
انــواع أجــود  مــن  مصنــع  مائــي  ســيلر   4100 بــرووف   ســيلر 
 األكريليــك كوبوليمــر لتعطــي قــدرة فائقــة للتغلغــل داخــل األســطح
المســامية إلحــكام عزلهــا وجعلهــا مجهــزة لطبقــات الطــاء التاليــة

سيلر برووف  4100 Proof Sealer 4100

 يوصــي بتطبيــق ســيلر بــرووف 4100 علــي األســطح الداخليــة
واألســطح الملســاء  والخرســانة  األســمنتية  القديمــة  أو   الجديــدة 

الجبســية

12 شهر

 بعيدًا عن أشعة الشمس

 مــن 15 - 18 م2/ لتــر ويتوقــف
الطــاء طبقــة  ســمك  عــن   ذلــك 

الســطح وطبيعــة 

Colors

Solids by volume

 Solids by weight

 Specific gravity

WHITE أبيض

%30 ±2

%48 ±2

1.30±0.03

 اللون

نسبة المواد الصلبة بالحجم

نسبة المواد الصلبة بالوزن

الكثافة النوعية

12 Months

Away from sunlight

from 15 - 18 m2 / ltr depends 
on nature of the substrate and 
application tools

قدرة فائقة علي غلق المسام األسطح 
يزيد من معدل فرد طبقات الطاء التالية 
مقاومة جيدة للماء والقلويات  
يعمل علي زيادة قوة إلتصاق الطبقات التالية 

Proof Sealer 4100  is a water based sealer made from 
fine pigmented acrylic copolymers, providing excellent 
properties in penetrating and sealing all the substrate's 
pores. Has exceptional adhesion and enhances the 
performance of the entire paints system 

• Excellent ability to seal the substrate's pores

• Enhances the adhesion of top coats

• Very Good water and alkali resistance

• Enhances the spreading rate of subsequent coats

Proof Sealer 4100  sealer is recommended to be applied 
to new and previously painted interiors. Surfaces like 
cement, plaster, gypsum boards, fine concrete, cement 
substrates 

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

  التخفيف

معدل الفرد

Dilution

Coverage

زمن الجفاف

    الصاحية

شروط التخزين

Drying Time

Expiry 

Storage 

الوصف

المميزات

 مجال اإلستخدام

Description: 

Features :

Recommended Use :

Application Tools

Technical Data :

 أدوات اإلستخدام    

الخواص الفنية:

This Product Produced under specification of PACHIN company 
according to ministrial decree no.181/1996

أنتج هذا املنتج طبقاً للمواصفات الفنية لرشكة باكني طبقاً للقرار الوزارى رقم 181 سنة 1996

2Hours-1  1-2 ساعة

 ميــاه عذبــه  حتــي يصــل للزوجــة
التطبيق

Tap water until 
application viscosity




