
 سيلر خارجى ٤٥٠٠  - باكي شيلد   
 

سيلر خارجى ٤٥٠٠ هو سيلر ما� مصنع من اجود انواع ا�كريليك كوبوليمر لتعطى قدرة فائقة 

للتغلغل داخل ا�سطح ا�سامية �حكام عزلها و جعلها مجهزة لطبقات الط�ء التالية.  

 
قدرة فائقة ع� غلق ا�سام ل�سطح

يزيد من معدل فرد طبقات الط�ء التالية 

مقاومة جيدة لل�ء و القلويات 

يعمل ع� زيادة قوة إلتصاق الطبقات التالية


يو¥ بتطبيق سيلر ٤٥٠٠ ع� ا�سطح الداخلية و الخارجية الجديدة

أو القد¦ة ا�سمنتية و الخرسانة ا�لساء و ا�سطح الجبسية .

 

Exterior sealer 4500 - PachiShield
Description:
External Sealer 4500 is a water-based sealer made of the finest

 types of acrylic copolymer to give superior ability To penetrate 

into porous surfaces to seal them and make them ready

 for the following layers of paint

Features :
Superior ability to close pores on surfaces

Increases the rate of spreading of the next coats of paint

Good resistance to water and alkali

It increases the adhesion strength of the following layers

Recommended Use :
It is recommended to apply Sealer 4500 to new interior and exterior surfaces

Or old cement, smooth concrete and gypsum surfaces

Drying Time
Surface dry 60 min
Recoating time 12 hrs
Expiry
24 Months
Storage 
Away from sunlight
Dilution
Tap water up to %20 to 25%
Coverage 
10 m2 at a thickness of 40 microns.


جفاف سطحى٦٠ دقيقة

زمن إعادة الدهان ١-٢ ساعة


٢٤ شهر


بعيداً عن أشعة الشمس

 
يخفف بنسبة ٢٠ ٪ - ٢٥ ٪ با�اء

 
 ١٠ م٢ عند سمك ٤٠ ميكرون.



 

Technical Data : 

 

 

Application Tools

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

٣٨٪ ± ٢ نس�ة الصلب �الحجم 

٥٧ ٪ ± ٢ نس�ة الصلب �الوزن 

١,٤٢ ± ٠,٠٣ الكثافة النو��ة    

معدل الفرد :

معدل الفرد للسيلر ٤٥٠٠ النظر� ١٠ م٢ عند سمك ٤٠ م��رون. 

معدل الفرد للسيلر ٤٥٠٠ النظر� ١٣ م٢ عند سمك ٣٠ م��رون.


