
PAINTS

Quality is our priority





ARCHITECTURAL 
PAINTS

CLATEX PROFESSIONAL WATER BASED PAINTS FAMILY

SYNTEX HIGH QUALITY ALKYD PAINTS FAMILY



CLATEX PRIMER SEALER
Water based primer sealer used on bare cement, 
gypsum and brick surfaces to regulate surface 
porosity, consolidate aged brittle layers, thus 
conferring maximum adhesion to the topcoat 
and reduce its consumption rate.

FEATURES AND BENEFITS:
• Alkali resistant.         • High coverage.
• Excellent adhesion and sealing properties.

كالتكس برايمر سيلر
برايمر سيلر ذو أساس مائي يستخدم على األسطح 

األسمنتية و الحجرية و الجصية الخام لتنظيم مسامية 
السطح و تصليب الطبقات المتقادمة الهشة لمنح 

الطبقات النهائية التصاقًا أعظميًا و تخفيض معدل 
استهالكها و إثراء مظهرها.

المزايا و الخصائص:
• مقاوم للقلويات .         • التصاق ممتاز على األسطح .

• خصائص عزل ممتازة مع معدل فرد عالي.

CLATEX WALL PUTTY
Water based wall putty used to hide substrate 
imperfections, providing rich and smooth finishes.

FEATURES AND BENEFITS:
• Excellent filling capability.      • Smooth finish.
• Excellent sanding properties.
• Creamy like consistency to ensure easy 
    application.

كالتكس معجون حوائط
معجونة حوائط مائية تستخدم إلخفاء عيوب السطح

و منح الطبقات النهائية مظهرًا ناعمًا و ثريًا.

المزايا و الخصائص:
• قدرة ملئ ممتازة.

• سطح ناعم.
• صنفرة ممتازة.

• قوام كريمي لضمان سهولة الفرد.



Water based primer for use over cement, 
gypsum, brick and wood surfaces.

FEATURES AND BENEFITS:
• Better adhesion.      • Very smooth finish.
• Excellent intercoat adhesion.
• Increases the coverage of top coat and enriches 
    its appearance.
• Can be used as economical washable topcoat.

CLATEX BASECOAT 33 كالتكس بيزكوت 33
بطانة مائية تستخدم على األسطح الخشبية و الحجرية

 و االسمنية.

المزايا و الخصائص:
• التصاق ممتاز.

• أساس ممتاز للطبقات الالحقة.
• يزيد من معدل تغطية الطبقات النهائية و يثري من

     مظهرها النهائي.
• يمكن أن يستخدم كطالء نهائي قابل للغسيل.



CLATEX MATT 77
High quality water based smooth matt finish.
It is suitable for all normal interior surfaces.

FEATURES AND BENEFITS:
• Washable and durable finish.
• Smoother finish for beautiful walls.
• Excellent hiding power.
• Extra white.

كالتكس مط 77
طالء نهائي مائي ناعم عالي الجودة و مناسب لألسطح 

الداخلية.

المزايا و الخصائص:
• طالء نهائي متين قابل للغسيل.

• إنهاء أنعم لحوائط أجمل .
• قوة تخبئة عالية.

• بياض ناصع.

CLATEX SEMI-GLOSS 220
High quality water based paint for decoration and 
protection of walls, ceilings and other surfaces.

FEATURES AND BENEFITS:
• For exterior and interior use.
• Stain resistant and excellent washability.
• Beautiful finish and yellowing resistant.
• Up to 20% extra coverage than normal emulsion.
• Excellent fungus and bacterial resistance.

كالتكس نصف المع 220
طالء مائي عالي الجودة لحماية و تجميل الحوائط و 

االسقف و األسطح األخرى.

المزايا و الخصائص:
• لالستخدام الداخلي و الخارجي.

• مقاوم لإلتساخ و قابلية ممتازة الغسيل.
• مقاومة ممتازة للبكتريا و العفن.

• معدل فرد أعلى ب 20 % من طالء البالستيك العادي.
• مقاوم لإلصفرار.



CLATEX PROTECTION
Water based clear protection coat, based on 
acrylic polymer with excellent adhesion to 
enhance long lasting to all paint systems and to 
present marring, Recommended over textured 
coating, matt finishes, brick and stone works.

FEATURES AND BENEFITS:
• UV-Resistant.
• Alkali resistant.
• High durability.
• Reduce dirt pick-up.
• Can be used as a high penetration sealer.

كالتكس بروتكشن
طالء نهائي مائي أكرليكي شفاف المع عالي الجودة ذو 

قوة التصاق ممتازة يؤمن حماية مديدة لكافة أنظمة 
األطلية الداخلية والخارجية ويحميها من عوامل الحك 
والتشوه. ينصح به فوق أطلية التكستشرد وتشطيبات 

المط وأعمال القرميد والحجر.

المزايا و الخصائص:
• استخدام داخلي و خارجي.

• مقاوم لألشعة فوق البنفسجية .
• مقاوم للقلويات.     • متانة عالية.

• يقلل من التقاط األوساخ.
• يمكن أن يستخدم كسيلر عالي التغلغل.

HOW ARE YOUR WALLS?



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.



SYNTEX GLOSS 660
High quality alkyd enamel paint, recommended 
for the decoration and protection of all surfaces 
where a glossy durable finish is required.

FEATURES AND BENEFITS:
• For interior and exterior use.
• Supper gloss and gloss retention.
• Excellent durability and Good coverage.
•   Stain-resistant & can withstand frequent cleaning.

سينتكس المع 660
طالء ايناميل الكيدي عالي الجودة ينصح به لحماية 

وتجميل األسطح الداخلية و الخارجية و يعطي طالًء نهائيًا 
عالي اللمعة.

المزايا و الخصائص:
• استخدام داخلي و خارجي.

• لمعة عالية و مديدة.        
• قوة تحمل ممتازة وقابلية فرد جيدة.

• مقاومة لالتساخ و تحملية للتنظيف المتكرر.

SYNTEX SEMI-GLOSS 330
High quality alkyd enamel paint for interior & 
exterior use, It gives a tough & durable film and 
can be scrubbed over & over without film damage.

FEATURES AND BENEFITS:
• Stain-resistant & can withstand frequent cleaning.
• Tough and durable.      • Good coverage.
• ideal for kitchens, bathrooms, laundries, entry  
    ways or other high traffic areas

سينتكس نصف المع 330 
طالء ايناميل الكيدي عالي الجودة لالستعماالت الداخلية و 
الخارجية يعطي سطحًا متينًا و قاسيًا ويتحمل الفرك دون 

أن يحدث له أي ضرر.

المزايا و الخصائص:
• سطح متين و قاسي.        • معدالت فرد جيدة.

• مقاوم لالتساخ و يتحمل عمليات التنظيف المتكررة.
• مثالي للمطابخ و الحمامات والمناطق كثيفة الحركة.



SYNTEX BASECOAT 44
General purpose alkyd based undercoat for 
plaster, wood and metal surfaces.

FEATURES AND BENEFITS:
• Provides smooth surface.     • High opacity.
• Provides additional build and filling for
    superior protection.
• Provides excellent adhesion to most types of 
    primers.            
• Can be used as interior matt finish.

سينتكس بيزكوت 44
دهان بطانة الكيدي متعدد األغراض لألسطح الجصية

و الخشبية و المعدنية.

المزايا و الخصائص:
• سطح ناعم.        • قوة تخبئة عالية.        

• يزيد من سماكة منظومة الطالء مما يؤمن حماية قصوى.
• التصاق ممتاز على معظم  أنواع الدهانات البادئة.

• يمكن أن يدهن على أنواع مختلفة من الدهانات االلكيدية 
     أو المستحلبة.

• يمكن استخدامه كإنهاء مط داخلي.

FAST DRYING GLOSS VARNISH
Alkyd based clear varnish for interior uses, suitable 
for cabinets, paneling, doors and woodworking.

FEATURES AND BENEFITS:
• Beautiful clear finish.
• Fast drying.
• Exceptional durability and abrasion resistance.

ورنيش المع سريع الجفاف
ورنيش الكيدي شفاف لالستخدامات الداخلية و مناسب 

للخزائن و األبواب و االطارات و األعمال الخشبية المختلفة.

المزايا و الخصائص:
• إنهاء شفاف جذاب.

• سريع الجفاف.
• متانة و مقاومة عالية للحك.



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, 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.

WOODEN SURFACES:
1- One coat of Clatex Wall Putty. 
2- One coat of Syntex Basecoat 44. 
3- One or two coats of Syntex Enamel  Gloss 660.

CEMENT AND GYPSUM SURFACES:
1- One coat of Clatex Primer Sealer or Clatex 
      Protection.  2- Two coats of Clatex Wall Putty. 
3- One coat of Syntex Basecoat 44. 
4- One or two coats of Syntex Enamel  Gloss 660.

FERROUS SURFACES:
1- One coat of Protech Shop Primer. 
2- One coat of Syntex Basecoat 44. 
3- One or two coats of Syntex Enamel  Gloss 660.

SUGGESTED COATING SYSTEM نظام الطالء المقترح
األسطح الخشبية:

 1ـ وجه من كالتكس معجون حوائط. 
2ـ وجه واحد من سنتكس بيزكوت 44. 

3ـ وجه واحد او وجهين من سنتكس ايناميل المع 660.

األسطح اإلسمنتية والجصية:
 1ـ وجه واحد من كالتكس برايمر-سيلر أو كالتكس بروتكشن.

2ـ وجهين من كالتكس معجونة حوائط. 
3ـ وجه واحد من سنتكس بيزكوت 44.

4ـ وجه واحد او وجهين من سنتكس ايناميل المع 660.

األسطح الحديدية:
 1ـ وجه واحد من بروتك شوب برايمر.

 2ـ وجه واحد من سنتكس بيزكوت 44. 
3ـ وجه واحد او وجهين من سنتكس ايناميل المع 660.



WOODEN
SURFACES PAINTS

NITROCELLULOSE HIGH QUALITY PAINTS FAMILY

POLYURETHANE SUPERIOR QUALITY PAINTS FAMILY

POLYESTER EXCELLENT AND HIGH-BUILD PRODUCT



NITROCELLULOSE SEALER
High viscosity transparent nitrocellulose 
sanding sealer, used on wood as a foundation 
before using varnish top coat without any 
influence on natural wood grain.

FEATURES AND BENEFITS:
• Fast Drying.
• Easy sanding shortly after application.
• Very good filling properties.

نتروسللوز سيلر
سيلر نتروسللوزي شفاف عالي اللزوجة يستخدم على 

األخشاب كأساس قبل استخدام الورنيش و ال يؤثر على 
المظهر الطبيعي لتجزيعات  وألياف األسطح الخشبية 

بأنواعها.

المزايا و الخصائص:
• سرعة الجفاف.

• سهولة الصنفرة بعد وقت قصير من التطبيق.
• خصائص ملء  متميزة.

NITROCELLULOSE VARNISH نتروسللوز ورنيش
High quality nitrocellulose varnish, suitable 
for indoor application and can be applied over 
different types of basecoat.

Available in Matt and Gloss Varnish.

FEATURES AND BENEFITS:
• Fast Drying.            • Abrasion resistant.
• Good leveling.       • Soft to touch.

ورنيش نتروسللوزي ذو جودة عالية مناسب للتطبيقات 
الداخلية و يمكن أن يطبق على أنواع مختلفة من 

األساسات. 

متوفر كورنيش مط والمع.

المزايا و الخصائص:
• سرعة الجفاف.      • تسوية جيدة.

• ناعمة الملمس.     • مقاومة للكشط.



NITROCELLULOSE SURFACER
Nitrocellulose sanding surfacer can be used 
over nitrocellulose putties or old paints to give a 
perfect foundation for painting.

FEATURES AND BENEFITS:
• Fast Drying.
• Excellent  sanding.
• Excellent filling.

نتروسللوز سرفيسر
سرفيسر نتروسللوزي قابل للحف يستخدم فوق معاجين 

النتروسللوز أو الدهانات القديمة ليعطي أساسًا ممتازًا 
لعمليات الدهان الالحقة.

المزايا و الخصائص:
• سريع الجفاف.
• صنفرة ممتازة.

• خواص ملء ممتازة.

NITROCELLULOSE PAINTS
High quality nitrocellulose paint, suitable for 
indoor application and can be applied over 
different types of basecoats.

Available as Black and White Paints.

FEATURES AND BENEFITS:
• Fast Drying           • Abrasion resistant.
• Good leveling.     • Soft to touch.

نتروسللوز دهان
دهان نتروسللوزي يتميز بالجودة الفائقة وهو مناسب 
للتطبيقات الداخلية و التي يمكن أن تطبق على أنواع 

مختلفة من األساسات.

 متوفر كدهان باللون األسود و األبيض.

المزايا و الخصائص:
• سرعة الجفاف.      • تسوية جيدة.

• ناعمة الملمس.     • مقاومة للحت.



2K POLYURETHANE SEALER
Two components transparent polyurethane 
sealer, used as a foundation before using varnish 
top coat without any influence on natural wood 
grain.

FEATURES AND BENEFITS:
• Excellent adhesion.
• Excellent filling.     
• Excellent sanding.

2ك بولي يوريثان سيلر

سيلر بولي يوريثاني مناسب لإلستخدام فوق األسطح 
الخشبية المختلفة و يستعمل كأساس قبل إستخدام 

الورنيش و بدون أي تأثير على المظهر الطبيعي لتجزيعات 
وألياف األسطح الخشبية بأنواعها.

المزايا و الخصائص:
• التصاق ممتاز.

• خواص ملء ممتازة.        
• صنفرة ممتازة.



2K POLYURETHANE PAINTS
High quality two components polyurethane paints, 
Suitable for application over wooden surfaces.

Available as Black and White Paints.

FEATURES AND BENEFITS:
• Resists cracking.
• Superior film hardness.
• Superior resistance to scratches, stains and heat.

2ك بولي يوريثان دهان

دهان  بولي يوريثاني من مكونين مناسب لالستخدامات 
الداخلية و الخارجية لألسطح الخشبية.

متوفر كدهان باللون األسود و األبيض.

المزايا و الخصائص:
• مقاوم للتشققات.

• قساوة فيلم فائقة.
• مقاومة فائقة للخدوش والتلوث والحرارة.



2K POLYURETHANE VARNISH
High quality 2 components polyurethane varnish, 
Suitable for application over wooden surfaces.

Available as:                            • 2K Matt Varnish 2:1      
• 2K Gloss Varnish 1:1     • 2K Gloss Varnish 2:1

FEATURES AND BENEFITS:
• Superior gloss retention (for gloss grades).
• Resists cracking.      • Superior film hardness.

2ك بولي يوريثان ورنيش

ورنيش بولي يوريثاني من مكونين مناسب لالستخدامات 
الداخلية لألسطح الخشبية.

متوفر باألصناف التالية:          • 2ك ورنيش مط  1:2         
• 2ك ورنيش المع  1:2             • 2ك ورنيش المع  1:1

المزايا و الخصائص:
• احتفاظ فائق باللمعان )لألصناف الالمعة(.

• مقاوم التشققات.         • قساوة فائقة.



1K POLYURETHANE VARNISH
One component Polyurethane for exterior and 
interior use. Suitable for applying over wood, 
parquet floors, windows, boats and kitchens.

FEATURES AND BENEFITS:
• Outstanding weathering.
• Excellent scratch and abrasion resistant.
• Chemical resistant.

1ك بولي يوريثان ورنيش

طالء بولي يوريثاني لالستخدامات الداخلية و الخارجية 
يناسب االسطح الخشبية و أرضيات الباركيه و النوافذ و 

القوارب و المطابخ.

المزايا و الخصائص:
• مقاوم للعوامل الجوية.

• مقاومة ممتازة للخدش و الحك.
• مقاوم للكيماويات.



POLYESTER SEALER
Transperant polyester sealer suitable for different 
types of wooden substrates, used on wood as a 
foundation before using varnish topcoat without 
any influence on natural wood grain.

FEATURES AND BENEFITS:
• High-build and excellent filling properties.
• Excellent adhesion.
• Very good sanding.

بوليستر سيلر
منتج مناسب لإلستخدام فوق األسطح الخشبية المختلفة
و يستعمل كأساس قبل إستخدام الورنيش و بدون أي تأثير 
على المظهر الطبيعي لتجزيعات وألياف األسطح الخشبية 

بأنواعها.

المزايا و الخصائص:
• خواص ملء فائقة.

• التصاق ممتاز.
• خواص صنفرة متميزة.



Factory: Alkeswa, Daraa Highway,
Damascus, Syria.

Tel.: +963 11 692 11 98/99
        +963 11 692 04 40
Fax: +963 11 692 04 40

GMC Company For Paints & Colorants
Factory: First indusrial Zone, Badr City, Cairo, Egypt.
O�ce: 47o�ce Building, Section1, City Center,
5th Settlement, New Cairo, Egypt.
Tel.: +202 250 328 90     Fax: +202 250 328 01
exa@exapaints.com
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