Casa
كازا

رشات كازا

:بعض المزايا الرئيسية لرشات كازا

 وحماية صلبة تدوم،•	مقاومة لألشعة فوق البنفسجية
.لعدة سنوات
.• تركيبة مرنة مع قدرة فائقة للثبات على االسطح

•	يغطي التشققات الدقيقة ويساعد على إخفاء عيوب
.االسطح

تقدم لك هذه التشكيلة من كازا أربعة أصناف جذابة من الرشات
جماال وأجواء راقيةطالما
ً
األكريليكية التي تضفي على جدرانك
.رغبت بها في منزلك
:كازا رشة ناعمة
خلطة من الرخام المطحون الناعم تترك فوقالجدران طبقة
.رقيقة كنعومة الرمل

• يساعد على إخفاء عيوب األسطح الغير مستوية سواء
.مع الجص او الجدران

:كازا رشة متوسطة
ًخشنا،ًخلطة من الرخام متوسط الخشونة تترك ملمساً جذابا
.بعض الشيء

:نظام الدهان

:كازا رشة خشنة
.خلطة من الرخام الخشن تترك ملمساً خشناً فوق الجدران

.• كازا أساس مائي أو كازا أساس رشة
.)• رشات كازا (إختيار الرشة المطلوبة

.)• كونتكس توب كوت للطبقة النهائية (عند الحاجة

:كازا رشة متعددة
خلطة من الراتنج الخاص ومغلظات القوام لتعطي أنماطاً من
.الطالء ذي البروزات الدائرية والناعمة

Casa textures
This Casa range offers you four attractive acrylic textures
to bring out the beauty of your walls and create the
ambience you have always desired in your home.
Casa fine texture:
A blend of fine marble aggregates. Offers a subtle, slightly
rough, fine sand texture.
Casa medium texture:
A blend of medium to coarse
marble aggregates. Offers a rough medium texture.
Casa coarse texture:
A blend of coarse marble aggregates. Offers a sharp
coarse texture.
Casa multi texture:
This is a blend of special resins and thickening agents
that results in a smooth and rounded textured pattern.
Characteristics of Casa textures:
•	UV and weather resistance. It will provide durable
protection that lasts for many years.
•	A flexible formulation with excellent adhesion
properties.
•	Covers hairline cracks and helps to hide surface
imperfections.
•	Masking unevenness both with the plaster or
the wall.
Paint system:
•	Casa water borne primer or Casa tex primer.
•	Casa textures (as per your choice)
• Contex topcoat (where needed)

كازا

Casa

58850 - 10200

58850 - 21050

58850 - 22390

58850 - 50950

58870 - 20520

58840 – 21102

Casa multi texture 58840

58850 - 26180

58850 - 25590

58850 - 20613

58850 - 1B531

58860 - 2Y450

58860 - 2Y740

Casa medium texture 58860

58850 - 12180

58850 - 26030

58850 - 60011

58850 - 21630

58870 - 20612

58860 - 2Y090

Casa coarse texture (spray) 58870

58850 - 17050

58850 - 60070

58860 - 2Y681

58860 - 2Y360

58840 - 2Y691

58860 - 55680

Casa fine texture 58850

