
Preparation guide:
 
1- Surface should be stable, firm, dry and free of contaminants like dust, loose old paint, laitance, 
    dirt, oil and grease, etc.
 2- Surface Temperature required during application should be above 5 degrees centigrade and 
     relative humidity below 85%.
 3- No thinner is required.
 
4- Although application of Casa Badeya is very easy, it should be applied by a professional painter 
    for optimal results.
 
Painting system:
 
1- Apply one coat of Topaz Acrylic Tex Primer using a roller and leave it until fully dried.
 
2- Apply Topaz Exterior Filler only if needed and leave it until fully dried, then sand it and
    re-apply the primer.
 
3- Use a flat trowel to spread Casa Badeya evenly and cover the entire surface.

: ��إرشادات التحض

1-  البد أن يكون السطح الذي ترغب بدهنه ثابت، وجاف، وخال من الملوثات كالغبار، والدهان القديم،   
       وا�وساخ، والزيوت والشحوم، إلخ.

2- درجة حرارة السطح المطلوبة اثناء الطالء ينبغي ان تكون اعلى من 5 درجات مئوية مع نسبة رطوبة 
        أقل من %85.

3- ال يتطلب وجود مذيبات.
4- على الرغم من ان تطبيق دهان كازا بادية سهل جد¤، إال أنه ال بد من دهنه من ِقبل دّهان محترف 

       للحصول على نتائج ممتازة. 
 
 

طريقة الدهان:

1-  طالء طبقة واحدة من توباز أساس رشة باستخدام الرولة وتركها حتى تجف تمام¬.

2- استخدام توباز معجون داخلي فقط إذا لزم ا�مر ودعه حتى يجف تمام¬، ثم قم بصنفرة المعجون  
        وأعد طالء طبقة اخرى من االساس.

3- استخدم مجرفة مسطحة لطالء طبقة متساوية من كازا بادية لتغطي السطح بأكمله.
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كازا بادية هو دهان من مجموعة فريدة من الدهانات الخارجية المستوحاة من أصالة البيئة التراثية 

لشبه الجزيرة العربية. إنه يعمل على توفير حماية قصوى ضد العوامل الجوية القاسية كدرجات 

الحرارة المرتفعة والرطوبة والبرد القارس. كما يقدم خيارات متنوعة للتشطيبات والرشات على 

ا�سطح الخارجية، وهو مثالي للمشاريع السكنية والفلل. كازا بادية االختيار ا�فضل للحصول على 

لمسة نهائية تستلهم الجمال من رمال الصحراء الذهبية مع حماية فائقة للمنزل، مهما كانت 

صعوبة الظروف الخارجية. 

Casa Badeya
Casa Badeya is a unique selection of exterior paints inspired by the heritage 
of the Arabian Peninsula. It provides maximum protection against harsh 
weather conditions, such as high temperatures, humidity and severe cold.
It offers a variety of options for finishings and sprays for external surfaces, 
and it is ideal for residential projects and villas. Casa Badeya is the perfect 
choice to capture the finish of golden desert sands with ultimate protection 
for the home, no matter how severe the environment is.

597ME - 25130 597ME - 1Y703 597ME - 2Y032 597ME - 2Y033

597ME - 1Y743 597ME - 1Y713 597ME - 2Y043 597ME - 6Y103

597ME - 51070 597ME - 5Y811 597ME - 6Y104 597ME - 62270
Reproduction: Because these samples are hand applied effects, the tone of colour may vary depending on the applied method.

597ME - 11060 597ME - 13210 

597ME - 40611 597ME - 44550

597ME - 31290 597ME - 3Y372
التطابق مع ا�صل: يتم تطبيق هذه العينات يدوي´، ولذلك فإن درجة اللون قد تختلف حسب الطريقة التي تم التطبيق بها. 

كازا بادية


