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 الباب الثالث عشر

  الدھاناعمال

 

الھدف من عملیة الدھان ھو إضفاء منظر جمالي على المنشأ أو المكان المحدد للعمل وبالتالي 

 فأسبابھ ھو

 . تسھیل عملیة التنظیف خاصة بعض األنواع-3 عزل الرطوبة     -2 جمالیة    -1

 

 :ھان تحضیرات ما قبل عملیة الد

 .العالقة بالجدران ) األوساخ ( معالجة التشققات والشوائب  -1

 ) .لونھ اصفر فاقع ( سنفرة الجدران والورق السنفرة یجب أن یكون خشن جدا  -2

ول وھو یعمل على عزل الرطوب ة ع ن طبق ات ال دھان     رتدھن جمیع الجدران بمادة تسمى سوبر بند    -3

الص غیرة ف ي الج دران مم ا یعط ي تج انس ف ي عملی ة         التالیة كما یس اعد ف ي إلغ اء الثق وب والش قوق           

 .الدھان بعد ذلك 

 

 :أنواع الدھان 

 یستخدم عادة في الداخل وال یصلح للخارج لقلة مقاومتھ للعوامل الجویة ویستخدم في : البولسید -1

 :الجدران واألسقف مع تفضیلھ لألسقف لضعف التصاقھ بالجدران ، ومن مزایا البولسید 

 یدھن بالرول بالفرشاة -4 رخص ثمنھ          -3 سرعة التنفیذ           -2لتنفیذ           سھولة ا-1 

 .مع تفضیل الفرشاة ألنھا تعطي طبقة سمك اكبر 

 

:                        یستخدم داخلي وخارجي ویستخدم لألسقف والجدران بنفس الدرجة ومن مزایاه : سوبر كریل -2

 ثمنھ رخیص نسبیًا مع ارتفاعھ عن سعر البولسید       -3 سرعة التنفیذ          -2         سھولة التنفیذ  -1

  إمكانیة دھان نوع آخر بعده -5 التصاق قوي بالجدار          -4

قبلھ ثم السنفرة ثم الدھان ولكن ھذه العملیة قد تكلف أكثر ) ملتینة (  یستخدم السوبر كریل مع طبقة  قد-

 . من دھان بویة زیت 

 ) .الملتینة (  من عیوب البولسید والسوبر كریل أنھما یظھران عیوب الجدران وللتغلب علیھا نستخدم -
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 طبقات ملتینة ثم تدھن وجھ أساس 3طبقتین إلى فقط داخلي ، یدھن أوال سوبر ثم  :  بویة الزیت-3

 4فرشاة الزیت تكون ناعمة جدا ومقاسھا (  وھو إما بالرول أو بالفرشاة  uuder coatللبویة یسمى 

 .ثم تدھن وجھین بویة زیت وھي نوعان المع أو مطفئ ) انش 

 صعب -2.  المقصورة  ال تستخدم في حاالت الرطوبة العالیة والمنازل غیر -1: عیوب بویة الزیت 

 .التنفیذ 

  سھولة التنظیف -2 أفضل شكل جمالي على اإلطالق         -1: مزایا بویة الزیت 

 

 .داخلي وخارجي  : التمبورتكس -4

ھذه الخاصیة قد تكون سلبیة في حالة الرغبة بإزالة الدھان (  قوي االلتصاق بالجدران -1:  مزایاه -

 ال یتأثر -4 عمره الزمني طویل      -3 عیوب الجدار          یخفي-2)     وتبدیلھ بنوع آخر 

 بالرطوبة كثیرا 

 ) .الكمبریسة (  قد یدھن بالرول أو باستخدام مضخة الھواء -

ول ثم وجھ سوبر كریل ثم طبقة التمبورتكس ولتجنب تعلق الشوائب ر یدھن أوال وجھ سوبر بند-

  . الدھان ملتینة أثناء عملیةواألوساخ بھ یدھن طبقة من الزیت وال نستخدم
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