
WEATHER CONDITION:
Atmosphere during application and drying must 
be free from dust & other contaminants, surface 
temperature should be between 5 and 35°.

SURFACE PREPARATION:
The surface must be dry, clean from dust, and 
free from grease and oil. 
In case of old painted surfaces, all loose, peeling 
and brittle layers should be removed.

INSTRUCTIONS FOR APPLICATION إرشادات اإلستعمال
الجو المحيط:

 يجب أن يكون الجو المحيط أثناء عملية الطالء والجفاف 
خاليًا من الغبار والملوثات األخرى وأن تكون درجة الحرارة ما 

بين 5 و 35 درجة مئوية.

تحضير السطح:
  يجب أن يكون السطح  جافًا ونظيفًا من الغبار وخاليًا من 
أي آثار للزيوت أو الشحوم كما يجب إزالة القشور والمناطق 

المتقصفة وضعيفة االلتصاق في حال وجود أطلية قديمة 
على السطح.

NEW SUBSTRATE:
1- One coat of Clatex Primer Sealer or Clatex 
      Protection.  2- Two coats of Clatex Wall Putty.
3- One coat of Clatex Basecoat 33
     (Or two coats if the Basecoat 33 is the finish).
4- One or two coats of Clatex Semi-gloss 220 or  
      Matt 77.

OLD SUBSTRATE PAINTED WITH ALKYD PAINT:
1- One coat of Syntex Basecoat 44, 
      Or alternatively sanding the entire surface    
      and  removing the resulted dust.
2- One coat of Clatex Basecoat33 (Or two coats 
      if the Basecoat 33 is the finish).
3- One or two coats of Clatex Semi-gloss 220 or  
      Matt 77.

OLD SUBSTRATE PAINTED WITH LATEX PAINT:
1- One coat of Clatex Primer Sealer or Clatex 
      Protection.   2- One coat of Clatex Basecoat 
      (Or two coats if the Basecoat 33 is the finish).
3- One or two coats of Clatex Semi-gloss 220 or  
      Matt 77.

SUGGESTED COATING SYSTEM نظام الطالء المقترح
األسطح الحديثة:

 1ـ وجه واحد من كالتكس برايمر-سيلر أو كالتكس بروتكشن. 
2ـ وجهين من كالتكس معجونة حوائط. 

3ـ وجه واحد من كالتكس بيزكوت 33 )أو وجهين إذا كان 
البيزكوت هو الطالء النهائي(. 

4ـ وجه أو وجهين من كالتكس نصف المع 220 أو مط 77.

األسطح القديمة المدهونة بطالء ألكيدي:
 1ـ وجه واحد من سنتكس بيزكوت 44. ويمكن االستعاضة عن 
هذا الوجة بصنفرة السطح بشكل كامل ثم ازالة الغبار الناتج.

 2ـ وجه واحد من كالتكس بيزكوت 33 )أو وجهين إذا كان 
البيزكوت هو الطالء النهائي(. 

3ـ وجه أو وجهين من كالتكس نصف المع 220 أو مط 77.

األسطح القديمة المدهونة بطالء التكس:
 1ـ وجه واحد من كالتكس برايمر-سيلر أو كالتكس بروتكشن. 

2ـ وجه واحد من كالتكس بيزكوت )أو وجهين إذا كان 
البيزكوت هو الطالء النهائي(. 

3ـ وجه أو وجهين من كالتكس نصف المع 220 أو مط 77.


