
Our Recommendations are based on extensive research as well as practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product
2018

DESCRIPTION & 
USES 
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• RUSTIC
• For Exterior and Interior use.
• Can be applied on: masonry surfaces, stucco, concrete, bricks, gypsum blocks, cement asbestos boards, wood 

and steel (after anti-corrosion treatment).
• Environmentally friendly product.

PRODUCT 
FEATURES

• Product takes care of surface irregularities, defects on the wall, hairline cracks, and surface voids. 
• Available in Fine  RUSTIC  (FR ) and Very Coarse  RUSTIC  (VCR ).

PROPERTIES Finish

Colour Available in white and colours .

Density at 25°C FR:  1.83 Kg/Lit and VCR:  1.88 Kg/Lit

Solid Content by Volume (%) FR:  58 ± 2 and VCR:  70 ± 3  

VOC (gm/Ltr.) FR:  2.5 g/l and VCR:  3.3 g/l

Wash-ability / Wet Scrub Resistance Resistant to rain and washing with a hose

Diluents /Thinner Water

Drying Time at 25°C
and relative humidity 50%

• Touch Dry  : 60 min. 
• Recoat      : 5-6 hours
• Hard Dry    : 24 hours

INSTRUCTIONS 
FOR USE

1) Surface preparation:
•  Surface must be clean, free from oil, grease, dirt, chalk...etc.

2) Recommended application system
• Use SEALCOAT /  PRIMERS to increase spreading rate and adhesion prior to application of topcoat.
• Apply RUSTIC thinned with approx 25% water as an undercoat.

RUSTIC  with 5 -10% water.
• RUSTIC  may also be thinned with water for spray application.

marks. 
• Wait 5 - 6 hours between each coat for complete drying.

REMARKS: • 
• 

APPLICATION 
TOOLS:

THEORETICAL 
COVERAGE:

1 - 2 kg/m 2 for RUSTIC FINE  and 2 - 4 kg/m 2 in case of RUSTIC VCR
For extra heavy textures, site trials should be conducted to estimate the coverage.

PACKAGING Refer to company price list or contact the local representative.

STORAGE & SHELF-
LIFE

18 months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.

*For exterior use please refer to the exterior colour chart.
**Refer to Material Safety Data Sheet (MSDS) before using the product

High Quality Exterior Textured Coating

RUSTIC



ان المعلومات الواردة فى هذه الصفحة هى افضل مالدينا من المعرفة القائمة على التجارب المعملية والخبرة العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف خارج نطاق مراقبتنا، فاننا ال نستطيع ضمان أى شئ سوى نوعية المنتج
نفسه ونحتفظ بحق تغيير البيانات المعطاه دون اشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تلغى أى مواصفات سابقا. لمزيد من االستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني. يونيو 2018.

روستيك دهان ذو قدرة عالية على التخبئة بأساس الفينيل اكريليك سهل االستخدام.الوصف واالستعماالت:  •
روستيك •

• لالستخدام الداخلي والخارجي.
روستيك • يمكن تطبيق 

ضد الصدأ).
• منتج بأساس مائي صديق للبيئة.

• روستيك يعالج عيوب عدم انتظام السطح كما يعمل على أخفاء الشروخ الشعرية والفجوات الموجودة بالسطح.مميزات المنتج: 
• متوافر بنوعين: ناعم وخشن. 

مط ومستوى أو ذو تحبيب حسب التخفيف وطريقة التطبيقالمظهر النهائيالخصائص الفنية:

اللون

م ناعم: 1٫83 كجم / لتر      خشن: 1٫88 كجم / لترالكثافة عند درجة حرارة °25

ناعم: 58 ± 2 - خشن: 70 ± 3محتوى المواد الصلبة بالحجم (٪)

 VOC محتوى المواد العضوية المتطايرة 
(جرام / لتر)

ناعم: 2٫5  جرام / لتر       خشن: 3٫3  جرام / لتر 

قابلية الغسيل

مـــــــــــــــــــاءالمذيب / المخفف

مئوية  زمن الجفاف عند درجة °25
ونسبة الرطوبة 50 ٪

جفاف مبدئى:        60 دقيقة  •
وجه ثــــاني:            5 –  6 سـاعات  •

جفاف نهائي:        24 ساعة  •

) تجهيز السطح:تعليمات االستخدام: 1
 •
 •

) خطوات التنفيذ المقترحة:  2
. روستيك سيل كوت أو احد بر ايمرات كطبقة برايمر قبل تطبيق  • يستخدم 

يتم تطبيق طبقة بطانة من  روستيك مخفف بنسبة 25 ٪.  •
روستيك بتخفيف من 5 - 10 ٪. تترك طبقة البطانة للجفاف من 5 - 6 ساعات ثم يتم فرد طبقة ثانية من   •

روستيك وتطبيقه باستخدام الرش. يمكن أيضا تخفيف منتج  •
في حالة تطبيق المنتج على مساحات كبيرة يتم تقسيم هذه المساحات إلى مساحات مربعة باستخدام الشريط الالصق لتالفي حدوث   •

روستيك. لحامات في سطح

يراعى ترك زمن كافي للجفاف بين طبقات الدهان المتتالية (من 5 - 6 ساعات).  •

• يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق االستخدام.مالحظات: 
• برجاء مراجعة المكتب الفنى لمزيد من استشارات التطبيق.

بروة بالستيك - رولة - مسدس الرش ال هوائى - (أدوات خاصة للتأثيرات الديكورية).أدوات التنفيذ: 

معدل االستهالك 
االسترشادي:

.( 1 - 2 كجم/ م2  (في حالة روستيك الناعم)، 2 - 4 كجم/م2  (في حالة  روستيك الخشن

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.العبوات: 

18التخزين والصالحية: 

@@راجع النشرة الفنية لالمن والسالمة قبل استخدام المنتج.

دهان زخرفي خارجى عالي الجودة

روستيك


