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جوتاشيلد
دهانات األساس

 ويجب أن تُستخدم قبل طالء،ُعد دهانات األساس ”برايمر“ ضرورية في إعداد الجدران للطالء
ّ ت
.مرة
ّ ألول
ّ  خصوص ًا عند طالء الجدران،دهان خارجي لضمان متانة الطالء وتماسكه
 خصوص ًا عند استخدام دهان خارجي،ُيمكن استخدام دهانات ”فيلر“ لتغطية العيوب في الجدران
.ذي تشطيب ناعم بدون دهان زخرفي

:تتضمن مجموعة دهانات األساس من جوتاشيلد ثالثة دهانات أساس هي
ّ
جوتاشيلد بنتريتنج برايمر المائي
جوتاشيلد بنتريتنج برايمر

جوتاشيلد ألكالي رزيستنت برايمر

JOTASHIELD
WATER BASED
PENETRATING PRIMER
This is a high quality acrylic and water based
primer with excellent alkali resistance, superior
penetration and adhesion properties, making it
suitable for chalky surfaces.

JOTASHIELD
PENETRATING PRIMER
This is a high quality acrylic and solvent-borne
primer with excellent alkali resistance, superior
penetration and adhesion properties, making it
suitable for chalky surfaces.

*

.جوتاشيلد هي الدهانات الخارجية األولى في الشرق األوسط

Jotashield is the No.1 exterior paint in the Middle East.*

JOTASHIELD
PRIMERS & FILLERS
Primers are essential in the preparation of a wall and must be used before the application of a texture
or a topcoat to ensure the durability of the paint, especially if the wall is being painted for the first time.
Jotashield Filler can be used to hide imperfections in the wall, especially when using
a topcoat alone without the application of a texture.
Jotashield Primers includes a selection of 3 products:

JOTASHIELD
ALKALI RESISTANT
A high quality waterborne, acrylic copolymer
based primer that is alkali resistant and has
superior adhesion properties.

JOTASHIELD FILLER
This high quality acrylic copolymer based filler
can be used as a scrape coat to fill cracks and
holes prior to painting. It provides excellent
adhesion to any topcoat.

جوتاشيلد
بنتريتنج برايمر المائي
،دهان أساس (برايمر) من األكرليك وذو أساس مائي عالي الجودة
وهو سريع الذوبان ويتمتع بقدرة على مقاومة القلويات وخصائص
.تغلغل فائقة ما يجعله مثالي ًا لألسطح الطباشيرية

جوتاشيلد
بنتريتنج برايمر
،دهان أساس (برايمر) من األكرليك وذو أساس زيتي عالي الجودة
وهو سريع الذوبان ويتمتع بقدرة على مقاومة القلويات وخصائص
.تغلغل فائقة ما يجعله مثالي ًا لألسطح الطباشيرية

جوتاشيلد
ألكاالي رزيستنت
دهان أساس (برايمر) من األكرليك ذي البوليمر المركب
 يتمتع بقدرة.ومن أساس مائي عالي الجودة وسريع اإلذابة
.على مقاومة القلويات وخصائص تغلغل فائقة

جوتاشيلد فيلر
دهان الحشو (فيلر) من األكرليك ذي البوليمر المركب عالي
الجودة وسريع الجفاف مصمم لمعالجة التشققات المزعجة
 يوفّ ر هذا الدهان.والثـقـوب الصغيـرة وتـغـطيتـهـا قبل الطـالء
.قدرة تغلغل ممتازة ألي توب كوت

Jotashield Water Based Penetrating Primer
Jotashield Penetrating Primer
Jotashield Alkali Resistant Primer

* As per survey conducted by IPSOS in UAE, Egypt and KSA, 80% of the respondents agreed that Jotashield
is the number 1 exterior paint brand in the market.
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. والمملكة العربية السعودية، ومصر، لإلحصاء في اإلمارات العربية المتحدةIPSOS *بحسب استبيان مؤسسة
. من المشتركين على أن جوتاشيلد هي األولى في الدهانات الخارجية في األسواق%80 وافق
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