
مصانع رغدان للدهانات
تأسست رغدان في عام ١٩٧٤م ( منذ ٤٠ عاما ) وتعتبر من كبرى شركات الدهانات العربية من حيث التوزيع 
واإلنتشار حيث تتكون من ٤ مصانع دهانات في كل من األردن ومصر و السعودية وقطر ومكتب إقليمي 
بالعاصمة البريطانية لندن و١٥ فرع تعمل كمراكز توزيع جغرافية لخدمة عمالئنا وموزعينا أينما كانوا في 

العالم العربي , كما لدينا ٢٠ وكيال و٥٠٠ موزعا معتمدا 

تفتخر رغدان بأن لديها الحلقة المتكاملة في مجال الدهانات من تصنيع وتوزيع وتوريد وتنفيذ وتصميم 
.  حيث  الدهانات بشكل سريع ومتميز  بكل مايلزم في مجال  األعزاء  لخدمة عمالئنا  وإشراف هندسي 
تعتبرإحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال تصنيع الدهانات           ( أملشن , زياتي , معاجين , رشات 
داخلي وخارجية) وكذلك الدهانات المتخصصة (دهانات طرق ومالعب وطالء إيبوكسي مائي وورنيشات 
السيليكون  ودهانات  والميكروبات  والجراثيم  للبكتيريا  المقاومة  و  للبيئة  صديقة  والدهانات   ( أخشاب 
المقاومة للرطوبة , باإلضافة إلى مواد تشطيبات البناء ( عوازل مائية وحرارية , غراء لواصق وترويبة 
تتميز  والتي   ( ملونة  إسمنتية  ولياسة   , والجبس  والتتشققات  للفواصل  معاجين  والسيراميك,  البالط 
بجودتها العالية وأسعارها المنافسة , حيث اعتمدت من كافة الوزارات والجهات المعنية , آخذا باإلعتبار 
بأن دهانات رغدان حائزة على شهادة اآليزو العالمية للجودة   (٢٠٠٨-٩٠٠١) وشهادة اآليزو العالمية للبيئة 

(١٤٠٠١)

قامت رغدان منذ تأسيسها بإثراء السوق األردني واألسواق العربية بأحدث تقنيات وإبتكارات الدهانات 
وفنون الطالء من خالل تعاونها مع رواد صناعة الدهان في العالم :  شركة أكزونوبل ( ليفز) األوروبية 
األولى في التصنيف العالمي وشركة كنساي اليابانية األولى في اليابان وشركة سان ماركو اإليطالية 
الرائدة والمبتكرة لدهانات التعتيق والترخيم في اوروبا وذلك بجانب تمثيل رغدان لوكاالت عالمية أخرى       
هاريس البريطانية األولى في تصنيع أدوات الدهان , أتريا اإليطالية الرائدة في تصنيع الطالء الديكوري 
تيكسي   , الكرانيش  لزوم  والفضة  الذهب  ورق  تصنيع  في  األولى  اإليطالية  ناشيونالي   , لألرضيات 
اإليطالية المتميزة في تصنيع الطالء الفضي والذهبي والطالء العاكس . هذا التعاون وضع رغدان في 
الموقع المتميز بين شركات ومصانع الدهانات على إمتداد أربعة عقود من الزمن , إمتد نجاحها ليشمل 

كل أنحاء الوطن العربي

RAGHADAN PAINT FACTORIES
Raghadan was established in 1974, and has been successfully operating in the paints business 
for 40 years serving our customers in Jordan ,Egypt , Gulf Countries and the Arab World

Raghadan is considered to be one of the largest Arabic paint companies consisting of 4 paint 
factories ( Jordan, Egypt , Saudi Arabia , Qatar ) and A Regional O�ce in London , 15 Branches , 
20 Agents and more than 500 Authorized Distributors in the Arab World . Raghadan aim is to 
serve our customers wherever they are and to meet their desire and requirements of paints in 
full satisfaction by providing high quality paints at competitive prices with best service

Raghadan has been proudly providing the Arabian Markets with the latest creative decorative 
paints styles and techniques in coordination with the leading international paint companies 
such as Akzo Noble ( Levis ) of Europe which is number one world wide, Kansai paint company 
of Japan which is number one in Japan and among the top ten classi�ed internationally , San 
Marco of Italy which is the most creative decorative paint company for special and marble e�ect 
paints in Europe , Harris of England which is number one Paint Tools Producer , Atria of Italy for 
unique Floor Epoxy Decorative Coatings , Nazionale Bitatora of Italy for genuine Silver & Gold 
Leaves  and Tixe of Italy for Attractive Silver & Gold Coatings
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الرشات
TEXTURE COATINGS



رغدان تكس – خشن

الوصف ومجاالت االستخدام :
خاصة  بالستيكية  مركبات  على  تركيبتها  في  تعتمد   ، والتشكيل  الملمس  خشنة  ديكورية  رشة 
المناسب  المرغوب  الزخرفي  الشكل  الطالء  طبقة  تعطي  التي  الرملية  الحبيبات  الى  إضافة 

ألعمال التشطيبات المختلفة 
تستخدم على األسطح الداخلية والخارجية األاسمنتية مثل : األسقف ، طبقات اللياسة ، الواجهات 

الخارجية وغيرها 

الميزات العامه:
١- الحصول على طبقة عالية السماكة من وجه واحد وبدون حدوث تشققات 

٢- مقاومة ممتازة لعوامل الطقس والتعرية والخدش 
٣- قوة إلتصاق عالية 

٤- القدرة على إخفاء التشققات والنتوءات الصغيرة الموجودة في األسطح 
٥- سهولة التشكيل ، وتعدد النماذج واألشكال بإختالف طريقة اإلستخدام 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعية                           :       ١٫٨٦ تقريبًا 

- المحتويات الصلبه بالوزن               :     ٧٢٪ تقريبًا 
- معدل التغطيه                            :    ١٫٠-١٫٥   كغم / م٢ وحسب سماكة الطبقة 

- سماكة طبقة الدهان                      :     تعتمد على الشكل المرغوب وطريقة اإلسشتخدام  
- مدة التخزين                              :      ٣٠ شهر

- نقطة الوميض                            :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                            :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبًا
الجفاف الكامل خالل اثني عشرة ساعة تقريبًا

إمكانية الطالء حد أدنى بعد اربع وعشرون ساعة تقريبًا 

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليمًا جافًا ونظيفًا خاليًا من األوساخ والزيوت والشحوم وألتربة

أ- االسطح المدهونة مسبقا : 
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن   

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 
السطح شديد المسامية 

٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 
للجفاف التام

٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 
٧- يتم طالء طبقة واحدة من رشة رغدان تكس – خشن 

ب-األسطح الجديدة:
١-يتم صنفرة األسطح بالكامل بورق الصنفرة المناسب  للحصول على سطح ناعم ومن ثم إزالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 

السطح شديد المسامية 
٣- يتم رش طبقة واحدة من رشة رغدان تكس –  خشن 

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الهوائي ( هوبر) 

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :      ٥ - ١٠ ٪بالحجم

٢- الرول
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ٥ - ١٠ ٪ بالحجم

الطبقات الالحقة :
- رغدان املشن لماع 

- رغدان اكريليك املشن خارجي 
- رغدان بولي يوريثان لماع ٢ ك 

اللون :
االبيض

التعبئه: 
- برميل (٢٥ كغم ) 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدًا قبل اإلستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئوية و/أو عند درجة رطوبة نسبية 
أعلى من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشرة بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 
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- رغدان بولي يوريثان لماع ٢ ك 

اللون :
االبيض

التعبئه: 
- برميل (٢٥ كغم ) 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدًا قبل اإلستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئوية و/أو عند درجة رطوبة نسبية 
أعلى من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشرة بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B - New surfaces: 
1- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
2- Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3- Spray one layer of Raghadan's Tex - Rough

Instructions for use: 
1- Air spray gun (Hooper)
- Dilutant: clean water 
- Dilution ratio: 5-10% by volume 
2- Roller 
- Dilutant: clean water 
- Dilution ratio: 5-10% by volume 

Subsequent layer: 
- Raghadan Emulsion Gloss
- Raghadan Acrylic Emulsion Exterior 
- Raghadan Polyurethane Gloss 2Kg

Color:
White

Packaging: 
Barrel: 25 kg

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Rough decorative spray based on special plastic compounds as well as sand granules which 
grants the paint layer the desired decorative shape for di�erent �nishes   
Used on interior and exterior concrete surfaces such as: rooftops, plaster and other external 
interfaces

General features: 
1- Gives a thick layer from one side and without the occurrence of cracks 
2- Excellent resistance to weathering, erosion and scratching 
3- Good adhesion strength 
4- The ability to hide small cracks and bumps on surfaces
5- Easy to con�gure with multiple forms and shapes depending on the method of use 

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: Approximately 1.86 
- Solid content size: Approximately 72% 
- Coverage rate: 1.0-1.5 kg / m 2, according to thickness of the layer 
- Paint layer thickness: depends on the desirable shape and method of use 
- Storage period: 30 months 
- Flash point: Non-�ammable (aqueous)
- Finishing: Mutt 
- Drying times at 25 ° C: In almost two hours
Full drought within twelve hours 
Possibility of paint after twenty four hours minimum

Surface Preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1- Remove as much old paint as possible 
2- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3- Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4- Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5- Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely 
6- Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7- Spray one layer of Raghadan's Tex - Rough

Raghadan Tex - Rough 



رغدان تكس – وسط 

الوصف ومجاالت االستخدام :
رشة ديكورية  مبرزة تعتمد في تركيبتها على مركبات االكريليك وحبيبات رملية متوسطة الحجم 
التشطيبات  المرغوبة في أعمال  الزخرفية  لتالئم وتناسب األشكال  ، تصنع على شكل معجونة 

النهائية 
تستخدم على األسطح الداخلية والخارجية األاسمنتية مثل : األسقف ، طبقات اللياسة ، الواجهات 

الخارجية وغيرها 

الميزات العامه:
١- الحصول على طبقة عالية السماكة من وجه واحد وبدون حدوث تشققات 

٢- مقاومة ممتازة لعوامل الطقس والتعرية والخدش 
٣- قوة إلتصاق عالية 

٤- القدرة على إخفاء التشققات والنتوءات الصغيرة الموجودة في األسطح 
٥- سهولة التشكيل ، وتعدد النماذج واألشكال بإختالف طريقة اإلستخدام 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعية                           :       ١٫٧٨ تقريبًا 

- المحتويات الصلبه بالوزن               :     ٧٦٪ تقريبًا 
- معدل التغطيه                            :     ٠٫٧٥ -١٫٢٥  كغم / م٢ وحسب سماكة الطبقة 

- سماكة طبقة الدهان                      :     تعتمد على الشكل المرغوب وطريقة اإلسشتخدام  
- مدة التخزين                              :      ٣٠ شهر

- نقطة الوميض                            :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                            :     مطفي 

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبًا
الجفاف الكامل خالل اثني عشرة ساعة تقريبًا

إمكانية الطالء حد أدنى بعد اربع وعشرون ساعة تقريبًا 

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليمًا جافًا ونظيفًا خاليًا من األوساخ والزيوت والشحوم وألتربة

أ- االسطح المدهونة مسبقا : 
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 
السطح شديد المسامية  

٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 
للجفاف التام

٦-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 
٧-يتم طالء طبقة واحدة من رشة رغدان تكس – وسط

ب-األسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة األسطح بالكامل بورق الصنفرة المناسب  للحصول على سطح ناعم ومن ثم إزالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 

السطح شديد المسامية
٣- يتم رش طبقة واحدة من رشة رغدان تكس –  وسط 

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الهوائي ( هوبر) 

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :      ٥ - ١٠ ٪بالحجم

٢- الرول
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ٥ - ١٠ ٪ بالحجم

الطبقات الالحقة :
- رغدان املشن لماع

- رغدان اكريليك املشن خارجي 
- رغدان بولي يوريثان لماع ٢ ك

اللون :
االبيض

التعبئه: 
- برميل (٢٥ كغم ) 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدًا قبل اإلستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئوية أو عند درجة رطوبة نسبية أعلى 
من ٨٥ ٪

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشرة بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
رشة ديكورية  مبرزة تعتمد في تركيبتها على مركبات االكريليك وحبيبات رملية متوسطة الحجم 
التشطيبات  المرغوبة في أعمال  الزخرفية  لتالئم وتناسب األشكال  ، تصنع على شكل معجونة 

النهائية 
تستخدم على األسطح الداخلية والخارجية األاسمنتية مثل : األسقف ، طبقات اللياسة ، الواجهات 

الخارجية وغيرها 

الميزات العامه:
١- الحصول على طبقة عالية السماكة من وجه واحد وبدون حدوث تشققات 

٢- مقاومة ممتازة لعوامل الطقس والتعرية والخدش 
٣- قوة إلتصاق عالية 

٤- القدرة على إخفاء التشققات والنتوءات الصغيرة الموجودة في األسطح 
٥- سهولة التشكيل ، وتعدد النماذج واألشكال بإختالف طريقة اإلستخدام 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعية                           :       ١٫٧٨ تقريبًا 

- المحتويات الصلبه بالوزن               :     ٧٦٪ تقريبًا 
- معدل التغطيه                            :     ٠٫٧٥ -١٫٢٥  كغم / م٢ وحسب سماكة الطبقة 

- سماكة طبقة الدهان                      :     تعتمد على الشكل المرغوب وطريقة اإلسشتخدام  
- مدة التخزين                              :      ٣٠ شهر

- نقطة الوميض                            :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                            :     مطفي 

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبًا
الجفاف الكامل خالل اثني عشرة ساعة تقريبًا

إمكانية الطالء حد أدنى بعد اربع وعشرون ساعة تقريبًا 

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليمًا جافًا ونظيفًا خاليًا من األوساخ والزيوت والشحوم وألتربة

أ- االسطح المدهونة مسبقا : 
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 
السطح شديد المسامية  

٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 
للجفاف التام

٦-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 
٧-يتم طالء طبقة واحدة من رشة رغدان تكس – وسط

ب-األسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة األسطح بالكامل بورق الصنفرة المناسب  للحصول على سطح ناعم ومن ثم إزالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 

السطح شديد المسامية
٣- يتم رش طبقة واحدة من رشة رغدان تكس –  وسط 

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الهوائي ( هوبر) 

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :      ٥ - ١٠ ٪بالحجم

٢- الرول
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ٥ - ١٠ ٪ بالحجم

الطبقات الالحقة :
- رغدان املشن لماع

- رغدان اكريليك املشن خارجي 
- رغدان بولي يوريثان لماع ٢ ك

اللون :
االبيض

التعبئه: 
- برميل (٢٥ كغم ) 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدًا قبل اإلستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئوية أو عند درجة رطوبة نسبية أعلى 
من ٨٥ ٪

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشرة بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B - New surfaces: 
1- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
2- Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3- Spray one layer of Raghadan's Tex - Medium

Instructions for use: 
1- Air spray gun (Hooper)
- Dilutant: clean water 
- Dilution ratio: 5-10% by volume
2- Roller 
- Dilutant: clean water 
- Dilution ratio: 5-10% by volume 

Subsequent layer: 
- Raghadan Emulsion Gloss
- Raghadan Acrylic Emulsion Exterior 
- Raghadan Polyurethane Gloss 2Kg

Color:
White

Packaging: 
Barrel: 25 kg

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Granulated decorative spray based on acrylic compounds and medium-sized grains of sand, it's 
made in the form of putty in order to �t and suit the desired decorative motifs in the �nishes
Used on interior and exterior concrete surfaces such as: Plaster and other external interfaces

General features: 
1- Gives a thick layer from one side and without the occurrence of cracks 
2- Excellent resistance to weathering, erosion and scratching 
3- Good adhesion strength 
4- The ability to hide small cracks and bumps on surfaces 
5- Easy to con�gure with multiple forms and shapes depending on the method of use 

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.78 
- Solid content size: Approximately 76% 
- Coverage rate: 0.75-1.25 kg / m 2, according to thickness of the layer 
-  Paint layer thickness: depends on the desirable shape and method of use 
- Storage period: 30 months 
-  Flash point: Non-�ammable (aqueous)
-  Finishing: Mutt 
-  Drying times at 25 ° C: In almost two hours 
Full drought within twelve hours 
Possibility of paint after twenty four hours minimum

Surface Preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust

A - Pre-painted surfaces: 
1- Remove as much old paint as possible 
2- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust
3- Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4- Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5- Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it to dry 
completely 
6- Abrade the putty and clean the dust o� the surface
7- Spray one layer of Raghadan's Tex - Medium

Raghadan Tex - Medium



رغدان تكس – ناعم  

الوصف ومجاالت االستخدام :
نوعية فاخرة من التشطيبات الديكورية المبرزة ، مصممة ألعمال الحماية والتزيين ، تعتمد في 
تكوينًا  طالؤه  المراد  السطح  تعطي   ، ناعمة  رملية  وحبيبات  االكريليك  مركبات  على  تركيبتها 

تجميليًا مزخرفًا ورونقًا جميًال 
تستخدم ألعمال التشطيب النهائية على األ سطح الداخلية والخارجية األسمنتية مثل : األسقف ، 

طبقات اللياسة ، الواجهات الخارجية وغيرها

الميزات العامه:
١- الحصول على طبقة عالية السماكة من وجه واحد وبدون حدوث تشققات 

٢- مقاومة ممتازة لعوامل الطقس والتعرية والخدش 
٣- قوة إلتصاق عالية

٤- القدرة على إخفاء التشققات والنتوءات الصغيرة الموجودة في األسطح 
٥- سهولة التشكيل ، وتعدد النماذج واألشكال بإختالف طريقة اإلستخدام 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٧٨ تقريبًا 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧٦٪ تقريبًا 
- معدل التغطيه                            :     ٠٫٥ – ١٫٠ كغم / م٢ وحسب سماكة الطبقة 

- سماكة طبقة الدهان                      :     تعتمد على الشكل المرغوب وطريقة اإلسشتخدام  
- مدة التخزين                              :      ٣٠ شهر

- نقطة الوميض                            :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                            :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبًا
الجفاف الكامل خالل اثني عشرة ساعة تقريبًا

إمكانية الطالء حد أدنى بعد اربع وعشرون ساعة تقريبًا                                 

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليمًا جافًا ونظيفًا خاليًا من األوساخ والزيوت والشحوم وألتربه

أ- االسطح المدهونة مسبقا : 
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 
السطح شديد المسامية 

٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 
للجفاف التام

٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 
٧- يتم طالء طبقة واحدة من رشة رغدان تكس – الناعمة 

ب-األسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة األسطح بالكامل بورق الصنفرة المناسب  للحصول على سطح ناعم ومن ثم إزالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 

السطح شديد المسامية 
٣- يتم رش طبقة واحدة من رشة رغدان تكس – الناعمة 

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الهوائي ( هوبر) 

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :      ٥ - ١٠ ٪بالحجم

٢- الرول
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف.

- نسبة التخفيف                   :       ٥ - ١٠ ٪ بالحجم

الطبقات الالحقة :
- رغدان املشن لماع 

- رغدان اكريليك املشن خارجي  
- رغدان بولي يوريثان لماع ٢ ك 

اللون :
االبيض

التعبئه: 
- برميل (٢٥ كغم ) 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدًا قبل اإلستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئوية أو عند درجة رطوبة نسبية أعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشرة بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



الوصف ومجاالت االستخدام :
نوعية فاخرة من التشطيبات الديكورية المبرزة ، مصممة ألعمال الحماية والتزيين ، تعتمد في 
تكوينًا  طالؤه  المراد  السطح  تعطي   ، ناعمة  رملية  وحبيبات  االكريليك  مركبات  على  تركيبتها 

تجميليًا مزخرفًا ورونقًا جميًال 
تستخدم ألعمال التشطيب النهائية على األ سطح الداخلية والخارجية األسمنتية مثل : األسقف ، 

طبقات اللياسة ، الواجهات الخارجية وغيرها

الميزات العامه:
١- الحصول على طبقة عالية السماكة من وجه واحد وبدون حدوث تشققات 

٢- مقاومة ممتازة لعوامل الطقس والتعرية والخدش 
٣- قوة إلتصاق عالية

٤- القدرة على إخفاء التشققات والنتوءات الصغيرة الموجودة في األسطح 
٥- سهولة التشكيل ، وتعدد النماذج واألشكال بإختالف طريقة اإلستخدام 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٧٨ تقريبًا 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧٦٪ تقريبًا 
- معدل التغطيه                            :     ٠٫٥ – ١٫٠ كغم / م٢ وحسب سماكة الطبقة 

- سماكة طبقة الدهان                      :     تعتمد على الشكل المرغوب وطريقة اإلسشتخدام  
- مدة التخزين                              :      ٣٠ شهر

- نقطة الوميض                            :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                            :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبًا
الجفاف الكامل خالل اثني عشرة ساعة تقريبًا

إمكانية الطالء حد أدنى بعد اربع وعشرون ساعة تقريبًا                                 

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليمًا جافًا ونظيفًا خاليًا من األوساخ والزيوت والشحوم وألتربه

أ- االسطح المدهونة مسبقا : 
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 
السطح شديد المسامية 

٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 
للجفاف التام

٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 
٧- يتم طالء طبقة واحدة من رشة رغدان تكس – الناعمة 

ب-األسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة األسطح بالكامل بورق الصنفرة المناسب  للحصول على سطح ناعم ومن ثم إزالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 

السطح شديد المسامية 
٣- يتم رش طبقة واحدة من رشة رغدان تكس – الناعمة 

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الهوائي ( هوبر) 

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :      ٥ - ١٠ ٪بالحجم

٢- الرول
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف.

- نسبة التخفيف                   :       ٥ - ١٠ ٪ بالحجم

الطبقات الالحقة :
- رغدان املشن لماع 

- رغدان اكريليك املشن خارجي  
- رغدان بولي يوريثان لماع ٢ ك 

اللون :
االبيض

التعبئه: 
- برميل (٢٥ كغم ) 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدًا قبل اإلستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئوية أو عند درجة رطوبة نسبية أعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشرة بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



B - New surfaces: 
1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
2 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3 - Spray one layer of Raghadan's Tex - Fine

Instructions for use: 
1- Air spray gun (Hooper)
- Dilutant: clean water 
- Dilution ratio: 5-10% by volume 
2- Roller 
- Dilutant: clean water 
- Dilution ratio: 5-10% by volume 

Subsequent layer: 
- Raghadan Emulsion Gloss
- Raghadan Acrylic Emulsion Exterior 
- Raghadan Polyurethane Gloss 2Kg

Color:
White

Packaging: 
Barrel: 25 kg

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Raghadan Tex - Fine 

Description and areas of use: 
Luxurious granulated decorative �nish designed for protection and decking. It's based on 
acrylic compounds and �ne-sized grains of sand granting the painted surface a decked and 
elegant look
Used for �nal �nishing works on interior and exterior concrete surfaces such as: rooftops, plaster 
and other external interfaces

General features: 
1- Gives a thick layer from one side and without the occurrence of cracks 
2- Excellent resistance to weathering, erosion and scratching 
3- Good adhesion strength 
4- The ability to hide small cracks and bumps on surfaces 
5- Easy to con�gure with multiple forms and shapes depending on the method of use 

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.78 
- Solid content size: Approximately 76% 
- Coverage rate: 0.5-1.00 kg / m 2, according to thickness of the layer 
-  Paint layer thickness: depends on the desirable shape and method of use 
-  Storage period: 30 months 
-  Flash point: Non-�ammable (aqueous)
-   Finishing: Mutt 
-  Drying times at 25 ° C: In almost two hours 
Full drought within twelve hours 
Possibility of paint after twenty four hours minimum

Surface Preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1- Remove as much old paint as possible
2- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3- Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4- Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5- Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave 
them to dry completely 
6- Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7- Spray one layer of Raghadan's Tex - Fine



الوصف ومجاالت االستخدام :
طالء تشكيلي ذو سماكة عالية مبنية على مركبات اكريليك خاصة ومواد ناشرة وحبيبات كوارتز 
ليعطي  الطالء  طبقة  ضمن  الحبيبات  إلبراز  خاص  مسطرين  بواسطة  للطالء  مصممة   ، رملية 
أشكال زخرفية مناسبة ألعمال التشطيبات المختلفة . يستخدم على األسطح الداخلية والخارجية 

األسمنتية مثل : األسقف ، طبقات اللياسة ، الواجهات الخارجية وغيرها 

الميزات العامه:
١- الحصول على طبقة عالية السماكة من وجه واحد وبدون حدوث تشققات 

٢- مقاومة ممتازة لعوامل الطقس والتعرية والخدش 
٣- قوة إلتصاق عالية 

٤- القدرة على إخفاء التشققات والنتوءات الصغيرة الموجودة في األسطح 
٥- سهولة التشكيل ، وتعدد النماذج واألشكال بإختالف طريقة اإلستخدام 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعية                           :       ١٫٨٩ تقريبًا 

- المحتويات الصلبه بالوزن               :     ٨٠٪ تقريبًا 
- معدل التغطيه                            :  ٠٫٥- ١٫٠  كغم / م٢ وحسب سماكة الطبقة 

- سماكة طبقة الدهان                      :     تعتمد على الشكل المرغوب وطريقة اإلسشتخدام  
- مدة التخزين                              :      ٣٠ شهر

- نقطة الوميض                            :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                            :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبًا
الجفاف الكامل خالل اثني عشرة ساعة تقريبًا

إمكانية الطالء حد أدنى بعد اربع وعشرون ساعة تقريبًا                                          
تحضير السطح :

يجب أن يكون السطح سليمًا جافًا ونظيفًا خاليًا من األوساخ والزيوت والشحوم وألتربة

أ- االسطح المدهونة مسبقا : 
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 
السطح شديد المسامية

٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 
للجفاف التام

٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 
٧- يتم طالء طبقة واحدة من رغدان جرافياتو ( ناعم / وسط / خشن )

ب-األسطح الجديدة:رغدان جرافياتو ( ناعم – وسط – خشن )
١- يتم صنفرة األسطح بالكامل بورق الصنفرة المناسب  للحصول على سطح ناعم ومن ثم إزالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 

السطح شديد المسامية 
٣- يتم رش طبقة واحدة من رشة رغدان جرافياتو ( ناعم / وسط / خشن )

تعليمات االستعمال:

١- مسطرين خاص بالجرافياتو :
- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                  :      ٥ - ١٠ ٪بالحجم 

الطبقات الالحقة :
- رغدان املشن لماع 

- رغدان اكريليك املشن خارجي  
- رغدان بولي يوريثان لماع ٢ ك 

اللون :
حسب كتالوج األلوان الخاص بالجرافياتو

التعبئه: 
- برميل (٢٥ كغم ) 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدًا قبل اإلستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئوية أو عند درجة رطوبة نسبية أعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشرة بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
طالء تشكيلي ذو سماكة عالية مبنية على مركبات اكريليك خاصة ومواد ناشرة وحبيبات كوارتز 
ليعطي  الطالء  طبقة  ضمن  الحبيبات  إلبراز  خاص  مسطرين  بواسطة  للطالء  مصممة   ، رملية 
أشكال زخرفية مناسبة ألعمال التشطيبات المختلفة . يستخدم على األسطح الداخلية والخارجية 

األسمنتية مثل : األسقف ، طبقات اللياسة ، الواجهات الخارجية وغيرها 

الميزات العامه:
١- الحصول على طبقة عالية السماكة من وجه واحد وبدون حدوث تشققات 

٢- مقاومة ممتازة لعوامل الطقس والتعرية والخدش 
٣- قوة إلتصاق عالية 

٤- القدرة على إخفاء التشققات والنتوءات الصغيرة الموجودة في األسطح 
٥- سهولة التشكيل ، وتعدد النماذج واألشكال بإختالف طريقة اإلستخدام 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعية                           :       ١٫٨٩ تقريبًا 

- المحتويات الصلبه بالوزن               :     ٨٠٪ تقريبًا 
- معدل التغطيه                            :  ٠٫٥- ١٫٠  كغم / م٢ وحسب سماكة الطبقة 

- سماكة طبقة الدهان                      :     تعتمد على الشكل المرغوب وطريقة اإلسشتخدام  
- مدة التخزين                              :      ٣٠ شهر

- نقطة الوميض                            :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                            :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبًا
الجفاف الكامل خالل اثني عشرة ساعة تقريبًا

إمكانية الطالء حد أدنى بعد اربع وعشرون ساعة تقريبًا                                          
تحضير السطح :

يجب أن يكون السطح سليمًا جافًا ونظيفًا خاليًا من األوساخ والزيوت والشحوم وألتربة

أ- االسطح المدهونة مسبقا : 
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 
السطح شديد المسامية

٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 
للجفاف التام

٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 
٧- يتم طالء طبقة واحدة من رغدان جرافياتو ( ناعم / وسط / خشن )

ب-األسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة األسطح بالكامل بورق الصنفرة المناسب  للحصول على سطح ناعم ومن ثم إزالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر أو طبقة واحد من رغدان التكس سيلر أذا كان 

السطح شديد المسامية 
٣- يتم رش طبقة واحدة من رشة رغدان جرافياتو ( ناعم / وسط / خشن )

تعليمات االستعمال:

١- مسطرين خاص بالجرافياتو :
- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                  :      ٥ - ١٠ ٪بالحجم 

الطبقات الالحقة :
- رغدان املشن لماع 

- رغدان اكريليك املشن خارجي  
- رغدان بولي يوريثان لماع ٢ ك 

اللون :
حسب كتالوج األلوان الخاص بالجرافياتو

التعبئه: 
- برميل (٢٥ كغم ) 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدًا قبل اإلستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئوية أو عند درجة رطوبة نسبية أعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشرة بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B - New surfaces: 
1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
2 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3 - Spray one layer of Raghadan's Graviato (Fine - Medium - Rough)

Instructions for use: 
1- Gra�ado special trowel
 - Dilutant: Clean water 
 - Dilution ratio: 5-10% by volume 
2- Roller 
 - Dilutant: Clean water 
 - Dilution ratio: 5-10% by volume  

Subsequent layer: 
 -Raghadan Emulsion Gloss
- Raghadan Acrylic Emulsion Exterior 
- Raghadan Polyurethane Gloss 2Kg

Color:
According to Graviato special colors catalogue 

Packaging: 
Barrel: 25 kg

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Raghadan Graviato (Fine - Medium - Rough) 

Description and areas of use: 
Formative paint with high thickness based on special acrylic compounds and spreading materi-
als and granulated quartz sand, designed for coating by a special trowel to highlight the gran-
ules within the paint layer in order to give decorative forms suitable for doing di�erent �nishes
This paint is used on interior and exterior surfaces such as concrete: plaster, and other exterior 
interfaces

General features: 
1- Gives a thick layer from one side and without the occurrence of cracks 
2- Excellent resistance to weathering, erosion and scratching 
3- Good adhesion strength 
4- The ability to hide small cracks and bumps on surfaces
5- Easy to con�gure with multiple forms and shapes depending on the method of use 

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.89 
- Solid content size: Approximately 80% 
- Coverage rate: 0.5-1 kg / m 2, according to thickness of the layer 
- Paint layer thickness: depends on the desirable shape and method of use 
- Storage period: 30 months 
- Flash point: non-�ammable (aqueous)
- Finishing: Mutt 
- Drying times at 25 ° C: In almost two hours 
Full drought within twelve hours 
Possibility of paint after twenty four hours minimum

Surface Preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust. 

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave 
them to dry completely 
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface
7 - Spray one layer of Raghadan's Graviato (Fine - Medium - Rough)



المعاجين
PUTTY & FILLERS



الوصف ومجاالت االستخدام :
معجون جدران مائي مبني على مركب بولي فينيل استات , يستعمل لالسطح الداخليه  مثل : 
الموجوده بها  العيوب  لتعبئة الشقوق والفراغات والثقوب واخفاء  الخرسانه واللياسه وغيرها 

العداد اسطح سليمه ناعمه ومناسبه تمهيدا الستقبال طبقات الطالء النهائيه 

الميزات العامه:
١- قوة التصاق جيده

٢-يمكن استعمال المعجون مباشره على الجدران
٣- سهل االستعمال

٤- سهل الصنفره والتنعيم بورق الصنفره

المواصفات الفيزيائيه :
-الكثافه النوعيه                           :       ١٫٧١ 

-المحتويات الصلبه بالحجم          :     ٧١٫١١٪
-معدل التغطيه                             :    ٠٫٥-١ كغم/م٢ وحسب حالة السطح وسماكة الطبقه

-سماكة طبقة الدهان                  :    ١ ملم حد اعلى
-مدة التخزين                                  :      ٣٠شهر

-نقطة الوميض                             :     غير قابل لالشتعال(مائي)
-نوع التشطيب                               :     مطفأ

-زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

امكانية الطالء حد ادنى بعد اربع ساعات تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

االسطح الجديدة:
١-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج
٢-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣-يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

تعليمات االستعمال:
١- ادوات االستخدام   :      المشحاف , المالج او السكينالخاص بالمعجون

٢- نوع المخفف        :      ال يتطلب تخفيف (جاهز لالستعمال)

اللون :رغدان معجون جدران داخلي 
االبيض 

الطبقات الالحقه : 
- رغدان املشن اجشل ربع لماع           -رغدان املشن فينيل سلك نصف لماع        - رغدان املشن 

بريمير 
-رغدان املشن اكريلك مطفي               -غدان اندركوت

التعبئه: 
-درم        ٢٥ كغم
-كيس       ٢٥كغم

-جالون     ٤ كغم

مالحظات:
-تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه

-بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء
-يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
-يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

-يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
-لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
معجون جدران مائي مبني على مركب بولي فينيل استات , يستعمل لالسطح الداخليه  مثل : 
الموجوده بها  العيوب  لتعبئة الشقوق والفراغات والثقوب واخفاء  الخرسانه واللياسه وغيرها 

العداد اسطح سليمه ناعمه ومناسبه تمهيدا الستقبال طبقات الطالء النهائيه 

الميزات العامه:
١- قوة التصاق جيده

٢-يمكن استعمال المعجون مباشره على الجدران
٣- سهل االستعمال

٤- سهل الصنفره والتنعيم بورق الصنفره

المواصفات الفيزيائيه :
-الكثافه النوعيه                           :       ١٫٧١ 

-المحتويات الصلبه بالحجم          :     ٧١٫١١٪
-معدل التغطيه                             :    ٠٫٥-١ كغم/م٢ وحسب حالة السطح وسماكة الطبقه

-سماكة طبقة الدهان                  :    ١ ملم حد اعلى
-مدة التخزين                                  :      ٣٠شهر

-نقطة الوميض                             :     غير قابل لالشتعال(مائي)
-نوع التشطيب                               :     مطفأ

-زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

امكانية الطالء حد ادنى بعد اربع ساعات تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

االسطح الجديدة:
١-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج
٢-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣-يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

تعليمات االستعمال:
١- ادوات االستخدام   :      المشحاف , المالج او السكينالخاص بالمعجون

٢- نوع المخفف        :      ال يتطلب تخفيف (جاهز لالستعمال)

اللون :
االبيض 

الطبقات الالحقه : 
- رغدان املشن اجشل ربع لماع           -رغدان املشن فينيل سلك نصف لماع        - رغدان املشن 

بريمير 
-رغدان املشن اكريلك مطفي               -غدان اندركوت

التعبئه: 
-درم        ٢٥ كغم
-كيس       ٢٥كغم

-جالون     ٤ كغم

مالحظات:
-تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه

-بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء
-يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
-يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

-يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
-لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Subsequent classes: 
- Raghadan Emulsion Eggshell Quarter Gloss
- Raghadan Emulsion Vinyl Wire Half Gloss 
- Raghadan Emulsion Premiere 
- Raghadan Acrylic Emulsion Mutt
- Raghadan Undercoat 

Packaging: 
- Durm: 25 kg 
- Bag: 25 Kg
- Gallons: 4 kg

Notes:  
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Aqueous walls putty based on polyvinyl acetate compound and used for interior surfaces such 
as concrete, plaster and others to �ll cracks, voids and holes and hide �aws in order to prepare 
intact soft and suitable surfaces to receive the �nal layers of paint

General features: 
1- Good adhesion strength 
2- Putty can be used directly on the walls
3- User-friendly 
4- Easy to abrade and smooth by sandpaper

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.71 
- Solid content size: 71.11% 
- Coverage rate: 0.5-1 kg / m 2, according to status of the surface and the thickness of the layer
- Paint layer thickness: 1 mm maximum 
-  Storage period: 30 months 
- Flash point: Non-�ammable (aqueous) 
- Finishing: Mutt 
- Drying times at 25 ° C: In approximately one hours 
Full drought within two hours 
Possibility of paint after about four hours

Surface Preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust

B- New surfaces: 
1- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust
2- Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer 
3- Putty the entire surface with Raghadan wall putty and leave it to dry completely 
4- Abrade the entire surface and then remove the resulting dust

Instructions for use: 
1- Tools to use: Chisel, trowel or a putty knife 
2- Dilutant: Does not require dilution (ready for use) 

Color: 
White

Raghadan Interior Walls Putty



رغدان معجون حبيبات داخلي خارجي 

الوصف ومجاالت االستخدام :
في  تعتمد   , والتزيين  الحماية  العمال  مصممه   , الناعمه  الديكوريه  الرشات  من  فاخرة  نوعية 
تكوينا  طالؤه  المراد  السطح  تعطي   , ناعمه  رمليه  وحبيبات  االكريليك  مركبات  على  تركيبتها 

تجميليا مزخرفا ورونقا جميال 
تستخدم العمال التشطيب النهائيه على االسطح الداخليه والخارجيه االسمنتيه مثل : االسقف , 

طبقات اللياسه , الواجهات الخارجيه وغيرها

الميزات العامه:
١- قوة التصاق جيده.

٢-الحصول على طبقه عالية السماكه من وجه واحد وبدون حدوث تشققات
٣- مقاومة ممتازه لعوامل الطقس والتعرية والخدش 

٤- القدره على اخفاء التشققات والنتوءات الصغيره الموجوده في االسطح
٥-سهولة التشكيل , وتعدد النماذج واالشكال باختالف طريقة االستخدام

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٧٠ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧٠٫٨١٪
- معدل التغطيه                            :    ٠٫٥-١ كغم/م٢ وحسب حالة السطح وسماكة الطبقه
- سماكة طبقة الدهان                      :   تعتمد على الشكل المرغوب وطريقة االستخدام

- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)

- نوع التشطيب                           :     مطفي
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبا

الجفاف الكامل خالل اثنى عشرة ساعه
امكانية الطالء حد ادنى بعد اربع وعشرون ساعه تقريبا

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن .  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم رش طبقه واحده من رشة رغدان معجون حبيبات 

ب-االسطح الجديدة:
١-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣-يتم رش طبقه واحده من رشة رغدان معجون حبيبات

تعليمات االستعمال: 
٢-مسدس الرش الهوائي(هوبر):

- نوع المخفف                    :       الماء النظيف
- نسبة التخفيف                   :       ٥-١٠ ٪بالحجم

٣- الرول
-نوع المخفف                :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ٥-١٠ ٪بالحجم

اللون :
االبيض 

الطبقات الالحقه : 
- رغدان املشن اجشل ربع لماع         -رغدان املشن فينيل سلك نصف لماع     - رغدان املشن بريمير 

- رغدان املشن اكريلك مطفأ           -غدان اندركوت

التعبئه: 
-كيس       ٢٥كغم

مالحظات:
- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية   



الوصف ومجاالت االستخدام :
في  تعتمد   , والتزيين  الحماية  العمال  مصممه   , الناعمه  الديكوريه  الرشات  من  فاخرة  نوعية 
تكوينا  طالؤه  المراد  السطح  تعطي   , ناعمه  رمليه  وحبيبات  االكريليك  مركبات  على  تركيبتها 

تجميليا مزخرفا ورونقا جميال 
تستخدم العمال التشطيب النهائيه على االسطح الداخليه والخارجيه االسمنتيه مثل : االسقف , 

طبقات اللياسه , الواجهات الخارجيه وغيرها

الميزات العامه:
١- قوة التصاق جيده.

٢-الحصول على طبقه عالية السماكه من وجه واحد وبدون حدوث تشققات
٣- مقاومة ممتازه لعوامل الطقس والتعرية والخدش 

٤- القدره على اخفاء التشققات والنتوءات الصغيره الموجوده في االسطح
٥-سهولة التشكيل , وتعدد النماذج واالشكال باختالف طريقة االستخدام

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٧٠ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧٠٫٨١٪
- معدل التغطيه                            :    ٠٫٥-١ كغم/م٢ وحسب حالة السطح وسماكة الطبقه
- سماكة طبقة الدهان                      :   تعتمد على الشكل المرغوب وطريقة االستخدام

- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)

- نوع التشطيب                           :     مطفي
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبا

الجفاف الكامل خالل اثنى عشرة ساعه
امكانية الطالء حد ادنى بعد اربع وعشرون ساعه تقريبا

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن .  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم رش طبقه واحده من رشة رغدان معجون حبيبات 

ب-االسطح الجديدة:
١-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣-يتم رش طبقه واحده من رشة رغدان معجون حبيبات

تعليمات االستعمال: 
٢-مسدس الرش الهوائي(هوبر):

- نوع المخفف                    :       الماء النظيف
- نسبة التخفيف                   :       ٥-١٠ ٪بالحجم

٣- الرول
-نوع المخفف                :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ٥-١٠ ٪بالحجم

اللون :
االبيض 

الطبقات الالحقه : 
- رغدان املشن اجشل ربع لماع         -رغدان املشن فينيل سلك نصف لماع     - رغدان املشن بريمير 

- رغدان املشن اكريلك مطفأ           -غدان اندركوت

التعبئه: 
-كيس       ٢٥كغم

مالحظات:
- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية   



B - New surfaces: 
1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
2 – Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer 
3 - Spray one layer of Raghadan's granules putty

Instructions for use: 
1- Air spray gun (Hooper)
- Dilutant: clean water 
- Dilution ratio: 5-10% by volume 
2- Roller 
- Dilutant: clean water 
- Dilution ratio: 5-10% by volume 

Color: 
White. 

Subsequent layer: 
 -Raghadan Emulsion Eggshell quarter Gloss
- Raghadan Emulsion vinyl wire half Gloss 
- Raghadan Emulsion Premiere 
-Raghadan Acrylic Emulsion Mutt
- Raghadan Undercoat 

Packaging: 
Bag: 25 kg

Notes: 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
High quality soft decorative sprays designed for protection and decking. It depends on the com-
position of acrylic compounds and smooth sandy granules. It also gives cosmetic decorated 
con�guration and beautiful luster to the desired surface 
It is used for the �nal �nishing work on the interior and exterior surfaces such as concrete: roof-
top, layers of plaster, and other external interfaces

General features: 
1- Good adhesion strength 
2- Gives a thick layer from one side and without the occurrence of cracks 
3- Excellent resistance to weathering, erosion and scratching 
4- The ability to hide small cracks and bumps on surfaces 
5- Easy to con�gure with multiple forms and shapes depending on the method of use 

Physical speci�cations: 
 -Speci�c Gravity: 1.70 
 -Solid content size: 70.81% 
 -Coverage rate: 0.5-1 kg / m 2, according to status of the surface and the thickness of the layer 
-Paint layer thickness: depends on the desirable shape and method of use 
-Storage period: 30 months 
-Flash point: non-�ammable (aqueous)
-Finishing: Mutt 
- Drying times at 25 ° C: In almost two hours
Full drought within twelve hours 
Possibility of paint after about twenty four hours

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 – Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer 
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7 - Spray one layer of Raghadan's granules putty

Raghadan Interior And Exterior Grout Putty 



رغدان معجون مكسيكي

الوصف ومجاالت االستخدام :
معجون مائي جاهز مبني على مركب خاص مصمم إلخفاء العيوب الموجودة باألسطح الداخلية 
السطح مظهراً  جميالً   ، وإعطاء  بأنواعها  والجدران  اللياسة  األسمنتية وطبقات  األسطح  مثل 

خاصاً  يدعى التشكيل المكسيكي 

الميزات العامه:
١- يمكن استعمال المعجونة مباشرة على الجدران

٢- سهل اإلستعمال .
٣- يمكن استعمال المعجون لعمل طبقات سميكة نسبياً 

٤- قوة إلتصاق جيدة 
** المواصفات الفيزيائيه :

- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٦٢
- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٨٫٤١٪

- معدل التغطيه                            :    ١ – ٢  كغم/م٢ وحسب حالة السطح وسماكة الطبقة 
- سماكة طبقة الدهان                :  ٣ ملم حد اعلى 

- مدة التخزين                                :      ٣٠ شهر 
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي) 

-نوع التشطيب                           :     مطفي 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبًا

الجفاف الكامل خالل اربع ساعات تقريبًا
امكانية الطالء حد ادنى بعد اربع ساعات تقريبًا

تحضير األسطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربة

ب-االسطح الجديدة:
١. يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢. اذا كان السطح جافاً جدًا ، فيجب ترطيب السطح بإستعمال الماء النظيف 

٣. يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر او من رغدان التكس سيلر اذا كان السطح شديد 
المسامية 

٤. يتم معجون رغدان المكسيكي حسب التشكيل المرغوب ويترك للجفاف التام  

تعليمات االستعمال:
١- ادوات االستخدام   :      المشحاف , المالج او السكين الخاص بالمعجون 

٢- نوع المخفف        :      ال يتطلب تخفيف (جاهز لالستعمال)

الطبقات الالحقة :
- رغدان برايمر سيلر        - رغدان املشن داخلي 

- رغدان اندركوت              - رغدان املشن اكريلك خارجي
- رغدان املشن لماع       - رغدان فنيل سلك

اللون :
األبيض

التعبئه: 
- درم       ٢٠ كغم
-جالون     ٤ كغم 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة جيدا قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من  ٥ درجات مئوية
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشرة بالماء 

- يجب اقفال العبوة بإحكام بعد اإلستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
معجون مائي جاهز مبني على مركب خاص مصمم إلخفاء العيوب الموجودة باألسطح الداخلية 
السطح مظهراً  جميالً   ، وإعطاء  بأنواعها  والجدران  اللياسة  األسمنتية وطبقات  األسطح  مثل 

خاصاً  يدعى التشكيل المكسيكي 

الميزات العامه:
١- يمكن استعمال المعجونة مباشرة على الجدران

٢- سهل اإلستعمال .
٣- يمكن استعمال المعجون لعمل طبقات سميكة نسبياً 

٤- قوة إلتصاق جيدة 
** المواصفات الفيزيائيه :

- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٦٢
- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٨٫٤١٪

- معدل التغطيه                            :    ١ – ٢  كغم/م٢ وحسب حالة السطح وسماكة الطبقة 
- سماكة طبقة الدهان                :  ٣ ملم حد اعلى 

- مدة التخزين                                :      ٣٠ شهر 
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي) 

-نوع التشطيب                           :     مطفي 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبًا

الجفاف الكامل خالل اربع ساعات تقريبًا
امكانية الطالء حد ادنى بعد اربع ساعات تقريبًا

تحضير األسطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربة

ب-االسطح الجديدة:
١. يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢. اذا كان السطح جافاً جدًا ، فيجب ترطيب السطح بإستعمال الماء النظيف 

٣. يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر او من رغدان التكس سيلر اذا كان السطح شديد 
المسامية 

٤. يتم معجون رغدان المكسيكي حسب التشكيل المرغوب ويترك للجفاف التام  

تعليمات االستعمال:
١- ادوات االستخدام   :      المشحاف , المالج او السكين الخاص بالمعجون 

٢- نوع المخفف        :      ال يتطلب تخفيف (جاهز لالستعمال)

الطبقات الالحقة :
- رغدان برايمر سيلر        - رغدان املشن داخلي 

- رغدان اندركوت              - رغدان املشن اكريلك خارجي
- رغدان املشن لماع       - رغدان فنيل سلك

اللون :
األبيض

التعبئه: 
- درم       ٢٠ كغم
-جالون     ٤ كغم 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة جيدا قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من  ٥ درجات مئوية
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشرة بالماء 

- يجب اقفال العبوة بإحكام بعد اإلستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Subsequent classes: 
- Raghadan Primer Sealer 
- Raghadan Interior Emulsion 
- Raghadan Undercoat
- Raghadan Exterior Acrylic Emulsion 
- Raghadan Emulsion Gloss
- Raghadan Phenyl Wire 

Color: 
White

Packaging: 
- Durm: 20 kg 
- Gallons: 4 kg

Notes: 
- Shake the package well before use 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Ready aqueous putty based on a special compound designed to hide the �aws of interior 
surfaces such as concrete surfaces, plaster layers and walls of all kinds. It also functions to give 
the surface an attractive special look called Mexican con�guration 

General features: 
1- Putty can be used directly on walls
2- Easy to use 
3- You can use putty to do relatively thick layers 
4- Good adhesion strength

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.62 
- Solid content size: 68.41% 
- Coverage rate: 1-2 kg / m 2, according to status of the surface and the thickness of the layer 
- Paint layer thickness: 3 mm maximum
- Storage period: 30 months
- Flash point: Non-�ammable (aqueous)
- Finishing: Mutt 
- Drying times at 25 ° C: In almost two hours 
Full drought within twelve hours 
Possibility of paint after about twenty four hours

Surface Preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

B - New surfaces: 
1- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
2- If the surface was very dry, wet it using clean water 
3- Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer or Raghadan's latex sealer if the surface is very 
porous 
4- Use Raghadan's Mexican putty as per the desired form and leave it to dry completely

Instructions for use: 
1- Tools to use: chisel, trowel or a putty knife 
2- Dilutant: Does not require dilution (ready for use) 
 

Raghadan Mexican Putty



رغدان معجون اكريليك فلر 

الوصف ومجاالت اإلستخدام :
معجون اكريليك خاص شديد المرونة ، ذو مقاومة عالية جداً  للماء والعوامل الجوية المختلفة ، 

مصمم لتعبئة الشقوق والفراغات والثقوب الموجودة في األسطح وإخفاء عيوبها 
وهو مناسب لإلستعمال الداخلي والخارجي على األسطح األسمنتية وطبقات اللياسة والجبس 

وغيرها 

الميزات العامه:
١-  سهل اإلستعمال .

٢- سهل الصنفرة والتنعيم بورق الصنفرة 
٣-  يمكن استعمال المعجون لعمل طبقات سميكة نسبياً 

٤-  يمكن إستعمال المعجون مباشرة على األسطح 
٥- قدرة ممتازة على ملء األسطح المسامية 

٦-  قابل للتنفس 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٧٣

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧٥٫٨١٪
- معدل التغطيه                            :    ٠٫٥-١ كغم/م٢ وحسب حالة السطح وسماكة الطبقة 

- سماكة طبقة الدهان                      :    ١ ملم حد اعلى
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبًا
الجفاف الكامل خالل اربع ساعات تقريبًا

امكانية الطالء حد ادنى بعد ثمان ساعات تقريبًا

تحضير األسطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربة

االسطح الجديدة:
١. يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢. اذا كان السطح جافاً  ، فيجب ترطيب السطح بإستعمال الماء النظيف 

٣. يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر او من رغدان التكس سيلر اذا كان السطح شديد 
المسامية 

٤. يتم ملء الشقوق والثقوب والفراغات او معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان اكريلك فلر 
ويترك للجفاف التام 

٥. يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

تعليمات االستعمال:
١- ادوات االستخدام   :      المشحاف , المالج او السكين الخاص بالمعجون

٢- نوع المخفف        :      ال يتطلب تخفيف (جاهز لالستعمال)

الطبقات الالحقة :
- رغدان برايمر سيلر      - رغدان املشن داخلي 

- رغدان اندركوت         - رغدان اكريلك املشن خارجي
- رغدان املشن لماع      - رغدان فنيل سلك

اللون :
األبيض .

التعبئه: 
- درم       ٢٥ كغم 
- جالون    ٥ كغم 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة جيدا قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من  ٥ درجات مئوية
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشرة بالماء 

- يجب اقفال العبوة بإحكام بعد اإلستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت اإلستخدام :
معجون اكريليك خاص شديد المرونة ، ذو مقاومة عالية جداً  للماء والعوامل الجوية المختلفة ، 

مصمم لتعبئة الشقوق والفراغات والثقوب الموجودة في األسطح وإخفاء عيوبها 
وهو مناسب لإلستعمال الداخلي والخارجي على األسطح األسمنتية وطبقات اللياسة والجبس 

وغيرها 

الميزات العامه:
١-  سهل اإلستعمال .

٢- سهل الصنفرة والتنعيم بورق الصنفرة 
٣-  يمكن استعمال المعجون لعمل طبقات سميكة نسبياً 

٤-  يمكن إستعمال المعجون مباشرة على األسطح 
٥- قدرة ممتازة على ملء األسطح المسامية 

٦-  قابل للتنفس 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٧٣

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧٥٫٨١٪
- معدل التغطيه                            :    ٠٫٥-١ كغم/م٢ وحسب حالة السطح وسماكة الطبقة 

- سماكة طبقة الدهان                      :    ١ ملم حد اعلى
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبًا
الجفاف الكامل خالل اربع ساعات تقريبًا

امكانية الطالء حد ادنى بعد ثمان ساعات تقريبًا

تحضير األسطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربة

االسطح الجديدة:
١. يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢. اذا كان السطح جافاً  ، فيجب ترطيب السطح بإستعمال الماء النظيف 

٣. يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر او من رغدان التكس سيلر اذا كان السطح شديد 
المسامية 

٤. يتم ملء الشقوق والثقوب والفراغات او معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان اكريلك فلر 
ويترك للجفاف التام 

٥. يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

تعليمات االستعمال:
١- ادوات االستخدام   :      المشحاف , المالج او السكين الخاص بالمعجون

٢- نوع المخفف        :      ال يتطلب تخفيف (جاهز لالستعمال)

الطبقات الالحقة :
- رغدان برايمر سيلر      - رغدان املشن داخلي 

- رغدان اندركوت         - رغدان اكريلك املشن خارجي
- رغدان املشن لماع      - رغدان فنيل سلك

اللون :
األبيض .

التعبئه: 
- درم       ٢٥ كغم 
- جالون    ٥ كغم 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة جيدا قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من  ٥ درجات مئوية
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشرة بالماء 

- يجب اقفال العبوة بإحكام بعد اإلستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Instructions for use: 
1- Tools to use: chisel, trowel or a putty knife 
2- Dilutant: Does not require dilution (ready for use)

Subsequent classes: 
- Raghadan Primer Sealer 
- Raghadan Interior Emulsion 
- Raghadan Undercoat
- Raghadan Exterior Acrylic Emulsion 
- Raghadan Emulsion Gloss
- Raghadan Phenyl Wire 

Color: 
White. 

Packaging: 
- Durm: 20 kg 
- Gallons: 5 kg

Notes: 
- Shake the package well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Special and extremely �exibility acrylic putty with very high resistance to water and various weather 
factors, designed to �ll cracks, voids and holes in roofs, and hide �aws
It is suitable for internal and external use on concrete surfaces and plaster, gypsum and other layers.

General features: 
1- Easy to use 
2- Easy to abrade and smooth with sandpaper
3- Putty can be used to do relatively thick layers
4- Putty can be used directly on surfaces 
5- Excellent ability to �ll porous surfaces 
6- Breathable

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.73 
- Solid content size: 75.81% 
- Coverage rate: 0.5-1 kg / m 2, according to status of the surface and the thickness of the layer
- Paint layer thickness: 1 mm maximum
- Storage period: 30 months 
- Flash point: Non-�ammable (aqueous) 
- Finishing: Mutt 
- Drying times at 25 ° C: In approximately two hours
Full drought within four hours 
Possibility of paint after about eight hours
Surface Preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

B - New surfaces: 
1. Abrade surfaces completely with an appropriate sandpaper to get a smooth surface and then 
remove the dust
2. Wet the surface with clean water if found dry 
3. Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface was very 
porous 
4. Fill cracks, holes and voids or putty the surface fully with Raghadan acrylic Filler putty then leave 
them to dry completely 
5. Abrade the putty and clean the surface

Raghadan Acrylic Filler Putty



دهانات األملشن 
EMULSION PAINTS



الوصف ومجاالت االستخدام:
دهان تشطيب بالستيكي مبني على مركب الستايرين اكريليك ,وهو دهان مطفي بدون لمعه , 
 , الجدران  , ورق  اللياسه  , طبقات  الخرسانات    : الداخليه مثل  مناسب لالستعمال على االسطح 

والجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه للغسيل والتنظيف

٣- تغطيه جيده
٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه:
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٦٦ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٤٫٥٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٦٫١-٦٫٦ م٢/لتر
- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)

- نوع التشطيب                           :     مطفي
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا

الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح:
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا:
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن   

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان بريمير 

ب-االسطح الجديدة:رغدان بريمير املشن داخلي
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان بريمير

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣-الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون:
االبيض 

التعبئه: 
- درم      معبا به    ١٤   لتر املشن

- جالون   معبأ به     ٢٫٨  لتر املشن 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام:
دهان تشطيب بالستيكي مبني على مركب الستايرين اكريليك ,وهو دهان مطفي بدون لمعه , 
 , الجدران  , ورق  اللياسه  , طبقات  الخرسانات    : الداخليه مثل  مناسب لالستعمال على االسطح 

والجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه للغسيل والتنظيف

٣- تغطيه جيده
٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه:
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٦٦ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٤٫٥٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٦٫١-٦٫٦ م٢/لتر
- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)

- نوع التشطيب                           :     مطفي
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا

الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح:
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا:
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن   

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان بريمير 

ب-االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان بريمير

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣-الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون:
االبيض 

التعبئه: 
- درم      معبا به    ١٤   لتر املشن

- جالون   معبأ به     ٢٫٨  لتر املشن 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B - New surfaces: 
1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust
2 – Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3 - Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
5 - Paint two layers of Raghadan's Premiere Emulsion

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
White

Packaging: 
Drum: 14 Liters
Gallon: 2.8 Liters

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Vinyl acetate compound. This mutt paint is suitable for use 
on interior surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum work and others

General features: 
1- Can be washed and cleaned
2- High coverage
3- Drys fast

Physical speci�cations: 
 - Speci�c Gravity: 1.66 
 - Solid content size: 64.55% 
 - Coverage rate: 6.1-6.6 kg / m 2
-  Paint layer thickness: 30 microns 
 - Storage period: 30 months 
-  Flash point: non-�ammable (aqueous)
 - Finishing: Mutt 
-  Drying times at 25 ° C: In almost one hours
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 – Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7 - Paint two layers of Raghadan's Premier Emulsion

Raghadan interior Primer Emulsion



رغدان كالسيك املشن داخلي خارجي 

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان تشطيب بالستيكي مبني على مركب الستايرين اكريليك ,وهو دهان مطفي بدون لمعه , 
, ورق  :  الخرسانات , طبقات اللياسه  مناسب لالستعمال على االسطح الداخليه والخارجيه مثل 

الجدران , والجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه للغسيل والتنظيف

٢- تغطيه جيده
٣- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٥٠ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٥٦٫٢٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٦٫٦-٧٫١ م٢/لتر
- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)

- نوع التشطيب                           :     مطفي
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا

الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان كالسيك 

ب-االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان كالسيك

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
االبيض 

التعبئه: 
- درم      معبا به    ١٥٫٢   لتر املشن

- جالون   معبأ به     ٥   كغم  املشن 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان تشطيب بالستيكي مبني على مركب الستايرين اكريليك ,وهو دهان مطفي بدون لمعه , 
, ورق  :  الخرسانات , طبقات اللياسه  مناسب لالستعمال على االسطح الداخليه والخارجيه مثل 

الجدران , والجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه للغسيل والتنظيف

٢- تغطيه جيده
٣- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٥٠ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٥٦٫٢٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٦٫٦-٧٫١ م٢/لتر
- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)

- نوع التشطيب                           :     مطفي
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا

الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان كالسيك 

ب-االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان كالسيك

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
االبيض 

التعبئه: 
- درم      معبا به    ١٥٫٢   لتر املشن

- جالون   معبأ به     ٥   كغم  املشن 

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B - New surfaces: 
1- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust
2- Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer 
3- Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust
5- Paint two layers of Raghadan's Classic

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun  
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
White

Packaging: 
Drum: 15.2 Liters
Gallon: 5 Kg
Tin: 1 liter

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees
- After Painting, clean the used tools with water immediately
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Vinyl acetate compound. This mutt paint is suitable for use 
on interior and exterior surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum 
work and others 

General features: 
1- Can be washed and cleaned
2- High coverage
3- Drys fast

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.50 
- Solid content size: 56.25% 
- Coverage rate: 6.6-7.1 kg / m 2
- Paint layer thickness: 30 microns 
- Storage period: 30 months 
- Flash point: Non-�ammable (aqueous)
- Finishing: Silky 
- Drying times at 25 ° C: In almost one hours 
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1- Remove as much old paint as possible 
2- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3- Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely
4- Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5- Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely 
6- Abrade the putty and clean the dust o� the surface
7- Paint two layers of Raghadan's Classic

Raghadan Classic Interior & Exterior Emulsion



رغدان اكريليك املشن خارجي مطفي

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان تشطيب بالستيكي مبني على مركب الستايرين اكريليك ,وهو دهان مطفي بدون لمعه , 
مناسب لالستعمال على كافة االسطح الداخليه والخارجيه مثل :  الخرسانات , طبقات اللياسه , 

ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- مقاومة ممتازه لعوامل الطقس والتعريه والخدش 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف
٥- مقاوم للقلويات

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٥١ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٥٧٫٢٪
- معدل التغطيه                            :     ٨٫٥-٩٫١ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن 

ب-االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢-مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣-الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
WHITE      , OFFWHITE      ,     SOFTWHITE

التعبئه: 
- درم     معبأ به    ١٥   لتر املشن 

- جالون  ٥ كغم

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان تشطيب بالستيكي مبني على مركب الستايرين اكريليك ,وهو دهان مطفي بدون لمعه , 
مناسب لالستعمال على كافة االسطح الداخليه والخارجيه مثل :  الخرسانات , طبقات اللياسه , 

ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- مقاومة ممتازه لعوامل الطقس والتعريه والخدش 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف
٥- مقاوم للقلويات

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٥١ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٥٧٫٢٪
- معدل التغطيه                            :     ٨٫٥-٩٫١ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن 

ب-االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢-مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣-الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
WHITE      , OFFWHITE      ,     SOFTWHITE

التعبئه: 
- درم     معبأ به    ١٥   لتر املشن 

- جالون  ٥ كغم

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B - New surfaces: 
1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust 
2 - Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer 
3 - Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
5 - Paint two layers of Raghadan's Acrylic Emulsion

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume.
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volum
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
White      
O�-white 
Soft white

Packaging: 
Drum: 15 Liters
Gallon: 5 Kg
Tin: 1 liter

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Styrene Acrylic compound. This matt paint is suitable for 
use on interior and exterior surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum 
work and others 

General features: 
1- High ability for washing, cleaning and rubbing
2- Constant colors
3- High coverage
4- Drys fast
5- Resistant to Alkalis
6- High durability against weather factors, erosion and scratching

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.51 
- Solid content size: 57.2% 
- Coverage rate: 8.5 - 9.1 kg / m 2
- Paint layer thickness: 30 microns 
- Storage period: 30 months 
- Flash point: Non-�ammable (aqueous)
- Finishing: Mutt 
- Drying times at 25 ° C: In almost one hours
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible 
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely 
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7 - Paint two layers of Raghadan's Acrylic Emulsion

Raghadan Exterior Acrylic Emulsion - Mutt



رغدان اكريليك املشن بيس باستل  

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان تشطيب بالستيكي مبني على مركب الستايرين اكريليك ,وهو دهان مطفي بدون لمعه , 
, ورق  :  الخرسانات , طبقات اللياسه  مناسب لالستعمال على االسطح الداخليه والخارجيه مثل 

الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف
٥- مقاوم للقلويات

٦- مقاومة عاليه لعوامل الطقس والتعريه والخدش 

 المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٥٢ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٥٨٫٧٪
-  معدل التغطيه                            :     ٧٫٢-٧٫٨ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ- االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس باستل 
يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس باستل 

ب- االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥-يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس باستل

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢-مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣-الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان تشطيب بالستيكي مبني على مركب الستايرين اكريليك ,وهو دهان مطفي بدون لمعه , 
, ورق  :  الخرسانات , طبقات اللياسه  مناسب لالستعمال على االسطح الداخليه والخارجيه مثل 

الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف
٥- مقاوم للقلويات

٦- مقاومة عاليه لعوامل الطقس والتعريه والخدش 

 المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٥٢ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٥٨٫٧٪
-  معدل التغطيه                            :     ٧٫٢-٧٫٨ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ- االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس باستل 
يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس باستل 

ب- االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥-يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس باستل

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢-مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣-الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B - New surfaces: 
1- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust
2– Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3- Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust
5- Paint two layers of Raghadan's Emulsion Acrylic Base - Pastel

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
The color is chosen according to Raghadan's catalogue

Packaging: 
Drum: 17 Liters
Gallon: 3.6 Liters
Tin: 1 liter

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Styrene Acrylic compound. This matt paint is suitable for 
use on interior and exterior surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum 
work and others 

General features: 
1- High ability for washing, cleaning and rubbing
2- Constant colors
3- High coverage
4- Drys fast
5- Resistant to Alkalis
6- High durability against weather factors, erosion and scratching

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.52 
- Solid content size: 58.7% 
- Coverage rate: 7.2-7.8 kg / m 2
- Paint layer thickness: 30 microns 
- Storage period: 30 months 
- Flash point: non-�ammable (aqueous)
- Finishing: Mutt 
- Drying times at 25 ° C: In almost one hours 
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust

A - Pre-painted surfaces: 
1- Remove as much old paint as possible 
2- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3- Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely
4– Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5- Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely 
6- Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7- Paint two layers of Raghadan's Emulsion Acrylic Base - Pastel

Raghadan Emulsion Acrylic Base - Pastel



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان تشطيب بالستيكي مبني على مركب الستايرين اكريليك ,وهو دهان مطفي بدون لمعه , 
, ورق  :  الخرسانات , طبقات اللياسه  مناسب لالستعمال على االسطح الداخليه والخارجيه مثل 

الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف
٥- مقاوم للقلويات

٦- مقاومة عاليه لعوامل الطقس والتعريه والخدش 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٣٩ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٥١٫٣٪
- معدل التغطيه                            :     ٦٫٩-٧٫٥ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١-يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣-يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥-يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧-يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس وسط 

ب-االسطح الجديدة:رغدان اكريليك املشن بيس وسط 
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس وسط

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢-مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣-الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان تشطيب بالستيكي مبني على مركب الستايرين اكريليك ,وهو دهان مطفي بدون لمعه , 
, ورق  :  الخرسانات , طبقات اللياسه  مناسب لالستعمال على االسطح الداخليه والخارجيه مثل 

الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف
٥- مقاوم للقلويات

٦- مقاومة عاليه لعوامل الطقس والتعريه والخدش 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٣٩ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٥١٫٣٪
- معدل التغطيه                            :     ٦٫٩-٧٫٥ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١-يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣-يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥-يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧-يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس وسط 

ب-االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس وسط

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢-مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣-الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B- New surfaces: 
1- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust 
2– Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer 
3- Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
5- Paint two layers of Raghadan's Emulsion Acrylic Base - Medium

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
Color is chosen according to Raghadan's catalogue

Packaging: 
Drum: 17 Liters
Gallon: 3.6 Liters
Tin: 1 liter

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Styrene Acrylic compound. This matt paint is suitable for 
use on interior and exterior surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum 
work and others 

General features: 
1- High ability for washing, cleaning and rubbing
2- Constant colors
3- High coverage
4- Drys fast
5- Resistant to Alkalis
6- High durability against weather factors, erosion and scratching

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.39 
- Solid content size: 51.3% 
- Coverage rate: 6.9-7.5 kg / m 2
- Paint layer thickness: 30 microns 
- Storage period: 30 months 
- Flash point: non-�ammable (aqueous)
- Finishing: Mutt 
- Drying times at 25 ° C: In almost one hours 
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A- Pre-painted surfaces: 
1- Remove as much old paint as possible
2- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3- Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4- Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5- Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely 
6- Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7- Paint two layers of Raghadan's Emulsion Acrylic Base - Medium

Raghadan Emulsion Acrylic Base - Medium



رغدان اكريليك املشن بيس شفاف 

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان تشطيب بالستيكي مبني على مركب الستايرين اكريليك ,وهو دهان مطفي بدون لمعه , 
, ورق  :  الخرسانات , طبقات اللياسه  مناسب لالستعمال على االسطح الداخليه والخارجيه مثل 

الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف
٥- مقاوم للقلويات

٦- مقاومة عاليه لعوامل الطقس والتعريه والخدش 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٢٥ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٦٫١٪
- معدل التغطيه                            :     ٦٫٧-٧٫٣ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
 الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس شفاف 

ب-االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس شفاف

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢-مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣-الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

-يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان تشطيب بالستيكي مبني على مركب الستايرين اكريليك ,وهو دهان مطفي بدون لمعه , 
, ورق  :  الخرسانات , طبقات اللياسه  مناسب لالستعمال على االسطح الداخليه والخارجيه مثل 

الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف
٥- مقاوم للقلويات

٦- مقاومة عاليه لعوامل الطقس والتعريه والخدش 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٢٥ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٦٫١٪
- معدل التغطيه                            :     ٦٫٧-٧٫٣ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
 الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس شفاف 

ب-االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اكريليك املشن بيس شفاف

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢-مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣-الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

-يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B - New surfaces: 
1- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust 
2- Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3- Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust
5- Paint two layers of Raghadan's Emulsion Acrylic Base - Transparent

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
The color is chosen according to Raghadan's catalogue

Packaging: 
Drum: 17 Liters
Gallon: 3.6 Liters
Tin: 1 liter

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Styrene Acrylic compound. This matt paint is suitable for 
use on interior and exterior surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum 
work and others 

General features: 
1- High ability for washing, cleaning and rubbing
2- Constant colors
3- High coverage
4- Drys fast
5- Resistant to Alkalis
6- High durability against weather factors, erosion and scratching

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.25 
- Solid content size: 46.1% 
- Coverage rate: 6.7-7.3 kg / m 2
- Paint layer thickness: 30 microns 
- Storage period: 30 months 
- Flash point: Non-�ammable (aqueous)
- Finishing: Mutt 
- Drying times at 25 ° C: In almost one hours 
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible 
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely 
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7 - Paint two layers of Raghadan's Emulsion Acrylic Base - Transparent

Raghadan Emulsion Acrylic Base - Transparent



رغدان اجشل ربع لمعه 

الوصف ومجاالت االستخدام :
,ذو لمعه ضعيفه, مناسب لالستعمال  دهان تشطيب ديكوري مبني على مركب فينل اسيتيت 
على االسطح الداخليه مثل : الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس 

وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٢٥ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٣٫٢٪
- معدل التغطيه                            :     ٥٫٥-٦٫٢ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١-يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣-يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥-يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧-يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه

ب-االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
االبيض

التعبئه: 
- درم       ٢٠   كغم

- جالون     ٤     كغم

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
,ذو لمعه ضعيفه, مناسب لالستعمال  دهان تشطيب ديكوري مبني على مركب فينل اسيتيت 
على االسطح الداخليه مثل : الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس 

وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٢٥ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٣٫٢٪
- معدل التغطيه                            :     ٥٫٥-٦٫٢ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١-يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣-يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥-يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧-يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه

ب-االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
االبيض

التعبئه: 
- درم       ٢٠   كغم

- جالون     ٤     كغم

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B - New surfaces: 
1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, then 
remove the resulting dust 
2 - Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer 
3 - Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
5 - Paint two layers of Raghadan's Eggshell Quarter-Gloss

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
White
Packaging: 
Drum: 20 Kg
Gallon: 4Kg

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Vinyl Acetate compound. This slightly gloss paint suitable for 
use on interior surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum work and others

General Features: 
1- High ability for washing, cleaning and rubbing
2- Constant colors
3- High coverage
4- Drys fast

Physical speci�cations: 
 - Speci�c Gravity: 1.25 
 - Solid content size: 43.2% 
 - Coverage rate: 5.6-6.2 kg / m 2
-  Paint layer thickness: 30 microns 
 - Storage period: 30 months 
-  Flash point: Non-�ammable (aqueous)
-  Finishing: Silky 
-  Drying times at 25 ° C: In almost one hours 
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible 
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave them 
to dry completely
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7 - Paint two layers of Raghadan's Eggshell Quarter-Gloss

Raghadan Eggshell White Gloss



رغدان اجشل ربع لمعه بيس باستل  

الوصف ومجاالت االستخدام :
,ذو لمعه ضعيفه, مناسب لالستعمال  دهان تشطيب ديكوري مبني على مركب فينل اسيتيت 
على االسطح الداخليه مثل : الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس 

وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٢٨ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٥٫٢٪
- معدل التغطيه                            :     ٥٫٦-٦٫٥ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ- االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه بيس باستل 

ب- االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه بيس باستل

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
,ذو لمعه ضعيفه, مناسب لالستعمال  دهان تشطيب ديكوري مبني على مركب فينل اسيتيت 
على االسطح الداخليه مثل : الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس 

وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٢٨ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٥٫٢٪
- معدل التغطيه                            :     ٥٫٦-٦٫٥ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ- االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه بيس باستل 

ب- االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه بيس باستل

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B - New surfaces: 
1- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust 
2- Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3- Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
5- Paint two layers of Raghadan's Eggshell Quarter-Gloss Base – Pastel

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
Color is chosen according to Raghadan's catalogue

Packaging: 
Drum: 18 Liters
Gallon: 3.6 Liters
Tin: 1 liter

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Vinyl Acetate compound. This slightly gloss paint is suitable 
for use on interior surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum work and 
others 

General features: 
1- High ability for washing, cleaning and rubbing
2- Constant colors
3- High coverage
4- Drys fast

Physical speci�cations: 
 - Speci�c Gravity: 1.28 
 - Solid content size: 45.2% 
 - Coverage rate: 5.6-6.5 kg / m 2
-  Paint layer thickness: 30 microns 
-  Storage period: 30 months 
-  Flash point: non-�ammable (aqueous)
 - Finishing: Silky 
-  Drying times at 25 ° C: In almost one hours 
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible 
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7 - Paint two layers of Raghadan's Eggshell Quarter-Gloss Base - Pastel

Raghadan Eggshell - Pastel



الوصف ومجاالت االستخدام :
,ذو لمعه ضعيفه, مناسب لالستعمال  دهان تشطيب ديكوري مبني على مركب فينل اسيتيت 
على االسطح الداخليه مثل : الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس 

وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫١١ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٢٧٫٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٤٫٢-٤٫٧ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه بيس وسط 

ب-االسطح الجديدة:رغدان اجشل ربع لمعه بيس وسط 
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه بيس وسط

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
,ذو لمعه ضعيفه, مناسب لالستعمال  دهان تشطيب ديكوري مبني على مركب فينل اسيتيت 
على االسطح الداخليه مثل : الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس 

وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫١١ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٢٧٫٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٤٫٢-٤٫٧ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه بيس وسط 

ب-االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه بيس وسط

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B - New surfaces: 
1- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust 
2- Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3- Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust
5- Paint two layers of Raghadan's Eggshell Quarter-Gloss Base – Medium

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
Color is chosen according to Raghadan's catalogue

Packaging: 
Drum: 18 Liters
Gallon: 3.6 Liters
Tin: 1 liter

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Vinyl Acetate compound. This slightly gloss paint suitable 
for use on interior surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum work and 
others 
General features: 
1- High ability for washing, cleaning and rubbing
2- Constant colors
3- High coverage
4- Drys fast

Physical speci�cations: 
 - Speci�c Gravity: 1.11 
 - Solid content size: 27.5% 
 - Coverage rate: 4.2-4.7 kg / m 2
-  Paint layer thickness: 30 microns 
-  Storage period: 30 months 
 - Flash point: Non-�ammable (aqueous)
-  Finishing: Silky 
-  Drying times at 25 ° C: In almost one hours 
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible 
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 – Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely 
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7 - Paint two layers of Raghadan's Eggshell Quarter-Gloss Base - Medium

Raghadan Eggshell - Medium



رغدان اجشل ربع لمعه بيس شفاف 

الوصف ومجاالت االستخدام :
,ذو لمعه ضعيفه, مناسب لالستعمال  دهان تشطيب ديكوري مبني على مركب فينل اسيتيت 
على االسطح الداخليه مثل : الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس 

وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٠٨ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٣٤٫١٪
- معدل التغطيه                            :     ٥٫٦-٦٫٥ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه بيس شفاف 

ب-االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه بيس شفاف

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢-مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
,ذو لمعه ضعيفه, مناسب لالستعمال  دهان تشطيب ديكوري مبني على مركب فينل اسيتيت 
على االسطح الداخليه مثل : الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس 

وغيرها

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٠٨ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٣٤٫١٪
- معدل التغطيه                            :     ٥٫٦-٦٫٥ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه بيس شفاف 

ب-االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان اجشل ربع لمعه بيس شفاف

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢-مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B - New surfaces: 
1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust 
2 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3 - Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust  
5- Paint two layers of Raghadan's Eggshell Quarter-Gloss Base – Transparent

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
The color is chosen according to Raghadan's catalogue

Packaging: 
Drum: 18 Liters
Gallon: 3.6 Liters
Tin: 1 liter

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees
- After Painting, clean the used tools with water immediately
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Vinyl Acetate compound. This slightly gloss paint is suitable 
for use on interior surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum work and 
others

General features: 
1- High ability for washing, cleaning and rubbing
2- Constant colors
3- High coverage
4- Drys fast

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.08 
- Solid content size: 34.1% 
- Coverage rate: 5.6-6.5 kg / m 2
-  Paint layer thickness: 30 microns 
-  Storage period: 30 months 
- Flash point: non-�ammable (aqueous)
-  Finishing: Silky 
-  Drying times at 25 ° C: In almost one hours 
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely 
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7 - Paint two layers of Raghadan's Eggshell Quarter-Gloss Base - Transparent

Raghadan Eggshell - Clear



رغدان فينل سلك

الوصف ومجاالت االستخدام :
االسطح  على  لالستعمال  مناسب   , اسيتيت  فينل  مركب  على  مبني  ديكوري  تشطيب  دهان 

الداخليه مثل : الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها
يجعل  مما  الدهان  لطبقة  الحريري  للملمس  وذلك  استثنائيه  تنظيف  بخواص  الدهان  ويتميز 
االطفال  غرف   : مثل  المستمر  للتنظيف  المعرضه  المناطق  وخصوصا  السهولة  بغاية  تنظيفه 

والمطابخ والحمامات

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :      ١٫٢٤

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٢٫٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٥٫٠-٥٫٦ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك 

ب- االسطح الجديدة:
١-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر

٣-يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥-يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف.
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم.

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
االبيض

التعبئه: 
- درم      ٢٠   كغم

- جالون    ٤    كغم

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
االسطح  على  لالستعمال  مناسب   , اسيتيت  فينل  مركب  على  مبني  ديكوري  تشطيب  دهان 

الداخليه مثل : الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها
يجعل  مما  الدهان  لطبقة  الحريري  للملمس  وذلك  استثنائيه  تنظيف  بخواص  الدهان  ويتميز 
االطفال  غرف   : مثل  المستمر  للتنظيف  المعرضه  المناطق  وخصوصا  السهولة  بغاية  تنظيفه 

والمطابخ والحمامات

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :      ١٫٢٤

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٢٫٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٥٫٠-٥٫٦ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك 

ب- االسطح الجديدة:
١-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر

٣-يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥-يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف.
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم.

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
االبيض

التعبئه: 
- درم      ٢٠   كغم

- جالون    ٤    كغم

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B - New surfaces: 
1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust 
2 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3 - Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4 -Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
5 - Paint two layers of Raghadan's Vinyl  Silk Base

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
White

Packaging: 
Drum: 20 Kg
Gallon: 4 Kg

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Vinyl  acetate compound and suitable for use on interior 
surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum work and others
It features exceptional cleaning properties and a silky texture which makes clean it very easy 
especially areas subject to constant cleaning, such as: children's rooms, kitchens and bathrooms

General features: 
1- High ability for washing, cleaning and rubbing
2- Constant colors
3- High coverage
4- Drys fast

Physical speci�cations: 
 - Speci�c Gravity: 1.24 
 - Solid content size: 42.5% 
 - Coverage rate: 5.0-5.6 kg / m 2
-  Paint layer thickness: 30 microns 
-  Storage period: 30 months 
-  Flash point: Non-�ammable (aqueous)
-  Finishing: Silky 
-  Drying times at 25 ° C: In almost one hours 
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible 
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7 - Paint two layers of Raghadan's Vinyl  Silk Base

Raghadan vinyl Silk 



رغدان فينل سلك بيس باستل 

الوصف ومجاالت االستخدام :
االسطح  على  لالستعمال  مناسب   , اسيتيت  فينل  مركب  على  مبني  ديكوري  تشطيب  دهان 

الداخليه مثل: الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها
يجعل  مما  الدهان  لطبقة  الحريري  للملمس  وذلك  استثنائيه  تنظيف  بخواص  الدهان  ويتميز 
االطفال  غرف   : مثل  المستمر  للتنظيف  المعرضه  المناطق  وخصوصا  السهولة  بغاية  تنظيفه 

والمطابخ والحمامات

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :      ١٫٢٤

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٥٫٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٥٫٤-٦٫٢ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن   

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك بيس باستل

ب-االسطح الجديدة:
١-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣-يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥-يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك بيس باستل

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



الوصف ومجاالت االستخدام :
االسطح  على  لالستعمال  مناسب   , اسيتيت  فينل  مركب  على  مبني  ديكوري  تشطيب  دهان 

الداخليه مثل: الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها
يجعل  مما  الدهان  لطبقة  الحريري  للملمس  وذلك  استثنائيه  تنظيف  بخواص  الدهان  ويتميز 
االطفال  غرف   : مثل  المستمر  للتنظيف  المعرضه  المناطق  وخصوصا  السهولة  بغاية  تنظيفه 

والمطابخ والحمامات

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :      ١٫٢٤

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٥٫٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٥٫٤-٦٫٢ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن   

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك بيس باستل

ب-االسطح الجديدة:
١-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣-يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥-يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك بيس باستل

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



B - New surfaces: 
1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust 
2 - Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer 
3 - Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust
5 - Paint two layers of Raghadan's Vinyl Silk Base - Pastel

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
Color is chosen according to Raghdan's catalouge

Packaging: 
Drum: 17 Liters
Gallon: 3.6 Liters
Tin: 1 liter

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Vinyl acetate compound and suitable for use on interior 
surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum work and others 
It features exceptional cleaning properties and a silky texture which makes clean it very easy 
especially areas subject to constant cleaning, such as: children's rooms, kitchens and bathrooms

General features: 
1- High ability for washing, cleaning and rubbing
2- Constant colors
3- High coverage
4- Drys fast

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.24 
- Solid content size: 45.5% 
- Coverage rate: 5.4-6.2 kg / m 2
-  Paint layer thickness: 30 microns 
-  Storage period: 30 months 
-  Flash point: non-�ammable (aqueous)
-  Finishing: Silky 
-  Drying times at 25 ° C: In almost one hours 
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible 
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely 
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7 - Paint two layers of Raghadan's Vinyl Silk Base - Pastel

Raghadan Vinyl Silk Base - Pastel



الوصف ومجاالت االستخدام :
االسطح  على  لالستعمال  مناسب   , اسيتيت  فينل  مركب  على  مبني  ديكوري  تشطيب  دهان 

الداخليه مثل: الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها
يجعل  مما  الدهان  لطبقة  الحريري  للملمس  وذلك  استثنائيه  تنظيف  بخواص  الدهان  ويتميز 
االطفال  غرف   : مثل  المستمر  للتنظيف  المعرضه  المناطق  وخصوصا  السهولة  بغاية  تنظيفه 

والمطابخ والحمامات

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :      ١٫١١

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٢٨٫٣٪
- معدل التغطيه                            :     ٤٫٠-٤٫٥م٢/لتر
- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)

- نوع التشطيب                           :     حريري
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا

الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ- االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك بيس وسط 

ب- االسطح الجديدة:رغدان فينل سلك بيس وسط
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك بيس وسط

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم.

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



الوصف ومجاالت االستخدام :
االسطح  على  لالستعمال  مناسب   , اسيتيت  فينل  مركب  على  مبني  ديكوري  تشطيب  دهان 

الداخليه مثل: الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها
يجعل  مما  الدهان  لطبقة  الحريري  للملمس  وذلك  استثنائيه  تنظيف  بخواص  الدهان  ويتميز 
االطفال  غرف   : مثل  المستمر  للتنظيف  المعرضه  المناطق  وخصوصا  السهولة  بغاية  تنظيفه 

والمطابخ والحمامات

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :      ١٫١١

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٢٨٫٣٪
- معدل التغطيه                            :     ٤٫٠-٤٫٥م٢/لتر
- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)

- نوع التشطيب                           :     حريري
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا

الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ- االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك بيس وسط 

ب- االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك بيس وسط

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم.

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



B - New surfaces: 
1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust
2 - Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer 
3 - Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
5 - Paint two layers of Raghadan's Vinyl Silk Base - Medium

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
Color is chosen according to Raghdan's catalouge

Packaging: 
Drum: 17 Liters
Gallon: 3.6 Liters
Tin: 1 liter

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Vinyl acetate compound and suitable for use on interior 
surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum work and others
It features exceptional cleaning properties and a silky texture which makes clean it very easy 
especially areas subject to constant cleaning, such as: children's rooms, kitchens and bathrooms

General features: 
1- High ability for washing, cleaning and rubbing
2- Constant colors
3- High coverage
4- Drys fast

Physical speci�cations: 
 - Speci�c Gravity: 1.11 
 - Solid content size: 28.3% 
 - Coverage rate: 4.00-4.50 kg / m 2
-  Paint layer thickness: 30 microns 
 - Storage period: 30 months 
-  Flash point: Non-�ammable (aqueous)
-  Finishing: Silky 
-  Drying times at 25 ° C: In almost one hours 
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible 
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 – Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely 
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7 - Paint two layers of Raghadan's Vinyl Silk Base - Medium

Raghadan Vinyl Silk Base - Medium



رغدان فينل سلك بيس شفاف

الوصف ومجاالت االستخدام :
االسطح  على  لالستعمال  مناسب   , اسيتيت  فينل  مركب  على  مبني  ديكوري  تشطيب  دهان 

الداخليه مثل: الخرسانات , طبقات اللياسه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها
يجعل  مما  الدهان  لطبقة  الحريري  للملمس  وذلك  استثنائيه  تنظيف  بخواص  الدهان  ويتميز 
االطفال  غرف   : مثل  المستمر  للتنظيف  المعرضه  المناطق  وخصوصا  السهولة  بغاية  تنظيفه 

والمطابخ والحمامات

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- ثبات االلوان 
٣- تغطيه عاليه

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :      ١٫٠٨

- المحتويات الصلبه بالحجم               :    ٣٤٫٤٪
- معدل التغطيه                            :     ٣٫٨-٤٫٢م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا
الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ- االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك بيس شفاف 

ب- االسطح الجديدة:
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم طالء طبقتين من دهان رغدان فينل سلك بيس شفاف

تعليمات االستعمال:
١- مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        الماء النظيف
- نسبة التخفيف                    :       ١٠-١٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢- مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :       الماء النظيف

- نسبة التخفيف                   :       ١٠-١٥ ٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار
٣- الفرشاة/الرول

- نوع المخفف                :       الماء النظيف
- نسبة المخفف                :       ١٠-٢٠٪بالحجم

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- درم     ١٨   لتر

- جالون  ٣٫٦  لتر
- علبة     ١   لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 
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B - New surfaces: 
1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust 
2 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3 - Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
5 - Paint two layers of Raghadan's Vinyl  Silk Base - Transparent

Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
Color is chosen according to Raghdan's catalouge

Packaging: 
Drum: 17 Liters
Gallon: 3.6 Liters
Tin: 1 liter

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Decorative �nishing paint based on Vinyl  acetate compound and suitable for use on interior 
surfaces such as concrete, plaster layers, wallpaper, tile and gypsum work and others
It features exceptional cleaning properties and a silky texture which makes clean it very easy 
especially areas subject to constant cleaning, such as: children's rooms, kitchens and bathrooms

General Features: 
1- High ability for washing, cleaning and rubbing
2- Constant colors
3- High coverage
4- Drys fast

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.08 
- Solid content size: 34.4% 
- Coverage rate: 3.8-4.2 kg / m 2
-  Paint layer thickness: 30 microns 
-  Storage period: 30 months 
-  Flash point: non-�ammable (aqueous)
- Finishing: Silky 
-  Drying times at 25 ° C: In almost one hours 
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible 
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely
4 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer or Raghadan latex sealer if the surface is very 
porous
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely 
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7 - Paint two layers of Raghadan's Vinyl  Silk Base - Transparent

Raghadan Vinyl Silk Base - Clear



مواد التأسيس
PRIMERS & SEALERS



الوصف ومجاالت االستخدام:
تصميمه  تم   , اكريليك  الستايرين  على  مبني   , الجفاف  سريع  مائي  (بطانه)  سيلر  اساس 
لالستعمال كأساس أولي لنظام الدهانات المائيه , حيث يعمل على اختراق المسامات الموجوده 
في االسطح وصقلها وبالتالي يمنع االمتصاصيه غير المرغوب بها  ويهيء االسطح لتماسك 

أفضل مع طبقات الدهان الالحقه
وهو مناسب لالستعمال الداخلي والخارجي على االسطح االسمنتيه وطبقات اللياسه والقرميد 

وغيرها

الميزات العامه:
١- قوة التصاق ممتازه

٢- المقدره على اختراق المسامات
٣- تغطيه جيده

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
 ١٫٤٣       : -الكثافه النوعيه     

٪٥٣٫٦٣     : -المحتويات الصلبه بالحجم   
:     ٤٫٧-٥٫٢ م٢/لتر -معدل التغطيه      

:     ٣٠ميكرون -سماكة طبقة الدهان           
:      ٣٠شهر -مدة التخزين                 

:     غير قابل لالشتعال(مائي) -نقطة الوميض         
:     مطفأ -نوع التشطيب           

:     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا -زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه  
 الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١-يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج
٣-يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر
٥-يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار

ب-االسطح الجديدة:رغدان برايمر سيلر
١-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج
٢-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر

٣-يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

:        الماء النظيف -نوع المخفف   
:       ١٠-١٥ ٪بالحجم -نسبة التخفيف   

:       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش -فتحة فوهة المسدس   
:       ١٢٠-١٤٠بار -الضغط الخارج     

٢-مسدس الرش الهوائي
:       الماء النظيف -نوع المخفف                      
:       ١٠-١٥ ٪بالحجم -نسبة التخفيف                     

:      ١٫٥-٢ملم -فتحة فوهة المسدس             
:      ٢-٣بار -الضغط الخارج                  

٣-الفرشاة/الرول
:       الماء النظيف -نوع المخفف                  
:       ١٠-٢٠٪بالحجم -نسبة المخفف                  

اللون :
االبيض

الطبقات الالحقه : 
-رغدان املشن فينيل سلك نصف لماع     - رغدان املشن بريمير  - رغدان املشن اجشل ربع لماع 

- رغدان تكـس ناعـم , وسـط , خشـــن -رغدان املشن اكريلك مطفـــأ 

التعبئه: 
-درم  معبا به  ١٦٫٢   لتر املشن

مالحظات:
-يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

-تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
-بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

-يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال
-يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

-يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
-لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



الوصف ومجاالت االستخدام:
تصميمه  تم   , اكريليك  الستايرين  على  مبني   , الجفاف  سريع  مائي  (بطانه)  سيلر  اساس 
لالستعمال كأساس أولي لنظام الدهانات المائيه , حيث يعمل على اختراق المسامات الموجوده 
في االسطح وصقلها وبالتالي يمنع االمتصاصيه غير المرغوب بها  ويهيء االسطح لتماسك 

أفضل مع طبقات الدهان الالحقه
وهو مناسب لالستعمال الداخلي والخارجي على االسطح االسمنتيه وطبقات اللياسه والقرميد 

وغيرها

الميزات العامه:
١- قوة التصاق ممتازه

٢- المقدره على اختراق المسامات
٣- تغطيه جيده

٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائيه :
 ١٫٤٣       : -الكثافه النوعيه     

٪٥٣٫٦٣     : -المحتويات الصلبه بالحجم   
:     ٤٫٧-٥٫٢ م٢/لتر -معدل التغطيه      

:     ٣٠ميكرون -سماكة طبقة الدهان           
:      ٣٠شهر -مدة التخزين                 

:     غير قابل لالشتعال(مائي) -نقطة الوميض         
:     مطفأ -نوع التشطيب           

:     الجفاف السطحي خالل ساعه تقريبا -زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه  
 الجفاف الكامل خالل ساعتين تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١-يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج
٣-يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر
٥-يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار

ب-االسطح الجديدة:
١-يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج
٢-يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر

٣-يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤-يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

:        الماء النظيف -نوع المخفف   
:       ١٠-١٥ ٪بالحجم -نسبة التخفيف   

:       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش -فتحة فوهة المسدس   
:       ١٢٠-١٤٠بار -الضغط الخارج     

٢-مسدس الرش الهوائي
:       الماء النظيف -نوع المخفف                      
:       ١٠-١٥ ٪بالحجم -نسبة التخفيف                     

:      ١٫٥-٢ملم -فتحة فوهة المسدس             
:      ٢-٣بار -الضغط الخارج                  

٣-الفرشاة/الرول
:       الماء النظيف -نوع المخفف                  
:       ١٠-٢٠٪بالحجم -نسبة المخفف                  

اللون :
االبيض

الطبقات الالحقه : 
-رغدان املشن فينيل سلك نصف لماع     - رغدان املشن بريمير  - رغدان املشن اجشل ربع لماع 

- رغدان تكـس ناعـم , وسـط , خشـــن -رغدان املشن اكريلك مطفـــأ 

التعبئه: 
-درم  معبا به  ١٦٫٢   لتر املشن

مالحظات:
-يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

-تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
-بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

-يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال
-يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

-يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
-لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



Instructions for use: 
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.015 - 0.018 inches
- External pressure: 120-140 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.0 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: Clean water
- Dilution ratio: 10-20% by volume

Color:
White

Subsequent layers:
- Raghadan Emulsion Eggshell quarter – Gloss
- Raghadan Emulsion Phenyl silk semi gloss
- Raghadan Emulsion Premiere
- Raghadan Emulsion Acrylic – Mutt
- Raghadan Tex (Fine – Medium – Rough)   

Packaging: 
Drum: 16.2 Kg

Notes: 
- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department  



Description and areas of use: 
Quickly-drying aqueous sealer basis (lining) based on Styrene Acrylic. It was designed as an 
initial basis for the aqueous paints system where it functions to penetrate and polish the pours 
in surfaces thus it prevents unwanted absorption and prepares surfaces to hold the subsequent 
paint layers
It is suitable for interior and exterior use on cement surfaces, plaster layers and 

General features: 
1- High adhesion strength
2- Ability to penetrate pours
3- High coverage
4- Drys fast

Physical speci�cations: 
 - Speci�c Gravity: 1.43 
 - Solid content size: 53.63% 
 - Coverage rate: 4.7-5.2 kg / m 2
-  Paint layer thickness: 30 microns 
 - Storage period: 30 months 
-  Flash point: Non-�ammable (aqueous)
-  Finishing: Mutt 
-  Drying times at 25 ° C: In almost one hours
Full drought within two hours 

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible 
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 - Paint a single layer of Raghadan Primer 5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall 
putty or Acrylic Filler putty, and then leave them to dry completely
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 

B - New surfaces: 
1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, 
then remove the resulting dust
2 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3 - Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely 
4 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust. 

Raghadan Primer Sealer



 رغدان  اساس حديد سكني اللون

الوصف ومجاالت االستخدام :
الكيدي خاص تم تصميمه لإلستخدام  راتنج  ، مبني على  زيتي متعدد اإلستخدام  دهان اساس 
الداخلي والخارجي على كافة األسطح الحديدية التي تطلب حماية ومقاومة دائمة ضد عوامل 

الصدأ والتآكل مثل األبواب والشبابيك واألثاث والمصنوعات الحديدية المختلفة

الميزات العامه:
١- سريع الجفاف نسبيًا

٢- تدفق وإنسيابية عالية 
٣- تغطية ومعدل فرش كبير

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                            :     ١٫٥٣ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٥٤ ٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٥٫٥ – ٦٫٢  م٢ / لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٤٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م
- نوع التشطيب                            :    مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعة تقريباً 
الجفاف الكامل خالل ست ساعات تقريباً 

امكانية الطالء حد ادنى بعد اثنى عشرة ساعة تقريبًا                                        

تحضير السطح : 
١. يجب ازالة الصدأ والرواسب واألجسام الغريبة بواسطة فرشاة السلك المعدنية 

٢. يجب التخلص من القطع الحديدية الزائدة وبقايا عمليات اللحام 
٣. يجب ان يكون السطح سليماً  جافاً  ونظيفاً  خالياً  من األوساخ والزيوت والشحوم واألتربة 

٤. يتم طالء طبقة أو طبقتين  من رغدان اساس الحديد 
٥. األسطح المعدنية غير الحديدية يجب طالءها اوالً  بأساس مناسب مثل اتش برايمر قبل طالء 

طبقة او طبقتين من رغدان أساس الحديد 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة التوهج ٣٨° م )   
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش
- الضغط الخارجي     : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة التوهج ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ٥ – ١٠  ٪ بالحجم
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                    

٣.  الفرشاة / الرول 
- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة التوهج ٣٨ ° م )

- نسبة التخفيف  :  ٥ – ١٠  ٪ بالحجم  

اللون :
سكني

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



الوصف ومجاالت االستخدام :
الكيدي خاص تم تصميمه لإلستخدام  راتنج  ، مبني على  زيتي متعدد اإلستخدام  دهان اساس 
الداخلي والخارجي على كافة األسطح الحديدية التي تطلب حماية ومقاومة دائمة ضد عوامل 

الصدأ والتآكل مثل األبواب والشبابيك واألثاث والمصنوعات الحديدية المختلفة

الميزات العامه:
١- سريع الجفاف نسبيًا

٢- تدفق وإنسيابية عالية 
٣- تغطية ومعدل فرش كبير

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                            :     ١٫٥٣ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٥٤ ٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٥٫٥ – ٦٫٢  م٢ / لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٤٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م
- نوع التشطيب                            :    مطفي

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعة تقريباً 
الجفاف الكامل خالل ست ساعات تقريباً 

امكانية الطالء حد ادنى بعد اثنى عشرة ساعة تقريبًا                                        

تحضير السطح : 
١. يجب ازالة الصدأ والرواسب واألجسام الغريبة بواسطة فرشاة السلك المعدنية 

٢. يجب التخلص من القطع الحديدية الزائدة وبقايا عمليات اللحام 
٣. يجب ان يكون السطح سليماً  جافاً  ونظيفاً  خالياً  من األوساخ والزيوت والشحوم واألتربة 

٤. يتم طالء طبقة أو طبقتين  من رغدان اساس الحديد 
٥. األسطح المعدنية غير الحديدية يجب طالءها اوالً  بأساس مناسب مثل اتش برايمر قبل طالء 

طبقة او طبقتين من رغدان أساس الحديد 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة التوهج ٣٨° م )   
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش
- الضغط الخارجي     : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة التوهج ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ٥ – ١٠  ٪ بالحجم
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                    

٣.  الفرشاة / الرول 
- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة التوهج ٣٨ ° م )

- نسبة التخفيف  :  ٥ – ١٠  ٪ بالحجم  

اللون :
سكني

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
White

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes: 
- Shake the package well before use 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level 
above 85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use:
Multi-use enamel base paint based on a special Alkyd Ratting and designed to be used on 
interior and exterior iron surfaces that require permanent protection against rust and erosion 
factors, like doors, windows, furniture and various iron products

General features:
1– Relative quick drying
2– High coverage rate
3– High �ow and smooth

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 1.53
- Solid content size: Approximately 54%
- Coverage rate: 5.5 to 6.2 m 2 / l
- Paint layer thickness: 40 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing: Mutt
- Drying times at 25 ° C: Surface drought within one hour 
Full drought within six hours 
Possibility of paint after twelve hours minimum

Surface Preparation:
1. Remove rust, sediment and foreign objects using a metal wire brush 
2. Get rid of the excess pieces of iron and the remnants of welding operations 
3. The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil and grease and dust 
4. Paint a layer or two layers of Raghadan's Iron Base 
5. Non-ferrous metal surfaces must be painted �rst using a suitable base, like Primer H before 
painting a layer or two layers of Raghadan's Iron Base

Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

Raghadan Grey Iron Base



رغدان اندركوت

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان بطانة زيتي ( اندر كوت) ، تم تصميمه لإلستعمال كطبقة وسيطة لنظام الدهانات الزيتية ، 
حيث يعمل على زيادة قوة التماسك بين طبقة الطالء النهائية والسطح ، كما يعمل على اغالق 
ناعمة ومستوية تمهيدا لطالء الطبقة  المتبقية بعد طبقة األساس وإعطاء طبقة  المسامات 

النهائية
الخشب  وأعمال  اللياسة  وطبقات  الجدران  على  والخارجي  الداخلي  لإلستعمال  مناسب  وهو 

والحديد

الميزات العامه:
١- ال يؤثر على طبقات الطالء النهائية من حيث االصفرار أو اللمعان

٢- تغطية ومعدل فرش كبير 
٣- مرونة وتماسك داخلي شديد 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                            :     ١٫٥٧

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧٦٫٤٩٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٥٫٥ – ٦٫٢  م٢ / لتر 

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 
- نوع التشطيب                            :    مطفي 

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعة تقريباً  
الجفاف الكامل خالل اربع ساعات تقريباً  

امكانية الطالء حد ادنى بعد اثنى عشرة ساعة تقريبًا                                           

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من األوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم صنفرة السطح جيدا بورق الصنفرة المناسب وتنظيفه من الغبار 

٢. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان اندركوت

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م ) 
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي     : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                    

٣.  الفرشاة / الرول 
- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 

- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
ابيض

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 

                                         



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان بطانة زيتي ( اندر كوت) ، تم تصميمه لإلستعمال كطبقة وسيطة لنظام الدهانات الزيتية ، 
حيث يعمل على زيادة قوة التماسك بين طبقة الطالء النهائية والسطح ، كما يعمل على اغالق 
ناعمة ومستوية تمهيدا لطالء الطبقة  المتبقية بعد طبقة األساس وإعطاء طبقة  المسامات 

النهائية
الخشب  وأعمال  اللياسة  وطبقات  الجدران  على  والخارجي  الداخلي  لإلستعمال  مناسب  وهو 

والحديد

الميزات العامه:
١- ال يؤثر على طبقات الطالء النهائية من حيث االصفرار أو اللمعان

٢- تغطية ومعدل فرش كبير 
٣- مرونة وتماسك داخلي شديد 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                            :     ١٫٥٧

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧٦٫٤٩٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٥٫٥ – ٦٫٢  م٢ / لتر 

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 
- نوع التشطيب                            :    مطفي 

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعة تقريباً  
الجفاف الكامل خالل اربع ساعات تقريباً  

امكانية الطالء حد ادنى بعد اثنى عشرة ساعة تقريبًا                                           

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من األوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم صنفرة السطح جيدا بورق الصنفرة المناسب وتنظيفه من الغبار 

٢. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان اندركوت

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م ) 
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي     : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                    

٣.  الفرشاة / الرول 
- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 

- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
ابيض

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 

                                         



Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
White

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes:
- Shake the package well before use 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level 
above 85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use:
Enamel liner paint (Undercoat) designed to be used as a middle layer for enamel paints system. 
It increases adhesion between the surface and the �nal paint layer, seals the remaining pours 
after the base layer and creates a smooth even layer in preparation for the �nal pain layer.
It's suitable for interior and exterior walls, plaster layers, woodworks and iron

General features:
1 – Does not a�ect the �nal paint layers in terms of yellowing or gloss
2 – High coverage rate
3 – High �exibility and internal adhesion

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 1.57
- Solid content size: Approximately 76.49%
- Coverage rate: 5.5 to 6.2 m 2 / l
- Paint layer thickness: 30 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing: Mutt
- Drying times at 25 ° C: Surface drought within one hour 
Full drought within four hours 
Possibility of paint after twelve hours minimum

Surface preparation:
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust. 

Surfaces establishment:
First - Concrete surfaces, plaster layers of and gypsum:
1. Paint a single layer of Raghadan primer sealer or Raghadan latex sealer
2. Putty the surface with Raghadan walls putty or Acrylic Filler putty
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint

Second - Wooden surfaces:
1. Abrade the surface with the appropriate sandpaper, then clean the dust o�
2. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint

Third - Iron surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan's iron base paint
2. In case of non-ferrous metal surfaces, paint the appropriate base (depending on the type of 
metal used) and then paint one layer of Raghadan's iron base paint
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint

Raghadan Undercoat



دهانات الزياتي
ENAMELS PAINTS



رغدان زياتي لماع

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زياتي مبني على راتنج الكيدي محسن ، يستعمل كطبقة نهائية لنظام الدهانات الزيتية 
 ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لالستخدام  مناسب   ، والتزيين  الحماية  لغايات 

الحديدية ، الخشبية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابل للغسيل والتنظيف 

٢- مقاومة جيدة 
٣- لمعة عالية وثبات في األلوان

٤- تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٠٨

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٠٫٥ ٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٥٫٥ -٦٫٢  م٢ / لتر 

سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

نوع التشطيب                            :     لمعة عالية 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ثالث ساعات تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ثمان ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                       

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت
٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )  
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                  
٣.  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
االبيض.

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زياتي مبني على راتنج الكيدي محسن ، يستعمل كطبقة نهائية لنظام الدهانات الزيتية 
 ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لالستخدام  مناسب   ، والتزيين  الحماية  لغايات 

الحديدية ، الخشبية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابل للغسيل والتنظيف 

٢- مقاومة جيدة 
٣- لمعة عالية وثبات في األلوان

٤- تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٠٨

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٠٫٥ ٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٥٫٥ -٦٫٢  م٢ / لتر 

سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

نوع التشطيب                            :     لمعة عالية 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ثالث ساعات تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ثمان ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                       

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت
٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )  
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                  
٣.  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
االبيض.

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Third - Iron surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan's iron base paint
2. In case of non-ferrous metal surfaces, paint the appropriate base (depending on the type of 
metal used) and then paint one layer of Raghadan's iron base paint
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Gloss

Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
White

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes:
- Shake the package well before use 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level 
above 85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use:
Developed Alkyd Ratting Enamel Paint designed to give a �nal layer for decorating purposes 
This paint is suitable for interior and exterior concrete, iron, plaster, woodwork, gypsum and 
other surfaces

General features:
1- Easily cleaned
2- Good resistance
3- Stable colors and high quality gloss
4- Good coverage

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 1.08
- Solid content size: Approximately 60.5%
- Coverage rate: 5.5 to 6.2 m 2 / l
- Paint layer thickness: 30 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing: Gloss
- Drying times at 25 ° C: In approximately three hours
Full drought within eight hours 
Possibility of paint after about sixteen hours

Surface preparation:
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

Surfaces establishment:
First - Concrete surfaces, plaster layers and gypsum:
1. Paint a single layer of Raghadan primer sealer or Raghadan latex sealer
2. Putty the surface with Raghadan walls putty or Acrylic Filler putty
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Gloss

Second - Wooden surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
2. Paint two layers Raghadan's Enamel Gloss

Raghadan Enamel - Gloss



BASE A  رغدان زياتي لماع

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زياتي مبني على راتنج الكيدي محسن ، يستعمل كطبقة نهائية لنظام الدهانات الزيتية 
 ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لالستخدام  مناسب   ، والتزيين  الحماية  لغايات 

الحديدية ، الخشبية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابل للغسيل والتنظيف

٢- مقاومة جيدة 
٣- لمعة عالية وثبات في األلوان

٤- تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٠٨

- المحتويات الصلبه بالحجم              :     ٦٠٫٥ ٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٥٫٦ -٦٫٣  م٢ / لتر 

سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

نوع التشطيب                            :     لمعة عالية 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ثالث ساعات تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ثمان ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                      

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع  

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢ . في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١ . مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م ) 
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢ . مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                        
٣ .  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض نقطة الوميض ٣٨ ° م )
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زياتي مبني على راتنج الكيدي محسن ، يستعمل كطبقة نهائية لنظام الدهانات الزيتية 
 ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لالستخدام  مناسب   ، والتزيين  الحماية  لغايات 

الحديدية ، الخشبية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابل للغسيل والتنظيف

٢- مقاومة جيدة 
٣- لمعة عالية وثبات في األلوان

٤- تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٠٨

- المحتويات الصلبه بالحجم              :     ٦٠٫٥ ٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٥٫٦ -٦٫٣  م٢ / لتر 

سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

نوع التشطيب                            :     لمعة عالية 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ثالث ساعات تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ثمان ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                      

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع  

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢ . في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١ . مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م ) 
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢ . مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                        
٣ .  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض نقطة الوميض ٣٨ ° م )
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Third - Iron surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan's iron base paint
2. In case of non-ferrous metal surfaces, paint the appropriate base (depending on the type of 
metal used) and then paint one layer of Raghadan's iron base paint
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Gloss

Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
White

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes:
- Shake the package well before use 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level 
above 85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use:
Developed Alkyd Ratting enamel paint designed to give a �nal layer for decorating purposes 
This paint is suitable for interior and exterior concrete, iron, plaster, woodwork, gypsum and 
other surfaces

General features:
1- Easily cleaned
2- Good resistance
3- Stable colors and high quality gloss
4- Good coverage

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 1.08
- Solid content size: Approximately 60.50%
- Coverage rate: 5.6 to 6.3 m 2 / l
- Paint layer thickness: 30 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing: Gloss 
- Drying times at 25 ° C: In approximately three hours 
Full drought within eight hours 
Possibility of paint after about sixteen hours

Surface preparation:
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

Surfaces establishment:
First - Concrete surfaces, plaster layers and gypsum:
1. Paint a single layer of Raghadan primer sealer or Raghadan latex sealer
2. Putty the surface with Raghadan walls putty or Acrylic Filler putty
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Gloss

Second - Wooden surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
2. Paint two layers Raghadan's Enamel Gloss

Raghadan Enamel – Gloss Base A



BASE B  رغدان زياتي لماع

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زياتي مبني على راتنج الكيدي محسن ، يستعمل كطبقة نهائية لنظام الدهانات الزيتية 
 ، األسمنتية  األسطح  عل  والخارجي  الداخلي  لالستخدام  مناسب   ، والتزيين  الحماية  لغايات 

الحديدية ، الخشبية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابل للغسيل والتنظيف 

٢- مقاومة جيدة 
٣- لمعة عالية وثبات في األلوان

٤- تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٠

- المحتويات الصلبه بالحجم              :    ٥٦٫١٥ ٪ تقريبًا 
- معدل التغطية                            :     ٥٫٠ – ٥٫٩  م٢ / لتر 

سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

نوع التشطيب                            :     لمعة عالية 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ثالث ساعات تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ثمان ساعات تقريباً 
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                         

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )   
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                 
٣. الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض نقطة الوميض ٣٨ ° م )
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم  

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زياتي مبني على راتنج الكيدي محسن ، يستعمل كطبقة نهائية لنظام الدهانات الزيتية 
 ، األسمنتية  األسطح  عل  والخارجي  الداخلي  لالستخدام  مناسب   ، والتزيين  الحماية  لغايات 

الحديدية ، الخشبية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابل للغسيل والتنظيف 

٢- مقاومة جيدة 
٣- لمعة عالية وثبات في األلوان

٤- تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٠

- المحتويات الصلبه بالحجم              :    ٥٦٫١٥ ٪ تقريبًا 
- معدل التغطية                            :     ٥٫٠ – ٥٫٩  م٢ / لتر 

سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

نوع التشطيب                            :     لمعة عالية 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ثالث ساعات تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ثمان ساعات تقريباً 
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                         

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )   
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                 
٣. الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض نقطة الوميض ٣٨ ° م )
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم  

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Third - Iron surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan's iron base paint
2. In case of non-ferrous metal surfaces, paint the appropriate base (depending on the type of metal 
used) and then paint one layer of Raghadan's iron base paint
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Gloss

Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
White

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes:
- Shake the package well before use 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level above 
85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use:
Developed Alkyd Ratting Enamel Paint designed to give a �nal layer for decorating purposes
This paint is suitable for interior and exterior concrete, iron, plaster, woodwork, gypsum and other 
surfaces

General features:
1- Easily cleaned
2- Good resistance
3- Stable colors and high quality gloss
4- Good coverage

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 1.00
- Solid content size: Approximately 56.15%
- Coverage rate: 5.0 to 5.9 m 2 / l
- Paint layer thickness: 30 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing: Gloss
- Drying times at 25 ° C: In approximately three hours 
Full drought within eight hours 
Possibility of paint after about sixteen hours

Surface preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

Surfaces establishment:
First - Concrete surfaces, plaster layers and gypsum:
1. Paint a single layer of Raghadan primer sealer or Raghadan latex sealer
2. Putty the surface with Raghadan walls putty or Acrylic Filler putty
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Gloss

Second - Wooden surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
2. Paint two layers Raghadan's Enamel Gloss

Raghadan Enamel – Gloss Base B



BASE C رغدان زياتي لماع

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زياتي مبني على راتنج الكيدي محسن ، يستعمل كطبقة نهائية لنظام الدهانات الزيتية 
 ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لالستخدام  مناسب   ، والتزيين  الحماية  لغايات 

الحديدية ، الخشبية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابل للغسيل والتنظيف 

٢- مقاومة جيدة 
٣- لمعة عالية وثبات في األلوان

٤- تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ٠٫٩١

- المحتويات الصلبه بالحجم              :     ٥١٫٧ ٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٤٫٥ – ٥٫٥  م٢ / لتر 

سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

نوع التشطيب                            :     لمعة عالية
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ثالث ساعات تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ثمان ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                       

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )   
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢ . مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار .                                                                   
٣ .  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زياتي مبني على راتنج الكيدي محسن ، يستعمل كطبقة نهائية لنظام الدهانات الزيتية 
 ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لالستخدام  مناسب   ، والتزيين  الحماية  لغايات 

الحديدية ، الخشبية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس وغيرها

الميزات العامه:
١- قابل للغسيل والتنظيف 

٢- مقاومة جيدة 
٣- لمعة عالية وثبات في األلوان

٤- تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ٠٫٩١

- المحتويات الصلبه بالحجم              :     ٥١٫٧ ٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٤٫٥ – ٥٫٥  م٢ / لتر 

سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

نوع التشطيب                            :     لمعة عالية
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ثالث ساعات تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ثمان ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                       

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )   
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢ . مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار .                                                                   
٣ .  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



Third - Iron surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan's iron base paint
2. In case of non-ferrous metal surfaces, paint the appropriate base (depending on the type of 
metal used) and then paint one layer of Raghadan's iron base paint
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Gloss

Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
White

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes:
- Shake the package well before use 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level 
above 85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use:
Developed Alkyd Ratting Enamel Paint designed to give a �nal layer for decorating purposes 
This paint is suitable for interior and exterior concrete, iron, plaster, woodwork, gypsum and 
other surfaces

General features:
1- Easily cleaned
2- Good resistance
3- Stable colors and high quality gloss
4 - Good coverage

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 0.91
- Solid content size: Approximately 51.7%
- Coverage rate: 5.5 to 4.5 m 2 / l
- Paint layer thickness: 30 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing: Gloss
- Drying times at 25 ° C: In approximately three hours 
Full drought within eight hours 
Possibility of paint after about sixteen hours

Surface preparation:
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

Surfaces establishment:
First - Concrete surfaces, plaster layers and gypsum:
1. Paint a single layer of Raghadan primer sealer or Raghadan latex sealer
2. Putty the surface with Raghadan walls putty or Acrylic Filler putty
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Gloss

Second - Wooden surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
2. Paint two layers Raghadan's Enamel Gloss

Raghadan Enamel – Gloss Base C



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان الكيدي ، تم تصميمه إلعطاء طبقة طالء نهائية ناعمة ومستوية نصف المعة تفادياً  لبريق 
. وهو  الباهتة  المطفية  التشطيبات  أو  المختلفة  تبرز عيوب األسطح  التي  الالمعة  التشطيبات 
اللياسة  طبقات   ، الحديدية   ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لإلستعمال  مناسب 

وأعمال الخشب والجبس وغيرها 

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة للعوامل الجوية
٣- تغطية ومعدل فرش كبير

٤- مرونة ونعومة عالية

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٣٥٥
- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٥٪

- معدل التغطية                            :     ٤٫٥ -٥٫٢  م٢ / لتر 
- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

- نوع التشطيب                            :     نصف المع 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبا 

الجفاف الكامل خالل ستة ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                          

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :رغدان زياتي نصف لمعة 
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين مندهان رغدان زياتي نصف  لماع  

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األببيض (نقطة الوميض ٣٨° م )  
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                    
٣.  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م )
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم  

اللون :
االلوان األساسية حسن كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال

- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 
- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال

- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان الكيدي ، تم تصميمه إلعطاء طبقة طالء نهائية ناعمة ومستوية نصف المعة تفادياً  لبريق 
. وهو  الباهتة  المطفية  التشطيبات  أو  المختلفة  تبرز عيوب األسطح  التي  الالمعة  التشطيبات 
اللياسة  طبقات   ، الحديدية   ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لإلستعمال  مناسب 

وأعمال الخشب والجبس وغيرها 

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة للعوامل الجوية
٣- تغطية ومعدل فرش كبير

٤- مرونة ونعومة عالية

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٣٥٥
- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٥٪

- معدل التغطية                            :     ٤٫٥ -٥٫٢  م٢ / لتر 
- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

- نوع التشطيب                            :     نصف المع 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبا 

الجفاف الكامل خالل ستة ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                          

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين مندهان رغدان زياتي نصف  لماع  

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األببيض (نقطة الوميض ٣٨° م )  
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                    
٣.  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م )
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم  

اللون :
االلوان األساسية حسن كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال

- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 
- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال

- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Third - Iron surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan's iron base paint
2. In case of non-ferrous metal surfaces, paint the appropriate base (depending on the type of 
metal used) and then paint one layer of Raghadan's iron base paint
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Semi Gloss

Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
Basic colors as per Raghadan's catalogue

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes:
- Shake the package well before use 
 -Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level 
above 85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use:
Alkyd Paint designed to give a �nal smooth, �at and semi gloss coating layer in order to avoid 
the luster of gloss �nishes that highlight the �aws of di�erent surfaces or blurry mutt �nishes 
This paint is suitable for interior and exterior concrete, iron, plaster, woodwork, gypsum and 
other surfaces

General features:
1 - Strong adhesion with other layers
2 - Weatherproof
3 - High coverage rate
4 - High �exibility and softness

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 1.355
- Solid content size:
- Coverage rate: 4.5 to 5.2 m 2 / l
- Paint layer thickness: 30 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing type: Semi-gloss
- Drying times at 25 ° C: In approximately two hours 
Full drought within six hours 
Possibility of paint after about six hours

Surface preparation:
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

Surfaces establishment:
First - Concrete surfaces, plaster layers and gypsum:
1. Paint a single layer of Raghadan primer sealer or Raghadan latex sealer
2. Putty the surface with Raghadan walls putty or Acrylic Filler putty
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Semi Gloss

Second - Wooden surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
2. Paint two layers Raghadan's Enamel Semi Gloss

Raghadan Enamel Semi Gloss



BASE A رغدان زياتي نصف لمعة

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان الكيدي ، تم تصميمه إلعطاء طبقة طالء نهائية ناعمة ومستوية نصف المعة تفادياً  لبريق 
. وهو  الباهتة  المطفية  التشطيبات  أو  المختلفة  تبرز عيوب األسطح  التي  الالمعة  التشطيبات 
اللياسة  طبقات   ، الحديدية   ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لإلستعمال  مناسب 

وأعمال الخشب والجبس وغيرها 

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة للعوامل الجوية 
٣- تغطية ومعدل فرش كبير

٤ - مرونة ونعومة عالية

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٣٥٥
- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٥٪

- معدل التغطية                            :     ٤٫٥ -٥٫٢  م٢ / لتر 
-  سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

- نوع التشطيب                            :     نصف المع 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ستة ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                           

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١ . يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢ . يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع  

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين مندهان رغدان زياتي نصف  لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األببيض (نقطة الوميض ٣٨° م )
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي     : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف         : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي     :  ٢ – ٣ بار                                                                    
٣. الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض  ( نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
االلوان األساسية حسن كتالوج رغدان

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال
-يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

-يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
-لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان الكيدي ، تم تصميمه إلعطاء طبقة طالء نهائية ناعمة ومستوية نصف المعة تفادياً  لبريق 
. وهو  الباهتة  المطفية  التشطيبات  أو  المختلفة  تبرز عيوب األسطح  التي  الالمعة  التشطيبات 
اللياسة  طبقات   ، الحديدية   ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لإلستعمال  مناسب 

وأعمال الخشب والجبس وغيرها 

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة للعوامل الجوية 
٣- تغطية ومعدل فرش كبير

٤ - مرونة ونعومة عالية

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٣٥٥
- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٥٪

- معدل التغطية                            :     ٤٫٥ -٥٫٢  م٢ / لتر 
-  سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

- نوع التشطيب                            :     نصف المع 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ستة ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                           

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١ . يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢ . يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع  

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين مندهان رغدان زياتي نصف  لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األببيض (نقطة الوميض ٣٨° م )
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي     : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف         : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي     :  ٢ – ٣ بار                                                                    
٣. الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض  ( نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
االلوان األساسية حسن كتالوج رغدان

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال
-يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

-يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
-لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Third - Iron surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan's iron base paint
2. In case of non-ferrous metal surfaces, paint the appropriate base (depending on the type of 
metal used) and then paint one layer of Raghadan's iron base paint
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Semi Gloss

Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
Basic colors as per Raghadan's catalogue

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes:
- Shake the package well before use 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level 
above 85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use:
Alkyd Paint designed to give a �nal, smooth, �at and semi gloss coating layer in order to avoid 
the luster of gloss �nishes that highlights the �aws of di�erent surfaces or blurry mutt �nishes 
This paint is suitable for interior and exterior concrete, iron, plaster, woodwork, gypsum and 
other surfaces

General features:
1- Strong adhesion with other layers
2- Weatherproof
3- High coverage rate
4- High �exibility and softness

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 1.355
- Solid content size:
- Coverage rate: 4.5 to 5.2 m 2 / l
- Paint layer thickness: 30 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing type: Semi-gloss
- Drying times at 25 ° C: In approximately two hours 
Full drought within six hours 
Possibility of paint after about six hours

Surface preparation:
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

Surfaces establishment:
First - Concrete surfaces, plaster layers and gypsum:
1. Paint a single layer of Raghadan primer sealer or Raghadan latex sealer
2. Putty the surface with Raghadan walls putty or Acrylic Filler putty
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Semi Gloss

Second - Wooden surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
2. Paint two layers Raghadan's Enamel Semi Gloss

Raghadan Enamel Semi Gloss – Base A



BASE B رغدان زياتي نصف لمعة 

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان الكيدي ، تم تصميمه إلعطاء طبقة طالء نهائية ناعمة ومستوية نصف المعة تفادياً  لبريق 
. وهو  الباهتة  المطفية  التشطيبات  أو  المختلفة  تبرز عيوب األسطح  التي  الالمعة  التشطيبات 
اللياسة  طبقات   ، الحديدية   ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لإلستعمال  مناسب 

وأعمال الخشب والجبس وغيرها 

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة للعوامل الجوية
٣- تغطية ومعدل فرش كبير

٤ - مرونة ونعومة عالية
** المواصفات الفيزيائيه :

- الكثافه النوعيه                           :      ١٫٢٤
- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٠٪

- معدل التغطية                            :     ٤٫٠ -٤٫٨   م٢ / لتر 
- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

- نوع التشطيب                            :     نصف المع
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ستة ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                          

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١ . يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢ . يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين مندهان رغدان زياتي نصف  لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )   
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                   
٣. الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
االلوان األساسية حسن كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان الكيدي ، تم تصميمه إلعطاء طبقة طالء نهائية ناعمة ومستوية نصف المعة تفادياً  لبريق 
. وهو  الباهتة  المطفية  التشطيبات  أو  المختلفة  تبرز عيوب األسطح  التي  الالمعة  التشطيبات 
اللياسة  طبقات   ، الحديدية   ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لإلستعمال  مناسب 

وأعمال الخشب والجبس وغيرها 

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة للعوامل الجوية
٣- تغطية ومعدل فرش كبير

٤ - مرونة ونعومة عالية
** المواصفات الفيزيائيه :

- الكثافه النوعيه                           :      ١٫٢٤
- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٠٪

- معدل التغطية                            :     ٤٫٠ -٤٫٨   م٢ / لتر 
- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

- نوع التشطيب                            :     نصف المع
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ستة ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                          

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١ . يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢ . يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين مندهان رغدان زياتي نصف  لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )   
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                   
٣. الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
االلوان األساسية حسن كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Third - Iron surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan's iron base paint
2. In case of non-ferrous metal surfaces, paint the appropriate base (depending on the type of 
metal used) and then paint one layer of Raghadan's iron base paint
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Semi Gloss

Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
Basic colors as per Raghadan's catalogue

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes:
- Shake the package well before use 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level 
above 85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use:
Alkyd Paint designed to give a �nal, smooth, �at and semi gloss coating layer in order to avoid 
the luster of gloss �nishes that highlights the �aws of di�erent surfaces or blurry mutt �nishes 
This paint is suitable for interior and exterior concrete, iron, plaster, woodwork, gypsum and 
other surfaces

General features:
1 - Strong adhesion with other layers
2 - Weatherproof
3 - High coverage rate
4 - High �exibility and softness

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 1.24
- Solid content size:
- Coverage rate: 4.0 to 4.8 m 2 / l
- Paint layer thickness: 30 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing type: Semi-gloss
- Drying times at 25 ° C: In approximately two hours
Full drought within six hours 
Possibility of paint after about six hours

Surface preparation:
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust

Surfaces establishment:
First - Concrete surfaces, plaster layers and gypsum:
1. Paint a single layer of Raghadan primer sealer or Raghadan latex sealer
2. Putty the surface with Raghadan walls putty or Acrylic Filler putty
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Semi Gloss

Second - Wooden surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
2. Paint two layers Raghadan's Enamel Semi Gloss

Raghadan Enamel Semi Gloss – Base B



BASE C رغدان زياتي نصف لمعة

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان الكيدي ، تم تصميمه إلعطاء طبقة طالء نهائية ناعمة ومستوية نصف المعة تفادياً  لبريق 
. وهو  الباهتة  المطفية  التشطيبات  أو  المختلفة  تبرز عيوب األسطح  التي  الالمعة  التشطيبات 
اللياسة  طبقات   ، الحديدية   ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لإلستعمال  مناسب 

وأعمال الخشب والجبس وغيرها 

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة للعوامل الجوية 
٣- تغطية ومعدل فرش كبير

٤ - مرونة ونعومة عالية

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :      ٠٫٩١

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٢٪
- معدل التغطية                            :     ٣٫٥ -٤٫٣ م٢ / لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

- نوع التشطيب                            :     نصف المع 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ستة ساعات تقريباً 
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                          

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدتن برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢ . في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين مندهان رغدان زياتي نصف  لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١ . مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م ) 
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢ . مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                  
٣ .  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض (  نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم  

اللون :
االلوان األساسية حسن كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 

 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان الكيدي ، تم تصميمه إلعطاء طبقة طالء نهائية ناعمة ومستوية نصف المعة تفادياً  لبريق 
. وهو  الباهتة  المطفية  التشطيبات  أو  المختلفة  تبرز عيوب األسطح  التي  الالمعة  التشطيبات 
اللياسة  طبقات   ، الحديدية   ، األسمنتية  األسطح  على  والخارجي  الداخلي  لإلستعمال  مناسب 

وأعمال الخشب والجبس وغيرها 

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة للعوامل الجوية 
٣- تغطية ومعدل فرش كبير

٤ - مرونة ونعومة عالية

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :      ٠٫٩١

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٢٪
- معدل التغطية                            :     ٣٫٥ -٤٫٣ م٢ / لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 

- نوع التشطيب                            :     نصف المع 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  

الجفاف الكامل خالل ستة ساعات تقريباً 
امكانية الطالء حد ادنى بعد ست عشرة ساعة تقريبًا                                          

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدتن برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فيلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي نصف لماع 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢ . في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين مندهان رغدان زياتي نصف  لماع 

تعليمات اإلستعمال : 
١ . مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م ) 
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢ . مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                  
٣ .  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض (  نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم  

اللون :
االلوان األساسية حسن كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 

 



Third - Iron surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan's iron base paint
2. In case of non-ferrous metal surfaces, paint the appropriate base (depending on the type of 
metal used) and then paint one layer of Raghadan's iron base paint
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Semi Gloss

Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
Basic colors as per Raghadan's catalogue

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes:
- Shake the package well before use 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level 
above 85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use:
Alkyd Paint designed to give a �nal, smooth, �at and semi gloss coating layer in order to avoid 
the luster of gloss �nishes that highlights the �aws of di�erent surfaces or blurry mutt �nishes 
This paint is suitable for interior and exterior concrete, iron, plaster, woodwork, gypsum and 
other surfaces

General features:
1 - Strong adhesion with other layers
2 - Weatherproof
3 - High coverage rate
4 - High �exibility and softness

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 0.91
- Solid content size:
- Coverage rate: 3.5 to 4.3 m 2 / l
- Paint layer thickness: 30 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing type: Semi-gloss
- Drying times at 25 ° C: In approximately two hours 
Full drought within six hours 
Possibility of paint after about six hours

Surface preparation:
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

Surfaces establishment:
First - Concrete surfaces, plaster layers and gypsum:
1. Paint a single layer of Raghadan primer sealer or Raghadan latex sealer
2. Putty the surface with Raghadan walls putty or Acrylic Filler putty
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Semi Gloss

Second - Wooden surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
2. Paint two layers Raghadan's Enamel Semi Gloss

Raghadan Enamel Semi Gloss – Base C



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زيتي مطفي مبني على راتنج الكيدي ، يعطي طبقة طالء نهائية ناعمة مستوية وغير 
األسطح  على  الخارجي  و  الداخلي  لإلستعمال  مناسب  وهو   . الزيتية   الدهانات  لنظام  المعة 
االسمنتية ، الحديدية ، طبقات اللياسة وأعمال الخشب والجبس بعد اعدادها وتاسيسها بالشكل 

الصحيح  

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة جيدة 
٣- تدفق وانسيابية عالية

٤- تغطية جيدة
المواصفات الفيزيائيه :

- الكثافه النوعيه                           :   ١٫٥٥
- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧٥٫٤٩٪ تقريبًا

- معدل التغطية                            :     ٦٫٠ – ٦٫٧  م٢ / لتر 
- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 
- نوع التشطيب                            :    مطفي 

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  
الجفاف الكامل خالل خمسة ساعات تقريباً  

امكانية الطالء حد ادنى بعد اربعة عشرة ساعة تقريبًا                                        

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :رغدان زياتي مطفي
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢ . في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي

تعليمات اإلستعمال : 
١ . مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )  
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢ . مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار .                                                                   
٣ .  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م )
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم  

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زيتي مطفي مبني على راتنج الكيدي ، يعطي طبقة طالء نهائية ناعمة مستوية وغير 
األسطح  على  الخارجي  و  الداخلي  لإلستعمال  مناسب  وهو   . الزيتية   الدهانات  لنظام  المعة 
االسمنتية ، الحديدية ، طبقات اللياسة وأعمال الخشب والجبس بعد اعدادها وتاسيسها بالشكل 

الصحيح  

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة جيدة 
٣- تدفق وانسيابية عالية

٤- تغطية جيدة
المواصفات الفيزيائيه :

- الكثافه النوعيه                           :   ١٫٥٥
- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧٥٫٤٩٪ تقريبًا

- معدل التغطية                            :     ٦٫٠ – ٦٫٧  م٢ / لتر 
- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون

- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 
- نوع التشطيب                            :    مطفي 

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  
الجفاف الكامل خالل خمسة ساعات تقريباً  

امكانية الطالء حد ادنى بعد اربعة عشرة ساعة تقريبًا                                        

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢ . في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي

تعليمات اإلستعمال : 
١ . مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )  
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢ . مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار .                                                                   
٣ .  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م )
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم  

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Third - Iron surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan's iron base paint
2. In case of non-ferrous metal surfaces, paint the appropriate base (depending on the type of 
metal used) and then paint one layer of Raghadan's iron base paint
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Mutt

Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
Basic colors as per Raghadan's catalogue

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes:
- Shake the package well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level 
above 85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use:
Alkyd Ratting Enamel matt Paint designed to give a �nal smooth, �at and mutt coating layer  
This paint is suitable for interior and exterior concrete, iron, plaster, woodwork and gypsum 
layers after preparing and establishing them appropriately

General features:
1 - Strong adhesion with other layers
2 – Good resistance
3 - High �ow and smooth
4 – Good coverage

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 1.55
- Solid content size:  Approximately 75.49% 
- Coverage rate: 6.0 to 6.7 m 2 / l
- Paint layer thickness: 30 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing: Mutt
- Drying times at 25 ° C: In approximately two hours 
Full drought within �ve hours 
Possibility of paint after fourteen hours minimum

Surface preparation:
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

Surfaces establishment:
First - Concrete surfaces, plaster layers and gypsum:
1. Paint a single layer of Raghadan primer sealer or Raghadan latex sealer
2. Putty the surface with Raghadan walls putty or Acrylic Filler putty
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Mutt

Second - Wooden surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
2. Paint two layers Raghadan's Enamel Mutt

Raghadan Enamel Mutt



 BASE A رغدان زياتي مطفي

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زيتي مطفي مبني على راتنج الكيدي ، يعطي طبقة طالء نهائية ناعمة مستوية وغير 
األسطح  على  الخارجي  و  الداخلي  لإلستعمال  مناسب  وهو   . الزيتية   الدهانات  لنظام  المعة 
االسمنتية ، الحديدية ، طبقات اللياسة وأعمال الخشب والجبس بعد اعدادها وتاسيسها بالشكل 

الصحيح 

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة جيدة 
٣- تدفق وانسيابية عالية

٤ - تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :   ١٫٥٥

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧٥٫٤٩٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٦٫١ – ٦٫٨  م٢ / لتر 

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 
- نوع التشطيب                            :    مطفي 

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  
                                                 الجفاف الكامل خالل خمسة ساعات تقريباً  

امكانية الطالء حد ادنى بعد اربعة عشرة ساعة تقريبًا                                         

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي

تعليمات اإلستعمال : 
١ . مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )   
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢ . مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                               
٣ .  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زيتي مطفي مبني على راتنج الكيدي ، يعطي طبقة طالء نهائية ناعمة مستوية وغير 
األسطح  على  الخارجي  و  الداخلي  لإلستعمال  مناسب  وهو   . الزيتية   الدهانات  لنظام  المعة 
االسمنتية ، الحديدية ، طبقات اللياسة وأعمال الخشب والجبس بعد اعدادها وتاسيسها بالشكل 

الصحيح 

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة جيدة 
٣- تدفق وانسيابية عالية

٤ - تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :   ١٫٥٥

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧٥٫٤٩٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٦٫١ – ٦٫٨  م٢ / لتر 

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 
- نوع التشطيب                            :    مطفي 

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  
                                                 الجفاف الكامل خالل خمسة ساعات تقريباً  

امكانية الطالء حد ادنى بعد اربعة عشرة ساعة تقريبًا                                         

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢. في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي

تعليمات اإلستعمال : 
١ . مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )   
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢ . مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                               
٣ .  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Third - Iron surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan's iron base paint
2. In case of non-ferrous metal surfaces, paint the appropriate base (depending on the type of 
metal used) and then paint one layer of Raghadan's iron base paint
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Mutt

Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
Basic colors as per Raghadan's catalogue

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes:
- Shake the package well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level 
above 85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use:
Alkyd Ratting Enamel matt Paint designed to give a �nal smooth, �at and mutt coating layer  
This paint is suitable for interior and exterior concrete, iron, plaster, woodwork and gypsum 
layers after preparing and establishing them appropriately

General features:
1 - Strong adhesion with other layers
2 - Good resistance
3 - High �ow and smooth
4 - Good coverage

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 1.55
- Solid content size:  Approximately 75.49% 
- Coverage rate: 6.1 to 6.8 m 2 / l
- Paint layer thickness: 30 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing: Mutt
- Drying times at 25 ° C: In approximately two hours 
Full drought within �ve hours 
Possibility of paint after fourteen hours minimum

Surface preparation:
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

Surfaces establishment:
First - Concrete surfaces, plaster layers and gypsum:
1. Paint a single layer of Raghadan primer sealer or Raghadan latex sealer
2. Putty the surface with Raghadan walls putty or Acrylic Filler putty
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Mutt

Second - Wooden surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
2. Paint two layers Raghadan's Enamel Mutt

Raghadan Enamel Mutt – Base A



 BASE B رغدان زياتي مطفي

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زيتي مطفي مبني على راتنج الكيدي ، يعطي طبقة طالء نهائية ناعمة مستوية وغير 
األسطح  على  الخارجي  و  الداخلي  لإلستعمال  مناسب  وهو   . الزيتية   الدهانات  لنظام  المعة 
االسمنتية ، الحديدية ، طبقات اللياسة وأعمال الخشب والجبس بعد اعدادها وتاسيسها بالشكل 

الصحيح  

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة جيدة 
٣- تدفق وانسيابية عالية

٤ – تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :   ١٫٤٣

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٢٫٨٥٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٥٫٥ – ٦٫٢  م٢ / لتر 

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 
- نوع التشطيب                            :    مطفي 

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  
الجفاف الكامل خالل خمسة ساعات تقريباً  

امكانية الطالء حد ادنى بعد اربعة عشرة ساعة تقريبًا                                           

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١ . يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢ . يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فلر 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت

٢ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢ . في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )  
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                    
٣. الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زيتي مطفي مبني على راتنج الكيدي ، يعطي طبقة طالء نهائية ناعمة مستوية وغير 
األسطح  على  الخارجي  و  الداخلي  لإلستعمال  مناسب  وهو   . الزيتية   الدهانات  لنظام  المعة 
االسمنتية ، الحديدية ، طبقات اللياسة وأعمال الخشب والجبس بعد اعدادها وتاسيسها بالشكل 

الصحيح  

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة جيدة 
٣- تدفق وانسيابية عالية

٤ – تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :   ١٫٤٣

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٢٫٨٥٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٥٫٥ – ٦٫٢  م٢ / لتر 

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 
- نوع التشطيب                            :    مطفي 

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  
الجفاف الكامل خالل خمسة ساعات تقريباً  

امكانية الطالء حد ادنى بعد اربعة عشرة ساعة تقريبًا                                           

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١ . يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢ . يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فلر 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت

٢ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢ . في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )  
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار 

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار                                                                    
٣. الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم 

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان 

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Third - Iron surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan's iron base paint
2. In case of non-ferrous metal surfaces, paint the appropriate base (depending on the type of 
metal used) and then paint one layer of Raghadan's iron base paint
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Mutt

Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
Basic colors as per Raghadan's catalogue

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes:
- Shake the package well before use 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level 
above 85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use:
Alkyd Ratting Enamel matt Paint designed to give a �nal smooth, �at and mutt coating layer  
This paint is suitable for interior and exterior concrete, iron, plaster, woodwork and gypsum 
layers after preparing and establishing them appropriately

General features:
1 - Strong adhesion with other layers
2 – Good resistance
3 -  High �ow and smooth
4 – Good coverage

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 1.43
- Solid content size:  Approximately 62.85% 
- Coverage rate: 5.5 to 6.2 m 2 / l
- Paint layer thickness: 30 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing: Mutt
- Drying times at 25 ° C: In approximately two hours 
Full drought within �ve hours 
Possibility of paint after fourteen hours minimum

Surface preparation:
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

Surfaces establishment:
First - Concrete surfaces, plaster layers and gypsum:
1. Paint a single layer of Raghadan primer sealer or Raghadan latex sealer
2. Putty the surface with Raghadan walls putty or Acrylic Filler putty
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Mutt

Second - Wooden surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
2. Paint two layers Raghadan's Enamel Mutt

Raghadan Enamel Mutt – Base B



 BASE C رغدان زياتي مطفي

الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زيتي مطفي مبني على راتنج الكيدي ، يعطي طبقة طالء نهائية ناعمة مستوية وغير 
األسطح  على  الخارجي  و  الداخلي  لإلستعمال  مناسب  وهو   . الزيتية   الدهانات  لنظام  المعة 
االسمنتية ، الحديدية ، طبقات اللياسة وأعمال الخشب والجبس بعد اعدادها وتاسيسها بالشكل 

الصحيح  

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة جيدة 
٣- تدفق وانسيابية عالية

٤ – تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :   ١٫٣٤

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧١٫٢٥٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٥٫٠ – ٥٫٧  م٢ / لتر 

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 
- نوع التشطيب                            :    مطفي 

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  
الجفاف الكامل خالل خمسة ساعات تقريباً  

امكانية الطالء حد ادنى بعد اربعة عشرة ساعة تقريبًا                                           

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي  

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢ . في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )   
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار .                                                                   
٣.  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم  

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان زيتي مطفي مبني على راتنج الكيدي ، يعطي طبقة طالء نهائية ناعمة مستوية وغير 
األسطح  على  الخارجي  و  الداخلي  لإلستعمال  مناسب  وهو   . الزيتية   الدهانات  لنظام  المعة 
االسمنتية ، الحديدية ، طبقات اللياسة وأعمال الخشب والجبس بعد اعدادها وتاسيسها بالشكل 

الصحيح  

الميزات العامه:
١- قوي التماسكك مع الطبقات األخرى 

٢- مقاومة جيدة 
٣- تدفق وانسيابية عالية

٤ – تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :   ١٫٣٤

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٧١٫٢٥٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٥٫٠ – ٥٫٧  م٢ / لتر 

- سماكة طبقة الدهان                      :     ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٨ ° م 
- نوع التشطيب                            :    مطفي 

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  
الجفاف الكامل خالل خمسة ساعات تقريباً  

امكانية الطالء حد ادنى بعد اربعة عشرة ساعة تقريبًا                                           

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تأسيس األسطح : 
اوًال – األسطح األسمنتية ، طبقات اللياسة وأعمال الجبس :

١. يتم طالء طبقة واحدة من رغدان برايمر سيلر او رغدان التكس سيلر 
٢. يتم معجنة السطح بمعجون رغدان للجدران او بمعجون اكريليك فلر 

٣. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي 

ثانيًا – األسطح الخشبية :
١. يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 

٢. يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي  

ثالثاً  – األسطح الحديدية :
١ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٢ . في حالة السطوح المعدنية غير الحديدية ، يتم طالء األساس المناسب ( حسب نوع المعدن 
المستخدم ) ومن ثم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اساس الحديد 

٣ . يتم طالء طبقة واحدة من دهان رغدان اندركوت 
٤ . يتم طالء طبقتين من دهان رغدان زياتي مطفي

تعليمات اإلستعمال : 
١. مسدس الرش الالهوائي 

- نوع المخفف          : النفط األبيض (نقطة الوميض ٣٨° م )   
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم 

- فتحة فوهة المسدس  : ٠٫٠١٣ – ٠٫٠١٥ انش 
- الضغط الخارجي        : ١٠٠ – ١٢٠ بار

٢. مسدس الرش الهوائي 
- نوع المخفف         : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨° م )

- نسبة التخفيف        : ١٠ – ٢٠ ٪ بالحجم 
- فتحة فوهة المسدس : ١٫٥ – ٢٫٥ ملم                                                               

- الضغط الخارجي    :  ٢ – ٣ بار .                                                                   
٣.  الفرشاة / الرول 

- نوع المخفف   : النفط األبيض ( نقطة الوميض ٣٨ ° م ) 
- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم  

اللون :
االلوان األساسية حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- جالون         :   ٣٫٦ لتر

- علبه           :   ١ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Third - Iron surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan's iron base paint
2. In case of non-ferrous metal surfaces, paint the appropriate base (depending on the type of 
metal used) and then paint one layer of Raghadan's iron base paint
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Mutt

Instructions for use:
1. Anaerobic Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot: 0.013 - 0.015 inches
- External pressure: 100-120 bar

2. Air Spray gun 
- Dilutant: White oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-20% by volume
- Gun's nozzle slot: 1.5 - 2.5 mm
- External pressure: 2-3 bar

3. Brush / Roller
- Dilutant: white oil (�ash point 38 ° C)
- Dilution ratio: 10-15% by volume

Color:
Basic colors as per Raghadan's catalogue

Packaging:
- Gallon: 3.6 liter
- Tin: 1 liter

Notes:
- Shake the package well before use 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees or at a relative humidity level 
above 85%
- After Painting, clean the used tools with water immediately
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department 



Description and areas of use:
Alkyd Ratting Enamel matt Paint designed to give a �nal smooth, �at and mutt coating layer  
This paint is suitable for interior and exterior concrete, iron, plaster, woodwork and gypsum 
layers after preparing and establishing them appropriately

General features:
1 - Strong adhesion with other layers
2 – Good resistance
3 - High �ow and smooth
4 – Good coverage

Physical speci�cations:
- Speci�c Gravity: 1.34
- Solid content size:  Approximately 71.25% 
- Coverage rate: 5.0 to 5.7 m 2 / l
- Paint layer thickness: 30 microns
- Storage period: 30 months
- Flash point: 38 ° m
- Finishing: Mutt
- Drying times at 25 ° C: In approximately two hours 
Full drought within �ve hours 
Possibility of paint after fourteen hours minimum

Surface preparation:
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

Surfaces establishment:
First - Concrete surfaces, plaster layers and gypsum:
1. Paint a single layer of Raghadan primer sealer or Raghadan latex sealer
2. Putty the surface with Raghadan walls putty or Acrylic Filler putty
3. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
4. Paint two layers Raghadan's Enamel Mutt

Second - Wooden surfaces:
1. Paint a single layer of Raghadan Undercoat paint
2. Paint two layers Raghadan's Enamel Mutt

Raghadan Enamel Mutt – Base C



 

 

 

 

  رغذان ورر شيلذ داخلي خبرجي

 

:الوصف ومجبالث االستخذام *  

ٍْبست ىالستؼَبه ػيى , ٕٗ٘ دٕبُ ٍطفأ ثذُٗ ىَؼٔ ,دٕبُ تشطيت ثالستيني ٍجْي ػيى ٍرمت اىستبيريِ امريييل 

.ٗاىججس ٗغيرٕب, ٗرق اىجذراُ , طجقبد اىييبسٔ , اىخرسبّبد :  االسطح اىذاخيئ ٗاىخبرجئ ٍثو   

 

:الميزاث العبمه*  

 .تغطئ جيذٓ- 1

 .سريغ اىجفبف- 2

:المواصفبث الفيزيبئيه *  

  1.44:       اىنثبفٔ اىْ٘ػئ                           -

%58.8:     اىَحت٘يبد اىصيجٔ ثبىحجٌ               -  

ٍؼتَذا ػيى اىسطح/ ىتر /2 6ً - 5:     ٍؼذه اىتغطئ                            -  

شٖر30:      ٍذح اىتخسيِ                             -  

(ٍبئي)غير قبثو ىالشتؼبه:     ّقطخ اىٍ٘يض                           -  

ٍطفأ:     ّ٘ع اىتشطيت                           -  

  21-20: اىيسٗجٔ                                  -

.اىجفبف اىسطحي خاله سبػٔ تقريجب:      درجٔ ٍئ٘ئ    25زٍِ اىجفبف ػْذ -  

.                                                اىجفبف اىنبٍو خاله سبػتيِ تقريجب  

:تحضير السطح *  

.يجت أُ ينُ٘ اىسطح سييَب جبفب ّٗظيفب خبىيب ٍِ االٗسبخ ٗاىسي٘د ٗاىشحً٘ ٗاالترثٔ  

 

 

:االسطح المذهونت مسبقب -أ  

.  يتٌ ازاىخ اىذٕبُ اىقذيٌ ٍب أٍنِ -1  

.ٍِٗ ثٌ ازاىخ اىغجبر  اىْبتج , يتٌ صْفرح اىسطح ثبىنبٍو ث٘رق اىصْفرٓ اىَْبست -2  

.يتٌ شطف اىسطح ثبىَبء اىْظيف ٗيترك ىيجفبف اىتبً-3  

يتٌ طالء طجقٔ ٗاحذٓ ٍِ رغذاُ ثرايَر سيير-4  

.يتٌ ٍوء اىثق٘ة ٗاىشق٘ق ٗاىفراغبد ثَؼجُ٘ رغذاُ ىيجذراُ  أٗ ثَؼجُ٘ امريييل فير ٗيترك ىيجفبف اىتبً-5  

.يتٌ صْفرح اىَؼجُ٘ ٗتْظيف اىسطح ٍِ اىغجبر -6  

يتٌ طالء طجقخ ٗاحذٓ ٍِ دٕبُ رغذاُ ٗرر شييذ-7  

 



 

 

 

 

 

 

 

:االسطح الجذيذة-ة  

.ٍِٗ ثٌ ازاىخ اىغجبر  اىْبتج ,ىيحص٘ه ػيى سطح ّبػٌ , يتٌ صْفرح اىسطح ثبىنبٍو ث٘رق اىصْفرٓ اىَْبست -1  

.يتٌ طالء طجقٔ ٗاحذٓ ٍِ رغذاُ ثرايَر سيير -2  

.يتٌ ٍؼجْخ اىسطح ثبىنبٍو ثَؼجُ٘ رغذاُ ىيجذراُ  ٗيترك ىيجفبف اىتبً-3  

.يتٌ صْفرح اىَؼجُ٘ ٗتْظيف اىسطح ٍِ اىغجبر -4  

.يتٌ طالء طجقخ ٗاحذٓ ٍِ دٕبُ رغذاُ ٗرر شييذ- 5  

 

 

:تعليمبث االستعمبل*  

الرول  .1  

.اىَبء اىْظيف:        ّ٘ع اىَخفف                     -  

حست اىحبجٔ:       ّسجخ اىتخفيف                    -  

 

:اللون * 2  

.مبفخ األى٘اُ   

 

: التعبئه*  

  مغ24.1ٌدرً      ٍؼجب ثٔ    -

 

:مالحظبث*  

.يجت تحريل اىؼج٘ٓ جيذا قجو االستؼَبه-  

درجبد ٍئ٘ي5ٔتجْت استؼَبه اىذٕبُ ػْذ درجخ حرارٓ اقو ٍِ -  

.ثؼذ اىذٕبُ يجت تْظيف االدٗاد اىَستؼَئ ٍجبشرٓ ثبىَبء-  

.يجت اقفبه اىؼج٘ٓ ثبحنبً ثؼذ االستؼَبه -  

.يجت تخسيِ اىؼج٘اد في ٍنبُ ثبرد ٗجبف -  

.يجت اثؼبد اىؼج٘اد ػِ ٍتْبٗه االطفبه-  

.ىَسيذ ٍِ اىَؼيٍ٘بد ال تتردد ثبالتصبه ثبىذائرٓ اىفْيخ -  

 



منتجات أخرى
OTHER PRODUCTS



رغدان فلفيت (ديكوري)

الوصف ومجاالت االستخدام :
على  مخمليه  لمسه  العطاء  الداخليه  لالسطح  يستخدم  داخلي  مخملي  دهان  فلفيت  رغدان 

الجدران ليحولها الى جدران ديكوريه متميزه ثالثية االبعاد مموجه , وهو متوفر بعدة الوان

الميزات العامه:
١- قوة التصاق جيده

٢- يعطي لمسه مخمليه جذابه 
٣- يمكن استخدامه على االسطح المدهونه سابقا 

٤- يعطي اطاللة للسطح مط والمع
٥- سهل االستخدام

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫١٥ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٦٫٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٠٫٣ – ٠٫٥   كغم/م٢ 

- المواد الالصقه                          :     ستايرين اكريليك
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     ٢ -  ٣   ساعه

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم دهان طبقه او طبقتين من رغدان اكريلك او رغدان اجشل وحسب اللون المعتمد 
٨-يتم دهان طبقه او طبقتين حسب الحاجه من رغدان فلفيت 

ب-االسطح الجديدة: 
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم دهان طبقه او طبقتين من رغدان اكريلك او رغدان اجشل وحسب اللون المعتمد
٦- يتم دهان طبقه او طبقتين حسب الحاجه من رغدان فلفيت 

تعليمات االستعمال: 
بواسطة المالج الحديدي 

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- جالون     :   ٤ كغم
- علبه        :   ١ كغم

مالحظات:
- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
على  مخمليه  لمسه  العطاء  الداخليه  لالسطح  يستخدم  داخلي  مخملي  دهان  فلفيت  رغدان 

الجدران ليحولها الى جدران ديكوريه متميزه ثالثية االبعاد مموجه , وهو متوفر بعدة الوان

الميزات العامه:
١- قوة التصاق جيده

٢- يعطي لمسه مخمليه جذابه 
٣- يمكن استخدامه على االسطح المدهونه سابقا 

٤- يعطي اطاللة للسطح مط والمع
٥- سهل االستخدام

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫١٥ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٦٫٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٠٫٣ – ٠٫٥   كغم/م٢ 

- المواد الالصقه                          :     ستايرين اكريليك
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     ٢ -  ٣   ساعه

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن 

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج 
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم دهان طبقه او طبقتين من رغدان اكريلك او رغدان اجشل وحسب اللون المعتمد 
٨-يتم دهان طبقه او طبقتين حسب الحاجه من رغدان فلفيت 

ب-االسطح الجديدة: 
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٥- يتم دهان طبقه او طبقتين من رغدان اكريلك او رغدان اجشل وحسب اللون المعتمد
٦- يتم دهان طبقه او طبقتين حسب الحاجه من رغدان فلفيت 

تعليمات االستعمال: 
بواسطة المالج الحديدي 

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- جالون     :   ٤ كغم
- علبه        :   ١ كغم

مالحظات:
- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Notes: 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department

B - New surfaces: 
1 - Abrade surfaces completely with an appropriate sandpaper to get a smooth surface and then 
remove the dust 
2 - Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer 
3- Use Raghadan's surface patty to treat the walls and left them to dry completely
4- Abrade the putty and clean the surface 
5-Paint one or two layers of Raghadan acrylic or Raghadan Eggshell per the adopted Color 
6- Paint one or two layers, as needed, of Raghadan's Velvet

Instructions for use: 
By trowels

Color: 
Color is chosen by Raghadan catalogue 

Packaging: 
-  Gallon: 4 kg 
-  Tin: 1 kg 

Notes: 
-  Avoid using the paint when the temperature is below 5 degrees Celsius 
-  Clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Raghadan's Velvet is an interior velvety paint used for interior surfaces in order to give walls a 
velvety touch and turn them into corrugated, distinct three-dimensional decorative walls
Raghadan's Velvet is available in several colors 

General Features: 
1- Good adhesion strength 
2- Gives an attractive velvet touch 
3- Can be used on previously painted surfaces 
4- Gives a mutt and gloss surface
5- Easy to use

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.15 
- Size of solid content: 46.5% 
- Coverage rate: 0.3 - 0.5 kg / m 2 
- Adhesives: Styrene Acrylic 
- Storage period: 30 months 
- Flash point: non-�ammable (aqueous)
- Drying times at 25 ° C: 2-3 hours 

Surface Preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust

A - Pre-painted surfaces: 
1 - Remove as much old paint as possible 
2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4 – Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely 
6 - Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7 – Paint one or two coating layers of Raghadan acrylic or Raghadan eggshell or per the accord-
ing color
8 - Paint a layer or two layers, as needed, of Raghadan's Velvet 

Raghadan Velvet (Decorative)



رغدان بولو (ديكوري)

الوصف ومجاالت االستخدام :
رغدان بولو دهان ديكوري داخلي يستخدم لالسطح الداخليه ليحولها الى جدران ديكوريه متميزه 

ذات طابع جذاب ومميز , وهو متوفر بعدة الوان

الميزات العامه:
١- قوة التصاق جيده.

٢- يعطي لمسه ذات طابع خشن جذابه 
٣- يمكن استخدامه على االسطح المدهونه سابقا 

٤- يعطي اطاللة المعه للسطح
٥- سهل االستخدام

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٢١ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٨٫٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٠٫٣ – ٠٫٥   كغم/م٢ 

- المواد الالصقه                          :     ستايرين اكريليك
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     ٢ -  ٣   ساعه

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم دهان طبقه او طبقتين من رغدان اكريلك او رغدان اجشل وحسب اللون المعتمد 
٨- يتم دهان طبقه واحده من رغدان بولو 

ب-االسطح الجديدة: 
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار

٥- يتم دهان طبقه او طبقتين من رغدان اكريلك او رغدان اجشل وحسب اللون المعتمد
٦- يتم دهان طبقه واحده من رغدان بولو

تعليمات االستعمال: 
بواسطة فرشايه الدهان

بواسطة االسفنج 

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- جالون     :   ٤ كغم
- علبه        :   ١ كغم

مالحظات:
- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
رغدان بولو دهان ديكوري داخلي يستخدم لالسطح الداخليه ليحولها الى جدران ديكوريه متميزه 

ذات طابع جذاب ومميز , وهو متوفر بعدة الوان

الميزات العامه:
١- قوة التصاق جيده.

٢- يعطي لمسه ذات طابع خشن جذابه 
٣- يمكن استخدامه على االسطح المدهونه سابقا 

٤- يعطي اطاللة المعه للسطح
٥- سهل االستخدام

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٢١ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٨٫٥٪
- معدل التغطيه                            :     ٠٫٣ – ٠٫٥   كغم/م٢ 

- المواد الالصقه                          :     ستايرين اكريليك
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     ٢ -  ٣   ساعه

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

أ-االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن  

٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , ومن ثم ازالة الغبار  الناتج
٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

٤- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر 
٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران  أو بمعجون اكريليك فلر ويترك 

للجفاف التام
٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار 

٧- يتم دهان طبقه او طبقتين من رغدان اكريلك او رغدان اجشل وحسب اللون المعتمد 
٨- يتم دهان طبقه واحده من رغدان بولو 

ب-االسطح الجديدة: 
١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم ,ومن ثم ازالة 

الغبار  الناتج 
٢- يتم طالء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر

٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران  ويترك للجفاف التام
٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار

٥- يتم دهان طبقه او طبقتين من رغدان اكريلك او رغدان اجشل وحسب اللون المعتمد
٦- يتم دهان طبقه واحده من رغدان بولو

تعليمات االستعمال: 
بواسطة فرشايه الدهان

بواسطة االسفنج 

اللون :
يتم اختيار اللون حسب كتالوج رغدان

التعبئه: 
- جالون     :   ٤ كغم
- علبه        :   ١ كغم

مالحظات:
- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



B- New surfaces: 
1- Abrade surfaces completely with an appropriate sandpaper to get a smooth surface and then 
remove the dust 
2- Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer 
3- Use Raghadan's surface patty to treat the walls and leave them to dry completely 
4- Abrade the putty and clean the surface 
5- Paint one or two layers of Raghadan acrylic or Raghadan Eggshell per the adopted color 
6- Paint one or two layers of Raghadan's Polo 

Instructions for use: 
By Paint brush
By sponge 

Color: 
Color is chosen by Raghadan catalogue 

 Packaging: 
- Gallon: 4 kg 
-  Tin: 1 kg 

Notes: 
- Avoid using the paint when the temperature is below 5 degrees Celsius 
- Clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Raghadan Polo interior decorative paint is used for interior surfaces to turn it to interior distinct 
decorative walls with an attractive and distinctive character. It is also available in several colors

General Features: 
1- Good adhesion strength 
2- Gives a coarse attractive texture 
3- Can be used on previously painted surfaces 
4- Gives a gloss appearance 
5- Easy to use 

Physical speci�cation: 
- Speci�c Gravity: 1.21 
- Size of solid content: 48.5% 
- Coverage rate: 0.3 - 0.5 kg / m 2 
- Adhesives: Styrene Acrylic 
- Storage period: 30 months 
- Flash point: non-�ammable (aqueous) 
- Drying times at 25 ° C: 2-3 hours 

Surface Preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A- Pre-painted surfaces: 
1- Remove as much old paint as possible
2- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust 
3- Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
4- Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer 
5- Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty or Acrylic Filler putty, and then leave it 
to dry completely 
6- Abrade the putty and clean the dust o� the surface 
7- Paint one or two coating layers of Raghadan acrylic or Raghadan eggshell or per the adopted 
color
8- Paint one layer of Raghadan Polo

Raghadan Polo (Decorative) 



رغدان بوند

الوصف ومجاالت االستخدام :
والمعاجين  االسمنتيه  المواد  كل  يستخدم مع  االغراض  اكريليكي متعدد  رابط  مائي  لكر  رغدان 
الضغط  الشد وقوة  ,يزيد قوة  للدهانات  للصق وكاساس  , ويستخدم كعامل مساعد  واللياسه 

وقوة الثني للمونه االسمنتيه , يساعد على عزل الرطوبه

الميزات العامه:
١- قوة التصاق جيده

٢- مقاوم للعوامل الجويه 
٣- مقاوم لالمالح 

٤- يساعد على العزل
٥- سهل االستخدام

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٠٠ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٣٣٫٤٢٪
- المواد الالصقه                          :     بولي فنل اسيتيت

- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     ٢ -  ٣   ساعه

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

تعليمات االستعمال: 
يخفف البوند بالماء حسب طبيعة االستعمال

يضاف الى الخلطه االسمنتيه او اللياسه حسب الحاجه

اللون :
بدون لون شفاف

التعبئه: 
- جالون         :   ٥ كغم
- علبه           :   ١ كغم

االستخدامات :
الماصه  االسطح  فوق  كأساس   . والخارجيه  الداخليه  االسطح  كل  على  بوند  رغدان  يستخدم 
والضعيفه من الخرسانه واللياسه . وكمضاف للياسه والمدات االرضيه ومونه لصق البالط وتصليح 

كحلة الحجر وكل انواع المونه االسمنتيه ويستعمل كأساس للدهانات

مالحظات:
- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
والمعاجين  االسمنتيه  المواد  كل  يستخدم مع  االغراض  اكريليكي متعدد  رابط  مائي  لكر  رغدان 
الضغط  الشد وقوة  ,يزيد قوة  للدهانات  للصق وكاساس  , ويستخدم كعامل مساعد  واللياسه 

وقوة الثني للمونه االسمنتيه , يساعد على عزل الرطوبه

الميزات العامه:
١- قوة التصاق جيده

٢- مقاوم للعوامل الجويه 
٣- مقاوم لالمالح 

٤- يساعد على العزل
٥- سهل االستخدام

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٠٠ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٣٣٫٤٢٪
- المواد الالصقه                          :     بولي فنل اسيتيت

- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     ٢ -  ٣   ساعه

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

تعليمات االستعمال: 
يخفف البوند بالماء حسب طبيعة االستعمال

يضاف الى الخلطه االسمنتيه او اللياسه حسب الحاجه

اللون :
بدون لون شفاف

التعبئه: 
- جالون         :   ٥ كغم
- علبه           :   ١ كغم

االستخدامات :
الماصه  االسطح  فوق  كأساس   . والخارجيه  الداخليه  االسطح  كل  على  بوند  رغدان  يستخدم 
والضعيفه من الخرسانه واللياسه . وكمضاف للياسه والمدات االرضيه ومونه لصق البالط وتصليح 

كحلة الحجر وكل انواع المونه االسمنتيه ويستعمل كأساس للدهانات

مالحظات:
- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Uses: 
Raghadan Bond is used on all interior and exterior surfaces as basis over absorbent and vulnerable 
concrete and plaster rooftops, and as an additive for plaster and �oor tiles mortar paste, and in 
repairing all types of stone grouting and cement mortar as well as being used as a base for paints
 

Notes: 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees 
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Raghadan multi-purpose aqueous acrylic lacquer link used with all cement materials, putties and 
�llers. It is used as a paste agent and as a base for paints. It increases tensile, compressive and bend-
ing strength of cement mortar and helps to isolate moisture

General Features: 
1- Good adhesion strength 
2- Resistant to atmospheric agents 
3- Resistant to salts
4- Insulation agent
5- Easy to use

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity:  1.00 
- Solid content size:  33.42% 
- Adhesives: Poly Fennell Acetate 
- Storage period: 30 months 
- Flash point: non-�ammable (aqueous) 
- Drying times at 25 ° C: 2-3 hours 

Surface Preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

Instructions for use: 
The Bond is diluted with water depending on the nature of use, then added to the cement mix or 
�ller as needed

Color: 
Transparent 

Packaging: 
- Gallon: 5 kg 
- Tin: 1 kg 

Raghadan Bond 



رغدان لكر مائي

الوصف ومجاالت االستخدام :
والمعاجين  االسمنتيه  المواد  كل  يستخدم مع  االغراض  اكريليكي متعدد  رابط  مائي  لكر  رغدان 

واللياسه , ويستخدم كعامل مساعد للصق وكاساس للدهانات , يساعد على عزل الرطوبه

الميزات العامه:
١- قوة التصاق جيده

٢- مقاوم للعوامل الجويه
٣- مقاوم لالمالح 

٤- يساعد على العزل
٥- سهل االستخدام

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٠٢ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٣٨٫٥٪
- المواد الالصقه                          :     ستايرين اكريليك

- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     ٢ -  ٣   ساعه

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

تعليمات االستعمال: 
يخفف اللكر المائي بالماء حسب طبيعة االستعمال

يضاف الى الخلطه االسمنتيه او اللياسه حسب الحاجه

اللون :
بدون لون شفاف

التعبئه: 
- درم             :   ١٨  لتر

- جالون         :   ٣٫٦ لتر
- علبه           :   ١ لتر

االستخدامات :
يستخدم رغدان لكر مائي على كل االسطح الداخليه والخارجيه . كأساس فوق االسطح الماصه 
والضعيفه من الخرسانه واللياسه . وكمضاف للياسه والمدات االرضيه ومونه لصق البالط وتصليح 

كحلة الحجر وكل انواع المونه االسمنتيه .ويستعمل كأساس للدهانات

مالحظات:
- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
والمعاجين  االسمنتيه  المواد  كل  يستخدم مع  االغراض  اكريليكي متعدد  رابط  مائي  لكر  رغدان 

واللياسه , ويستخدم كعامل مساعد للصق وكاساس للدهانات , يساعد على عزل الرطوبه

الميزات العامه:
١- قوة التصاق جيده

٢- مقاوم للعوامل الجويه
٣- مقاوم لالمالح 

٤- يساعد على العزل
٥- سهل االستخدام

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٠٢ 

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٣٨٫٥٪
- المواد الالصقه                          :     ستايرين اكريليك

- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     ٢ -  ٣   ساعه

تحضير السطح : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

تعليمات االستعمال: 
يخفف اللكر المائي بالماء حسب طبيعة االستعمال

يضاف الى الخلطه االسمنتيه او اللياسه حسب الحاجه

اللون :
بدون لون شفاف

التعبئه: 
- درم             :   ١٨  لتر

- جالون         :   ٣٫٦ لتر
- علبه           :   ١ لتر

االستخدامات :
يستخدم رغدان لكر مائي على كل االسطح الداخليه والخارجيه . كأساس فوق االسطح الماصه 
والضعيفه من الخرسانه واللياسه . وكمضاف للياسه والمدات االرضيه ومونه لصق البالط وتصليح 

كحلة الحجر وكل انواع المونه االسمنتيه .ويستعمل كأساس للدهانات

مالحظات:
- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Uses: 
Raghadan's aqueous lacquer is used on all interior and exterior surfaces as basis above absor-
bent and vulnerable concrete and plaster surfaces, and as an additive to plaster and tiles mortar 
putty. It is also used to repair all types of tile grouting and all types of cement mortar as well as 
being used as a basis for paints

Notes: 
- Avoid the use of paint when the temperature is below 5 degrees Celsius
- Clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Raghadan aqueous lacquer is a multi-purpose acrylic link which is used with all cement materi-
als, putties and plasters, and is used as an adjunct to paste, as a base for paints, in addition to 
helping in isolating moisture 

General Features: 
1- Good adhesion strength 
2- Resistant to atmospheric agents 
3- Resistant to salts 
4- Helps in insulation
5- Easy to use

Physical speci�cations: 
- Speci�c Gravity: 1.02 
- Solid content: 38.5% 
- Adhesives: Styrene Acrylic 
- Storage period: 30 months 
- Flash point: non-�ammable (aqueous)
- Drying times at 25 ° C: 2-3 hours 

Surface Preparation: 
The surface must be dry, sound, clean and free of dirt, oil, grease and dust

Instructions for use: 
The aqueous lacquer is diluted with water depending on the nature of use, then added to the 
amalgam cement or plaster as needed 

Color: 
Colorless, transparent

Packaging: 
- Drum: 18 liters 
- Gallon: 3.6 liter 
- Tin: 1 liter

Raghadan Aqueous Lacquer 



 الوصف ومجاالت اإلستخدام :
دهان عازل لألسطح ذو مرونة فائقة مبني على مركبات صناعية خاصة ، شديدة الترابط قابلة 

للتمدد ال تسمح بنفاذ المياة او الرطوبة للمناطق المعزولة بها 
يقوم الدهان بتأمين الحماية والعزل الكامل لألسطح األسمنتية ، البالط  ، وعوازل البولي يوريثان  

الميزات العامه:
١- قابلية ممتازة للغسيل والتنظيف 

في  التغيرات  حسب  والتلقص  للتمدد  الطالء  امكانية  مع  االسطح  على  عالية  إلتصاق  قوة   -٢
درجات الحرارة 

٣- يمنع الدلف ويقاوم النش والرطوبة 
٤- عاكس مثالي للحرارة واألشعة فوق البنفسجية المضرة

٥- ممكن اصالحه بسهولة ويسر في حالة تعرض طبقة الطالء للتلف وذلك بطالء الجزء التالف 
فقط 

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :       ١٫٢٥

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٤٦٫٥٢٪
- معدل التغطيه                            :   ٠٫٩ – ١٫٢ م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :  ٥٠٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :   ٣٠ شهر

- نقطة الوميض                           :     غير قابل لالشتعال(مائي)
- نوع التشطيب                           :   قشرة البيضة .

- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريبًا
الجفاف الكامل خالل ثمانية ساعات تقريبًاوحسب سماكة الطبقة 

امكانية الطالء بعد اثنى عشرة ساعة تقريبًا                                            

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربة

أ- االسطح المدهونة مسبقا :
١- يتم إزالة العوالق والشوائب والطبقات الضعيفة ما أمكن   

٢- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام
لتاسيس  النظيف  بالماء   ٪  ٥٠ بنسبة  مخففة  األسطح  عازل  رغدان  من  واحة  طبقة  طالء  ٣-.يتم 
السطح وإختراق المسامات وإغالقها ويترك السطح اثنى عشرة ساعة على األقل ليجف تماماً   

٤- يتم ملء الشقوق والثقوب والفراغات بمعجون اكريليك فلر  ويترك للجفاف التام 
٥- يتم طالء طبقتين من رغدان عازل االسطح بدون تخفيف على ان تكون الطبقة الثانية متعامدة 

مع الطبقة االولى ويراعى ترك فترة زمنية كافية لكي تجف الطبقة االولى قبل ان يتم طالء 
الطبقة الثانية

ب-االسطح الجديدة:رغدان عازل األسطح
١ - يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام

لتأسيس  النظيف  بالماء   ٪٥٠ بنسبة  مخففة  األسطح  رغدعازل  من  واحده  طبقه  طالء  يتم   -٢
السطح وإختراق المسامات وإغالقها ويترك السطح انى عشرة ساعة على األقل ليجف تمامًا 

٣- يتم ملء الثقوب والفراغات بمعجون اكريليك فلر  ويترك ليجف تماماً  
٤- يتم طالء طبقتين من رغدان عازل االسطح بدون تخفيف على ان تكون الطبقة الثانية متعامدة 
مع الطبقة االولى ويراعى ترك فترة زمنية كافية لكي تجف الطبقة االولى قبل ان يتم طالء 

الطبقة الثانية

تعليمات االستعمال:
األدوات المستعملة : الفراشاة ، الرول ، المساحة المطاطية ومسدس الرش الهوائي 

نوع المخفف                     :        الماء النظيف

اللون :
االبيض 

التعبئه: 
- درم                  ١٨   لتر  
- جالون               ٣٫٦ لتر

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوة باحكام بعد اإلستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- جب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 
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B - New surfaces: 
1- Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
2- Paint one coating layer of Raghadan's surfaces insulator diluted by 50% clean water in order 
to establish the surface and penetrate then close the pores. Afterwards, leave the surface to dry 
completely for twelve hours at least 
3- Fill cracks and holes with Acrylic Feller putty then leave them to dry completely 
4- Paint two layers of Raghadan's surfaces insulator without dilution provided that the second 
layer is perpendicular to the �rst layer. Also, a su�cient period of time must elapse for the �rst 
layer dry before painting the second layer 

Instructions for use: 
Used Instruments: Brush, roller, rubber sweeper and air spray gun 
Dilutant: Clean water 

Color: 
White. 

Packaging: 
Drum: 18 Liters
Gallon: 3.6 liters

Notes: 
 - Shake the container well before use 
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees
- After Painting, clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department



Description and areas of use: 
Roof Coating paint with superior �exibility built with special, strong and �exible industrial com-
pounds which do not allow water or moisture into isolated areas
The Paint secures full protection and insulation for roofs, cement surfaces, tiles, and polyure-
thane insulation

General Features: 
1- Excellent scalability for washing and cleaning 
2- High adhesion strength on surfaces. Tthe paint is extendable and shrinkable by changes in 
temperature
3- Resistant to moisture
4- Perfect re�ector to heat and harmful UV rays 
5- Easily repaired in case the coating layer was damaged, this could be done by painting the 
damaged portion only 

Physical speci�cations: 
-  Speci�c Gravity: 1.25 
-  Solid content size: 46.52% 
-  Coverage rate: 0.9 - 1.2 m 2 / l 
-  Paint layer thickness: 500 microns 
-  Storage period: 30 months 
-  Flash point: non-�ammable (aqueous)
-  Finishing: Eggshell
-  Drying times at 25 ° C: In almost two hours
Full drought within eight hours, based on layer thickness. 
Possibility of paint after about twelve hours

Surface Preparation: 
The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust 

A - Pre-painted surfaces: 
1- Remove impurities and weak layers as much as possible 
2- Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely 
3- Paint one coating layer of Raghadan's surfaces insulator diluted by 50% clean water in order 
to establish the surface and penetrate then close the pores. Afterwards, leave the surface to dry 
completely for twelve hours at least 
4- Fill cracks and holes with Acrylic Feller putty then leave them to dry completely 
5- Paint two layers of Raghadan's surfaces insulator without dilution provided that the second 
layer is perpendicular to the �rst layer. Also, a su�cient period of time must elapse for the �rst 
layer dry before painting the second layer 

Raghadan Roof Coating



رغدان الصق بالط

الوصف ومجاالت االستخدام :
رغدان الصق بالط بودره بأساس اسمنتي ومواد رابطه هيدروليكيه وعضويه جاهز لالستعمال 

لبالط السيراميك والفسيفيساء والرخام ذو قوة لصق عاليه جدا على معظم أسطح البناء 
الداخليه والخارجيه 

الميزات العامه:
١- جاهزة لإلستعمال 

٢- مقاوم الختالف درجات الحراره 
٣- قوة لصقة عالية جدًا 

٤- مقاوم للعوامل الجويه القاسيه

المواصفات الفيزيائيه :
- المنتج            :الصق بالط جاهز للخلط على شكل بودرة   

- المواد الالصقة  : هيدروليكية وعضوية    
- المواد المعبئة    :  مواد معينة متدرجة بدقة 

- المواد المضافة : مواد مؤخرة للجفاف  وطاردة للماء ومساعدة عل اللصق                    
- االستهالك      : ١٠ م٢ / كيس زنة ٢٥ كغم تقريبا ويتغير حسب حالة السطح

- نسب الخلط    : ٧ لتر ماء مع ٢٥ كغم لياسه
- قوة الشد       : ١٫٥ كيلو باوند /سم٢

- التخزين         : ٣٠ شهر
- العبوه        : اكياس ٢٥ كغم

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه, يتم رش 

السطح بالماء بدرجه كافيه قبل العمل 

تعليمات االستعمال:
١- ادوات االستخدام   :      المشحاف ذو االسنان

٢- نوع المخفف        :      الماء

اللون :
ابيض

مالحظات:
- يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 
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لبالط السيراميك والفسيفيساء والرخام ذو قوة لصق عاليه جدا على معظم أسطح البناء 
الداخليه والخارجيه 

الميزات العامه:
١- جاهزة لإلستعمال 

٢- مقاوم الختالف درجات الحراره 
٣- قوة لصقة عالية جدًا 

٤- مقاوم للعوامل الجويه القاسيه

المواصفات الفيزيائيه :
- المنتج            :الصق بالط جاهز للخلط على شكل بودرة   

- المواد الالصقة  : هيدروليكية وعضوية    
- المواد المعبئة    :  مواد معينة متدرجة بدقة 

- المواد المضافة : مواد مؤخرة للجفاف  وطاردة للماء ومساعدة عل اللصق                    
- االستهالك      : ١٠ م٢ / كيس زنة ٢٥ كغم تقريبا ويتغير حسب حالة السطح

- نسب الخلط    : ٧ لتر ماء مع ٢٥ كغم لياسه
- قوة الشد       : ١٫٥ كيلو باوند /سم٢

- التخزين         : ٣٠ شهر
- العبوه        : اكياس ٢٥ كغم

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه, يتم رش 

السطح بالماء بدرجه كافيه قبل العمل 

تعليمات االستعمال:
١- ادوات االستخدام   :      المشحاف ذو االسنان

٢- نوع المخفف        :      الماء

اللون :
ابيض

مالحظات:
- يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



رغدان الصق بالط

الوصف ومجاالت االستخدام :
رغدان الصق بالط بودره بأساس اسمنتي ومواد رابطه هيدروليكيه وعضويه جاهز لالستعمال 

لبالط السيراميك والفسيفيساء والرخام ذو قوة لصق عاليه جدا على معظم أسطح البناء 
الداخليه والخارجيه 

الميزات العامه:
١- جاهزة لإلستعمال 

٢- مقاوم الختالف درجات الحراره 
٣- قوة لصقة عالية جدًا 

٤- مقاوم للعوامل الجويه القاسيه

المواصفات الفيزيائيه :
- المنتج            :الصق بالط جاهز للخلط على شكل بودرة   

- المواد الالصقة  : هيدروليكية وعضوية    
- المواد المعبئة    :  مواد معينة متدرجة بدقة 

- المواد المضافة : مواد مؤخرة للجفاف  وطاردة للماء ومساعدة عل اللصق                    
- االستهالك      : ١٠ م٢ / كيس زنة ٢٥ كغم تقريبا ويتغير حسب حالة السطح

- نسب الخلط    : ٧ لتر ماء مع ٢٥ كغم لياسه
- قوة الشد       : ١٫٥ كيلو باوند /سم٢

- التخزين         : ٣٠ شهر
- العبوه        : اكياس ٢٥ كغم

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه, يتم رش 

السطح بالماء بدرجه كافيه قبل العمل 

تعليمات االستعمال:
١- ادوات االستخدام   :      المشحاف ذو االسنان

٢- نوع المخفف        :      الماء

اللون :
ابيض

مالحظات:
- يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Description and areas of use: 
Raghadan's tiles adhesive is a powder of concrete basis and hydraulic & organic binders that are 
ready-to-use for ceramic tile, Mosaic and marble. The glue has very high adhesion on most inter-
nal and external building surfaces

General features: 
1- Ready for use 
2- Resistant to di�erent temperatures
3- Very high adhesion 
4- Resistant to extreme weather factors

Physical speci�cations: 
-  Product: tile adhesive, ready for mixing as powder 
- Adhesives: hydraulic and organic 
- Packaged materials: accurately graded materials 
- Additives: water-repellent and adhesion-aiding materials
- Consumption: 10 m2 / 25 kg bag and almost unchanged by the case of the surface 
- Mixing ratios: 7 liters of water with 25 kg of plaster 
- Tensile strength: 1.5 kg lbs / cm 2 
- Storage: 30 months 
- Package: 25 kg bags 

Surface preparation: 
The surface must be clean, sound and free of dirt, oil, grease, dust. It must be sprayed with water 
su�ciently before work

Instructions for use: 
1- Tools to use: Chisel
2- Dilutant: water 

Color: 
White

Notes: 
- Clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department

الوصف ومجاالت االستخدام :
رغدان الصق بالط بودره بأساس اسمنتي ومواد رابطه هيدروليكيه وعضويه جاهز لالستعمال 

لبالط السيراميك والفسيفيساء والرخام ذو قوة لصق عاليه جدا على معظم أسطح البناء 
الداخليه والخارجيه 

الميزات العامه:
١- جاهزة لإلستعمال 

٢- مقاوم الختالف درجات الحراره 
٣- قوة لصقة عالية جدًا 

٤- مقاوم للعوامل الجويه القاسيه

المواصفات الفيزيائيه :
- المنتج            :الصق بالط جاهز للخلط على شكل بودرة   

- المواد الالصقة  : هيدروليكية وعضوية    
- المواد المعبئة    :  مواد معينة متدرجة بدقة 

- المواد المضافة : مواد مؤخرة للجفاف  وطاردة للماء ومساعدة عل اللصق                    
- االستهالك      : ١٠ م٢ / كيس زنة ٢٥ كغم تقريبا ويتغير حسب حالة السطح

- نسب الخلط    : ٧ لتر ماء مع ٢٥ كغم لياسه
- قوة الشد       : ١٫٥ كيلو باوند /سم٢

- التخزين         : ٣٠ شهر
- العبوه        : اكياس ٢٥ كغم

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه, يتم رش 

السطح بالماء بدرجه كافيه قبل العمل 

تعليمات االستعمال:
١- ادوات االستخدام   :      المشحاف ذو االسنان

٢- نوع المخفف        :      الماء

اللون :
ابيض

مالحظات:
- يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 

Raghadan Tiles Adhesive



رغدان روبة بالط

الوصف ومجاالت االستخدام :
رغدان روبة بالط ملونه جاهزة للخلط على شكل بودره لالستعمال الداخلي والخارجي لالرضيات والجدران 
من بالط الموزاييك والسيراميك والرخام والجرانيت, بعرض فواصل من ٥ ملم. ان المرونه المتوازنه له 

تسمح بتعبئة كل الفواصل بدقه كبيره . عند الجفاف اليتشقق وال يكون له فواصل مخلخله 

الميزات العامه:
١- جاهزة لإلستعمال 

٢- مرونه متوازنه 
٣- الوان ثابته 

٤- ال يتشقق اوينكمس
٥- طارد للماء

٦- فواصل قويه غير مخلخله
٧- سهل التركيب

٨- عرض فاصل حتى ٥ ملم

المواصفات الفيزيائيه :
- المنتج            : روبة بالط جاهزة للخلط على شكل بودرة   

- المواد الالصقة  : هيدروليكية وعضوية    
- المواد المعبئة    :  مواد معينة متدرجة بدقة 

- المواد المضافة : مواد مؤخرة للجفاف  وطاردة للماء ومساعدة عل اللصق                    
- عرض الفاصل : ال  يزيد عن ٥ ملم      

- السموميه        : غير سام
- نسب الخلط    : ١ لتر ماء مع ٥ كغم روبه

- التخزين         : ٣٠ شهر
- العبوه        : اكياس ٥ كغم

تحضير السطح :
تأكد من نظافة الفواصل وخلوها من اي عوالق , وينصح بترطيب السطح  قبل العمل

تعليمات االستعمال:
٢- نوع المخفف        :      الماء

اللون :
حسب كاتالوج رغدان 

مالحظات:
- يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Description and areas of use: 
Raghadan's colored tiles grout comes in powder form and ready for mixing. It's prepared for 
internal and external �oors and walls of mosaic tile, ceramic, marble and granite. The slurry has 
a 5 mm space width. Its balanced �exibility aids in �lling all spaces with great accuracy. When 
the slurry dries it does not crack or break 

General Features: 
1- Ready for use 
2- Balanced �exibility
3- Fixed colors 
4- Does not crack
5- Water-repellent 
6- Strong separators 
7- Easy to install 
8- Separators width up to 5 mm

Physical speci�cations: 
- Product: Tiles slurry ready for mixing as powder 
- Adhesives: hydraulic and organic 
- Packaged materials: Accurately graded materials 
- Additives: Water-repellent and adhesion-aiding materials
- Separator width: Not more than 5 mm 
- Toxicity: Nontoxic 
- Mixing ratio: 1 liter of water with 5 kg of slurry 
- Storage: 30 months 
- Package: 5 kg bags 

Surface Preparation: 
Make sure that the separators are clean; you are advised to moisten the surface before work

Instructions for use: 
Dilutant: Water 

Color: 
As per Raghadan's catalogue 

Notes: 
- Clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use 
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department

الوصف ومجاالت االستخدام :
رغدان روبة بالط ملونه جاهزة للخلط على شكل بودره لالستعمال الداخلي والخارجي لالرضيات والجدران 
من بالط الموزاييك والسيراميك والرخام والجرانيت, بعرض فواصل من ٥ ملم. ان المرونه المتوازنه له 

تسمح بتعبئة كل الفواصل بدقه كبيره . عند الجفاف اليتشقق وال يكون له فواصل مخلخله 

الميزات العامه:
١- جاهزة لإلستعمال 

٢- مرونه متوازنه 
٣- الوان ثابته 

٤- ال يتشقق اوينكمس
٥- طارد للماء

٦- فواصل قويه غير مخلخله
٧- سهل التركيب

٨- عرض فاصل حتى ٥ ملم

المواصفات الفيزيائيه :
- المنتج            : روبة بالط جاهزة للخلط على شكل بودرة   

- المواد الالصقة  : هيدروليكية وعضوية    
- المواد المعبئة    :  مواد معينة متدرجة بدقة 

- المواد المضافة : مواد مؤخرة للجفاف  وطاردة للماء ومساعدة عل اللصق                    
- عرض الفاصل : ال  يزيد عن ٥ ملم      

- السموميه        : غير سام
- نسب الخلط    : ١ لتر ماء مع ٥ كغم روبه

- التخزين         : ٣٠ شهر
- العبوه        : اكياس ٥ كغم

تحضير السطح :
تأكد من نظافة الفواصل وخلوها من اي عوالق , وينصح بترطيب السطح  قبل العمل

تعليمات االستعمال:
٢- نوع المخفف        :      الماء

اللون :
حسب كاتالوج رغدان 

مالحظات:
- يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 

Raghadan Tiles Grout



رغدان  لياسة اسمنتية

الوصف ومجاالت االستخدام :
رغدان لياسة اسمنتية تركيبه جاهزة مطورة خصيصا لالعمال الخارجيه للبناء واالسوار العطاءها 

منظرا مخمليا وال تحتاج الى طبقه دهان نهائيه وتتوفر بالوان متعدده

الميزات العامه:
١- جاهزة لإلستعمال 

٢- يعطي سطحا مخمليا 
٣- قوة لصقة عالية جدًا 

٤- ال يتشقق او يقشر عن الجدران

المواصفات الفيزيائيه :
- المنتج            : مونة لالسطح  الخرسانية جاهزة للخلط على شكل بودرة   

- المواد الالصقة  : هيدروليكية وعضوية    
- المواد المعبئة    :  مواد معينة مغسولة ومتدرجة بدقة 

- المواد المضافة : مواد مؤخرة للجفاف  وطاردة للماء ومساعدة عل اللصق                    
- االستهالك      : ١٫٨ كغم / م٢ لكل ١ ملم سمك

- سمك الطبقه    : حتى ٥ملم 
- نسب الخلط    : ٥ لتر ماء مع ٢٠ كغم لياسه

- قوة الشد       : ١٫٥ كيلو باوند /سم٢
- التخزين         : ٣٠ شهر

- العبوه        : اكياس ٢٠ كغم

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه, يتم رش 

السطح بالماء بدرجه كافيه قبل العمل 

تعليمات االستعمال:
١- ادوات االستخدام   :      المشحاف , المالج او السكينالخاص بالمعجون

٢- نوع المخفف        :      الماء

اللون :
حسب كاتالوج رغدان 

مالحظات:
- يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف 

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Description and areas of use: 
Raghadan's concrete plaster is designed and developed speci�cally for exterior construction 
and fences work. It is designed to give a velvety sight and it does not require a �nal layer of paint 
and is available in multiple colors 

General Features: 
1- Ready for use 
2- Gives a velvety surface 
3- Highly adhesive 
4- Does not crack or cause walls to peel

Physical speci�cations: 
- Product: mortar for concrete surfaces, ready for mixing as powder 
- Adhesives: hydraulic and organic 
- Packaged materials: certain washed and accurately graded materials 
- Additives: water-repellent and adhesion-aiding materials 
- Consumption: 1.8 kg / m 2 per 1 mm of thickness 
- Thickness: up to 5 mm 
- Mixing proportions: 5 liters of water with 20 kg of plaster 
- Tensile strength: 1.5 kg lbs / cm 2 
- Storage: 30 months 
- Package: 20 kg bags 

Surface Preparation: 
The surface must be sound, clean, and free of dirt, oil, grease and dust. The surface is sprayed 
with water su�ciently before work 

Instructions for use: 
1- Tools to use: chisel, trowel or a paste chisel knife
2- Dilutant: Water

Color: 
According to Raghadan Catalogue

Notes:  
- Clean the used tools with water immediately 
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place 
- Keep the containers out of children's reach 
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department

Raghadan Concrete Plaster



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان خاص لتخطيط الطرق مبني على راتنج الكيدي وراتنجات صناعيه اخرى تجعل الدهان قادر 
المركبات  بحركة  المرتبطه  الفيزيائيه  العوامل  وكذلك  القاسيه  المناخيه  العوامل  تحمل  على 

المختلفه واوزانها , يمكن استخدامه لجميع الطرق الخرسانيه واالسمنتيه الجديده والقديمه 

الميزات العامه:
١- مناسب للدهان بسماكات عاليه  

٢- مقاومه عاليه للزيوت والنفط والماء
٣- مقاومه عاليه لعوامل الطقس والتعريه والخدش

٤- تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :   ١٫٥٣

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٥٫٤٩٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٤– ٦  م٢ / لتر 

- سماكة طبقة الدهان                      :  ٣٠٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٠ ° م 

- نوع التشطيب                            :    مطفي 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  

الجفاف الكامل خالل خمسة ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد اربعة عشرة ساعة تقريبًا                      

تحضير الطرق : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تعليمات اإلستعمال : 
١ . ماكنة تخطيط الطرق

- نوع المخفف          :تنر  (نقطة الوميض ٣٠° م ) 
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم .                                                              

٢ .  الفرشاة / الرول 
- نوع المخفف   :تنر  ( نقطة الوميض ٣٠ ° م ) 

- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم  

اللون :رغدان دهان طرق
ابيض    اصفر    احمر

التعبئه: 
- جالون         :   ٥ كغم
- درم           :  ٢٥ كغم

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



الوصف ومجاالت االستخدام :
دهان خاص لتخطيط الطرق مبني على راتنج الكيدي وراتنجات صناعيه اخرى تجعل الدهان قادر 
المركبات  بحركة  المرتبطه  الفيزيائيه  العوامل  وكذلك  القاسيه  المناخيه  العوامل  تحمل  على 

المختلفه واوزانها , يمكن استخدامه لجميع الطرق الخرسانيه واالسمنتيه الجديده والقديمه 

الميزات العامه:
١- مناسب للدهان بسماكات عاليه  

٢- مقاومه عاليه للزيوت والنفط والماء
٣- مقاومه عاليه لعوامل الطقس والتعريه والخدش

٤- تغطية جيدة

المواصفات الفيزيائيه :
- الكثافه النوعيه                           :   ١٫٥٣

- المحتويات الصلبه بالحجم               :     ٦٥٫٤٩٪ تقريبًا
- معدل التغطية                            :     ٤– ٦  م٢ / لتر 

- سماكة طبقة الدهان                      :  ٣٠٠ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠ شهر
- نقطة الوميض                           :     ٣٠ ° م 

- نوع التشطيب                            :    مطفي 
- زمن الجفاف عند ٢٥ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ساعتين تقريباً  

الجفاف الكامل خالل خمسة ساعات تقريباً  
امكانية الطالء حد ادنى بعد اربعة عشرة ساعة تقريبًا                      

تحضير الطرق : 
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واألتربة

تعليمات اإلستعمال : 
١ . ماكنة تخطيط الطرق

- نوع المخفف          :تنر  (نقطة الوميض ٣٠° م ) 
- نسبة التخفيف         : ٥ – ١٠ ٪ بالحجم .                                                              

٢ .  الفرشاة / الرول 
- نوع المخفف   :تنر  ( نقطة الوميض ٣٠ ° م ) 

- نسبة التخفيف  : ١٠ – ١٥ ٪ بالحجم  

اللون :
ابيض    اصفر    احمر

التعبئه: 
- جالون         :   ٥ كغم
- درم           :  ٢٥ كغم

مالحظات:
- يجب تحريك العبوة قبل اإلستعمال 

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه أو عند درجة رطوبة نسبية اعلى 
من ٨٥ ٪ 

- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالنفط
- يجب اغالق العبوة بإحكام بعد االستعمال 
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية 



Color:
 White   ,  yellow   ,   red 

packing:
- gallon: 5 kg
- Drum: 25 kg

Notes:
- you must move the packaging before use
- Avoid the use of paint at temperatures below 5 ° c or at ambient relative humidity above 85%
- After cleaning the tools used must paint directly in oil
- Close the container tightly after use
- Packages must be stored in a cool and dry place 
- The dimensions of the packaging out of the reach of children 
- For further information do not hesitate to contact the technical service



The description and areas of application:
 paint for Road markings based on malicious and  others industrial resins  , resin make paint can 
withstand the harsh climatic factors as well as physical factors associated with the movement of 
vehicles and di�erent weights, can be used for concrete and cement roads old and new

The General features: -
1- Suitable for painting up to 300 microns 
2- highly resistance to oils, and water
3- highly resistance to weather, erosion and abrasion 
4- good coverage

Physical speci�cations:
- speci�c gravity                                                : 1.53
- solid content size                                           : 65.49
- percent-coverage rate                                  : 4-6 m 2/l
- The thickness of the layer of paint              : 300 microns
- storage duration: 30 months-�ash point   : 30 ° c 
- Finishing                                                         : matte
- Long drought at 25 ° c               : surface during the drought of almost two hours
Drought during the �ve hours
The possibility of coating minimum after fourteen hours

The preparation methods:
 surface must be dry and clean sand and free from dirt, oil, grease and dust    

Instructions for use: 
1. Road layout machine
- type attenuator                 : Taner (�ash point 30 ° c) 
- Ratio of dilution                : 5-10% by volume 

2.  Brush/roller
- type attenuator                 : Taner (�ash point 30 ° c)
- Dilution ratio                    : 10 – 15% in size

Raghadan Road Marking Coating



رغدان ايبوكسي لألرضيات والجدران

الوصف ومجاالت االستخدام :
اساس ايبوكسي شفاف مبني على مجموعة راتنج ايبوكسي مع مجفف بولي امايد 

لالستعمال الداخلي لكافة االرضيات ويمتاز بقوة التصاق عاليه  

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- مقاوم لمجموعه عاليه من المواد الكيميائيه والمذيبات والزيوت والشحوم
٣- تغطيه عاليه

٤- مقاومه عاليه للميكروبات والفطريات

المواصفات الفيزيائيه :
- معدل التغطيه                            :     ٤ – ٢  م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ١٥٠  -  ٢٥٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند٢٣ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ٣ ساعات تقريبا
الجفاف الكامل خالل ١٦  ساعه تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        ثنر ايبوكسي
- نسبة التخفيف                    :       ٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢-مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :      ثنر ايبوكسي

- نسبة التخفيف                   :       ١٠٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار

٣-الفرشاة/الرول
- نوع المخفف                :       ثنر ايبوكسي
- نسبة المخفف                :        ٥٪بالحجم

اللون :
شفاف

التعبئه: 
برميل + مجفف
جالون + مجفف

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال.

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



الوصف ومجاالت االستخدام :
اساس ايبوكسي شفاف مبني على مجموعة راتنج ايبوكسي مع مجفف بولي امايد 

لالستعمال الداخلي لكافة االرضيات ويمتاز بقوة التصاق عاليه  

الميزات العامه:
١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والدعك

٢- مقاوم لمجموعه عاليه من المواد الكيميائيه والمذيبات والزيوت والشحوم
٣- تغطيه عاليه

٤- مقاومه عاليه للميكروبات والفطريات

المواصفات الفيزيائيه :
- معدل التغطيه                            :     ٤ – ٢  م٢/لتر

- سماكة طبقة الدهان                      :     ١٥٠  -  ٢٥٠ ميكرون
- مدة التخزين                             :      ٣٠شهر
- نوع التشطيب                           :     حريري

- زمن الجفاف عند٢٣ درجه مئويه    :     الجفاف السطحي خالل ٣ ساعات تقريبا
الجفاف الكامل خالل ١٦  ساعه تقريبا

تحضير السطح :
يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من االوساخ والزيوت والشحوم واالتربه

تعليمات االستعمال:
١-مسدس الرش الالهوائي

- نوع المخفف                     :        ثنر ايبوكسي
- نسبة التخفيف                    :       ٥ ٪بالحجم

- فتحة فوهة المسدس             :       ٠٫٠١٥ -٠٫٠١٨ انش
- الضغط الخارج                  :       ١٢٠-١٤٠بار

٢-مسدس الرش الهوائي
- نوع المخفف                    :      ثنر ايبوكسي

- نسبة التخفيف                   :       ١٠٪بالحجم
- فتحة فوهة المسدس            :      ١٫٥-٢ملم

- الضغط الخارج                :      ٢-٣بار

٣-الفرشاة/الرول
- نوع المخفف                :       ثنر ايبوكسي
- نسبة المخفف                :        ٥٪بالحجم

اللون :
شفاف

التعبئه: 
برميل + مجفف
جالون + مجفف

مالحظات:
- يجب تحريك العبوه جيدا قبل االستعمال.

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف االدوات المستعمله مباشره بالماء

- يجب اقفال العبوه باحكام بعد االستعمال
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف

- يجب ابعاد العبوات عن متناول االطفال
- لمزيد من المعلومات ال تتردد باالتصال بالدائره الفنية



Further Information

Surface Preparation
As A Rule : Surfaces must be free of moisture , grease , oil , salt and other contaminants prior to 
any blasting / coating for steel Degrease according to SSPC-SP 1 solvent cleaning for steel and 
other metals. all weld spatters should be removed and weld seams and sharp edges should be 
grounded

Primed Steel Surfaces
Where surface is primed the raghadan Floor & Walla Finish may be applied directly when over 
coating intervals is within the limits speci�ed – beyond this exposure time primer surface may 
require sweep blast

Concrete
New concrete substrates should be allowed to cure for at least 30 days prior to application of 
this product
Lightly abrasive blast to remove all previous coatings, chalk, and surface glaze or laitance After 
blasting , all  cracks joints protrudent and hollow spot or voids on the �oor or cast concrete 
surfaces should be �lled up and repaired correctly with a suitable Raghadan . Product (consult 
Raghadan ) Apply Raghadan Clear Sealer or the recommended Raghadan Product to saturate 
and seal the surface before application of the subsequent coats.
Raghadan Surface Conditioner may be used if blasting cannot be used. The surface should be 
washed after the use of the surface conditioner and then left to dry

Safety Precautions
The following minimum precautions should be observed for any Paint:
A. Take precautions to a void skin and eye contact (gloves, goggles , face mask, barrier creams etc)
B. Provide adequate ventilation
C. If the product comes in contact with the skin, wash thoroughly with lukewarm water and 
soap or suitable Industrial cleaner. If the eyes are contaminated �ush with water (minimum 10 
minutes) and obtain medical attention at once
D. Since this product contains �ammable materials, keep away from heat , sparks and open 
�ames .no smoking should be permitted in the area
E. Observe all precaution notices on containers

De�nitions
- Tolerance  : The numerical information quoted in this data sheet is subject to normal manufac-
turing tolerance 
- Spreading rate :  Practical spreading rate can vary depending on application condition, the 
complication of the structure the weather condition 
- Volume Solids: The volume solids �gure given in the data sheet is the percentage of dry �lm 
obtained from a given wet �lm thickness under speci�ed application rate and conditions
- Over coating : the intervals given assume preparation consist with good painting practice

Disclaimer 
The information given in this sheet is for guidance only. Any person using the product without 
�rst making further inquiries as to the suitability of the product for the intended purpose does 
so at his own risk and we can accept no liability for the performance of the product or for any 
loss or damage arising out of such use. The information contained in this sheet is liable to modi�-
cation from time to time in the light of experience and our policy of continuous research & Devel-
opment

Additional Information
Raghadan Floor & Wall Finish is specially formulated with excellent properties from both the 
application properties and the performance ones
Raghadan Floor & Wall Finish is recommended for steel & concrete Floor & Walls serving in chemi-
cal and food industries with corrosion and abrasion environments. Follows are typical list of 
chemical resistance (please refer to Raghadan for the proper guidance and details):

Raghadan Floor & Wall Finish Performs Well In hot or cold climates and conditions. It can with 
stand dry heat up to 120° C and as low as -20° C intermittently and 100°C and as low as -15°C 
continuous

Product Description
A tough two component �oor and wall coating based on specially formulated pigmented epoxy 
/hardener system. Where dust prevention and abrasion resistance are important it is as smooth 
or non-slip �nish for �oor

Intended Uses/ Characteristics
- A hard wearing �oor coating
- Good dust preventing properties
- Easy cleaning properties
- Resistant to an extensive range of chemicals,solvents,natural products,oils,grease and also to 
both fresh and salt water
- Non-slip version is available

Information



Further Information

Surface Preparation
As A Rule : Surfaces must be free of moisture , grease , oil , salt and other contaminants prior to 
any blasting / coating for steel Degrease according to SSPC-SP 1 solvent cleaning for steel and 
other metals. all weld spatters should be removed and weld seams and sharp edges should be 
grounded

Primed Steel Surfaces
Where surface is primed the raghadan Floor & Walla Finish may be applied directly when over 
coating intervals is within the limits speci�ed – beyond this exposure time primer surface may 
require sweep blast

Concrete
New concrete substrates should be allowed to cure for at least 30 days prior to application of 
this product
Lightly abrasive blast to remove all previous coatings, chalk, and surface glaze or laitance After 
blasting , all  cracks joints protrudent and hollow spot or voids on the �oor or cast concrete 
surfaces should be �lled up and repaired correctly with a suitable Raghadan . Product (consult 
Raghadan ) Apply Raghadan Clear Sealer or the recommended Raghadan Product to saturate 
and seal the surface before application of the subsequent coats.
Raghadan Surface Conditioner may be used if blasting cannot be used. The surface should be 
washed after the use of the surface conditioner and then left to dry

Safety Precautions
The following minimum precautions should be observed for any Paint:
A. Take precautions to a void skin and eye contact (gloves, goggles , face mask, barrier creams etc)
B. Provide adequate ventilation
C. If the product comes in contact with the skin, wash thoroughly with lukewarm water and 
soap or suitable Industrial cleaner. If the eyes are contaminated �ush with water (minimum 10 
minutes) and obtain medical attention at once
D. Since this product contains �ammable materials, keep away from heat , sparks and open 
�ames .no smoking should be permitted in the area
E. Observe all precaution notices on containers

De�nitions
- Tolerance  : The numerical information quoted in this data sheet is subject to normal manufac-
turing tolerance 
- Spreading rate :  Practical spreading rate can vary depending on application condition, the 
complication of the structure the weather condition 
- Volume Solids: The volume solids �gure given in the data sheet is the percentage of dry �lm 
obtained from a given wet �lm thickness under speci�ed application rate and conditions
- Over coating : the intervals given assume preparation consist with good painting practice

Disclaimer 
The information given in this sheet is for guidance only. Any person using the product without 
�rst making further inquiries as to the suitability of the product for the intended purpose does 
so at his own risk and we can accept no liability for the performance of the product or for any 
loss or damage arising out of such use. The information contained in this sheet is liable to modi�-
cation from time to time in the light of experience and our policy of continuous research & Devel-
opment

Additional Information
Raghadan Floor & Wall Finish is specially formulated with excellent properties from both the 
application properties and the performance ones
Raghadan Floor & Wall Finish is recommended for steel & concrete Floor & Walls serving in chemi-
cal and food industries with corrosion and abrasion environments. Follows are typical list of 
chemical resistance (please refer to Raghadan for the proper guidance and details):

Raghadan Floor & Wall Finish Performs Well In hot or cold climates and conditions. It can with 
stand dry heat up to 120° C and as low as -20° C intermittently and 100°C and as low as -15°C 
continuous

Product Description
A tough two component �oor and wall coating based on specially formulated pigmented epoxy 
/hardener system. Where dust prevention and abrasion resistance are important it is as smooth 
or non-slip �nish for �oor

Intended Uses/ Characteristics
- A hard wearing �oor coating
- Good dust preventing properties
- Easy cleaning properties
- Resistant to an extensive range of chemicals,solvents,natural products,oils,grease and also to 
both fresh and salt water
- Non-slip version is available

Information

Raghadan Epoxy Floor & Walls Finish

Spreading Rate

Theoretical coverage
Practical coverage

4 -2 sq. m/l
Allow appropriate loss factors

Typical Thicknese
( (per coat 150-250 microns
Application Outline

Airless spray

Conventional spray

Brush or roller or squee-
gee

Cleaning solvent

 Thinning solvent

Prior to use ,stir both components separately then thoroughly  mix the exact factory pre-
weighed components together with a stirrer (power drill 300 to 500 rpm)

Recommended Tip range
Total output pressure

18 -23 yhou . Inch
2500-3500 P.s.i

Not recommended

Can be used 

Clean equipment immediately after use with Raghadan

Not recommended in exceptional circumstances use Raghadan

Pot Life 5° C® 12 HRS  /   23° C® 6 HRS / 35° C® 3 HRS
 Storage Store in cool , dry conditions
Volume Solids 50-70 % depending on color and gloss
Color
Flash Point Greater than 23° C
Drying Time

Substrate

Temperature

Touch Dry Walk on Time Over coating Interval

Minimum Maximum Normal

5° C 10 HRS  36 HRS  36 HRS  28 Days 48 HRS  
23° C 3 HRS  16 HRS  16 HRS  14 Days 24 HRS  
35° C 2HRS  12 HRS  12 HRS  7 Days 16 HRS  



Further Information

Surface Preparation
As A Rule : Surfaces must be free of moisture , grease , oil , salt and other contaminants prior to 
any blasting / coating for steel Degrease according to SSPC-SP 1 solvent cleaning for steel and 
other metals. all weld spatters should be removed and weld seams and sharp edges should be 
grounded

Primed Steel Surfaces
Where surface is primed the raghadan Floor & Walla Finish may be applied directly when over 
coating intervals is within the limits speci�ed – beyond this exposure time primer surface may 
require sweep blast

Concrete
New concrete substrates should be allowed to cure for at least 30 days prior to application of 
this product
Lightly abrasive blast to remove all previous coatings, chalk, and surface glaze or laitance After 
blasting , all  cracks joints protrudent and hollow spot or voids on the �oor or cast concrete 
surfaces should be �lled up and repaired correctly with a suitable Raghadan . Product (consult 
Raghadan ) Apply Raghadan Clear Sealer or the recommended Raghadan Product to saturate 
and seal the surface before application of the subsequent coats.
Raghadan Surface Conditioner may be used if blasting cannot be used. The surface should be 
washed after the use of the surface conditioner and then left to dry

Safety Precautions
The following minimum precautions should be observed for any Paint:
A. Take precautions to a void skin and eye contact (gloves, goggles , face mask, barrier creams etc)
B. Provide adequate ventilation
C. If the product comes in contact with the skin, wash thoroughly with lukewarm water and 
soap or suitable Industrial cleaner. If the eyes are contaminated �ush with water (minimum 10 
minutes) and obtain medical attention at once
D. Since this product contains �ammable materials, keep away from heat , sparks and open 
�ames .no smoking should be permitted in the area
E. Observe all precaution notices on containers

De�nitions
- Tolerance  : The numerical information quoted in this data sheet is subject to normal manufac-
turing tolerance 
- Spreading rate :  Practical spreading rate can vary depending on application condition, the 
complication of the structure the weather condition 
- Volume Solids: The volume solids �gure given in the data sheet is the percentage of dry �lm 
obtained from a given wet �lm thickness under speci�ed application rate and conditions
- Over coating : the intervals given assume preparation consist with good painting practice

Disclaimer 
The information given in this sheet is for guidance only. Any person using the product without 
�rst making further inquiries as to the suitability of the product for the intended purpose does 
so at his own risk and we can accept no liability for the performance of the product or for any 
loss or damage arising out of such use. The information contained in this sheet is liable to modi�-
cation from time to time in the light of experience and our policy of continuous research & Devel-
opment

Additional Information
Raghadan Floor & Wall Finish is specially formulated with excellent properties from both the 
application properties and the performance ones
Raghadan Floor & Wall Finish is recommended for steel & concrete Floor & Walls serving in chemi-
cal and food industries with corrosion and abrasion environments. Follows are typical list of 
chemical resistance (please refer to Raghadan for the proper guidance and details):

Raghadan Floor & Wall Finish Performs Well In hot or cold climates and conditions. It can with 
stand dry heat up to 120° C and as low as -20° C intermittently and 100°C and as low as -15°C 
continuous

Product Description
A tough two component �oor and wall coating based on specially formulated pigmented epoxy 
/hardener system. Where dust prevention and abrasion resistance are important it is as smooth 
or non-slip �nish for �oor

Intended Uses/ Characteristics
- A hard wearing �oor coating
- Good dust preventing properties
- Easy cleaning properties
- Resistant to an extensive range of chemicals,solvents,natural products,oils,grease and also to 
both fresh and salt water
- Non-slip version is available

Information

Product Description
A two component modi�ed epoxy without pigment

Intended Uses/ Characteristics
- As a moisture tolerant excellent penetrating priming / sealing coat for concrete , which can be 
used as part of a system or alone
- As a Sealer coat for concrete to be over coated by another heavy-duty coating
- Resistant to many chemicals & natural products, and to both fresh and salt water
- Properly cured �lm exhibits non-toxic , non-dusting, and easy cleaning properties

Information

Further Information

- Surface Preparation
As A Rule : Surfaces must be free of moisture , grease , oil , salt and other contaminants prior to 
any blasting / coating for steel Degrease according to SSPC-SP 1 solvent cleaning

Raghadan Clear Sealer

Spreading Rate

Theoretical coverage
Practical coverage

A bout 7.0 sq.Ml ( depending on surface absorption characterics)
Allow appropriate loss factors

Typical Thicknese
( 25-100 microns
Application Outline

Airless spray

Conventional spray

Brush or roller or squee-
gee

Cleaning solvent

 Thinning solvent

Prior to use ,thoroughly mix the exact factory pre-weighed components together with a 
stirrer (power drill 300 to 500 rpm) if a smaller quantity is needed mix similar volumes of 
part 1 and part 2 together

Recommended Tip range
Total output pressure

15 -18 yhou . Inch
2000-3500 P.s.i

Can be used

Can be used Brush is the preferred method of application

Clean equipment immediately after use with Raghadan

Not recommended in exceptional circumstances use Raghadan 

Pot Life 5° C® 12 HRS  /   23° C® 6 HRS / 35° C® 3 HRS
 Storage Store in cool , dry conditions
Volume Solids Approximately 50%
Color
Flash Point Greater than 23° C
Drying Time

Substrate

Temperature

Touch Dry Walk on Time Over coating Interval

Minimum Maximum Normal

5° C 16 HRS  36 HRS  36 HRS  30 Days 48 HRS  
23° C 6 HRS  12 HRS  12 HRS  7 Days 24 HRS  
35° C 4 HRS  8 HRS  8 HRS  3Days 16 HRS  



Further Information

Surface Preparation
As A Rule : Surfaces must be free of moisture , grease , oil , salt and other contaminants prior to 
any blasting / coating for steel Degrease according to SSPC-SP 1 solvent cleaning for steel and 
other metals. all weld spatters should be removed and weld seams and sharp edges should be 
grounded

Primed Steel Surfaces
Where surface is primed the raghadan Floor & Walla Finish may be applied directly when over 
coating intervals is within the limits speci�ed – beyond this exposure time primer surface may 
require sweep blast

Concrete
New concrete substrates should be allowed to cure for at least 30 days prior to application of 
this product
Lightly abrasive blast to remove all previous coatings, chalk, and surface glaze or laitance After 
blasting , all  cracks joints protrudent and hollow spot or voids on the �oor or cast concrete 
surfaces should be �lled up and repaired correctly with a suitable Raghadan . Product (consult 
Raghadan ) Apply Raghadan Clear Sealer or the recommended Raghadan Product to saturate 
and seal the surface before application of the subsequent coats.
Raghadan Surface Conditioner may be used if blasting cannot be used. The surface should be 
washed after the use of the surface conditioner and then left to dry

Safety Precautions
The following minimum precautions should be observed for any Paint:
A. Take precautions to a void skin and eye contact (gloves, goggles , face mask, barrier creams etc)
B. Provide adequate ventilation
C. If the product comes in contact with the skin, wash thoroughly with lukewarm water and 
soap or suitable Industrial cleaner. If the eyes are contaminated �ush with water (minimum 10 
minutes) and obtain medical attention at once
D. Since this product contains �ammable materials, keep away from heat , sparks and open 
�ames .no smoking should be permitted in the area
E. Observe all precaution notices on containers

De�nitions
- Tolerance  : The numerical information quoted in this data sheet is subject to normal manufac-
turing tolerance 
- Spreading rate :  Practical spreading rate can vary depending on application condition, the 
complication of the structure the weather condition 
- Volume Solids: The volume solids �gure given in the data sheet is the percentage of dry �lm 
obtained from a given wet �lm thickness under speci�ed application rate and conditions
- Over coating : the intervals given assume preparation consist with good painting practice

Disclaimer 
The information given in this sheet is for guidance only. Any person using the product without 
�rst making further inquiries as to the suitability of the product for the intended purpose does 
so at his own risk and we can accept no liability for the performance of the product or for any 
loss or damage arising out of such use. The information contained in this sheet is liable to modi�-
cation from time to time in the light of experience and our policy of continuous research & Devel-
opment

Additional Information
Raghadan Floor & Wall Finish is specially formulated with excellent properties from both the 
application properties and the performance ones
Raghadan Floor & Wall Finish is recommended for steel & concrete Floor & Walls serving in chemi-
cal and food industries with corrosion and abrasion environments. Follows are typical list of 
chemical resistance (please refer to Raghadan for the proper guidance and details):

Raghadan Floor & Wall Finish Performs Well In hot or cold climates and conditions. It can with 
stand dry heat up to 120° C and as low as -20° C intermittently and 100°C and as low as -15°C 
continuous

Product Description
A tough two component �oor and wall coating based on specially formulated pigmented epoxy 
/hardener system. Where dust prevention and abrasion resistance are important it is as smooth 
or non-slip �nish for �oor

Intended Uses/ Characteristics
- A hard wearing �oor coating
- Good dust preventing properties
- Easy cleaning properties
- Resistant to an extensive range of chemicals,solvents,natural products,oils,grease and also to 
both fresh and salt water
- Non-slip version is available

Information

Exposure Chemical
Grease
Natural Oils
Mineral Oil
Alkalis
Aliphatic Solvents
Salts
Water
Sewage water

Fumes and Light Splash
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable

Weathering
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable



Concrete
Lightly abrasive blast to remove all previous coatings, chalk, and surface glaze or laitance After 
blasting , small holes or voids in concrete surface should be �lled with a suitable and seal the 
surface before application of the subsequent coats
Raghadan Surface Conditioner may be used if blasting cannot be used . the surface should be 
washed after the use of the surface conditioner and then left to dry
The concrete must be fully cured , e.g 28 days for normal Portland cement , and completely dry 
conditions : with a humidity content in the surface below 4% The concrete must also be 
controlled for absence of capillary water action or for subsoil water

Safety Precautions
The following minimum precautions should be observed for any Paint:
A. Take precautions to a void skin and eye contact (gloves, goggles , face mask, barrier creams etc)
B. Provide adequate ventilation
C. If the product comes in contact with the skin, wash thoroughly with lukewarm water and 
soap or suitable Industrial cleaner. If the eyes are contaminated �ush with water (minimum 10 
minutes) and obtain medical attention at once
D. Since this product contains �ammable materials, keep away from heat , sparks and open 
�ames .no smoking should be permitted in the area
E. Observe all precaution notices on containers

De�nitions
- Tolerance  : The numerical information quoted in this data sheet is subject to normal manufac-
turing tolerance 
- Spreading rate :  Practical spreading rate can vary depending on application condition, the 
complication of the structure the weather condition 
- Volume Solids: The volume solids �gure given in the data sheet is the percentage of dry �lm 
obtained from a given wet �lm thickness under speci�ed application rate and conditions
- Over coating : the intervals given assume preparation consist with good painting practice

Disclaimer 
The information given in this sheet is for guidance only. Any person using the product without 
�rst making further inquiries as to the suitability of the product for the intended purpose does 
so at his own risk and we can accept no liability for the performance of the product or for any 
loss or damage arising out of such use. The information contained in this sheet is liable to modi�-
cation from time to time in the light of experience and our policy of continuous research & Devel-
opment


