:

كافة األسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة, زيوت, مواد دهنية...إلخ.

• وجه واحد ساى تكس.   • وجه واحد ساى جليز  • وجه واحد التكس سيلر 1800.  

التغطية  

زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء, درجة الحرارة, سمك الفيلم , وعدد الطبقات.البيانات الموضحة 
بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة 25 °م ، 50٪ رطوبة: 

معدل التغطية ) ١-٣ ( متر مربع/ كجم / الوجه الواحد

ساعتين )حد أدنى(
30 دقيقة )حد أدنى(

ملحوظة: مراعاة وجود إختالف بين االلوان الحقيقية والوان الطباعة

sipesegyptلمعرفة المزيد عن طرق التطبيق


