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Our mOst  
beautiful 
paint ever
Gives the best colour 
experience
Fenomastic My Home is a superior quality emulsion 
paint with enriched colour experience due to the 
accuracy of colours and its rich matt or smooth silk 
finish. Based on pure acrylic (Rich Matt) or acrylic 
copolymer (Smooth Silk) emulsion and designed for all 
interior surfaces. Comes in Rich Matt and Smooth Silk.

benefits
Fenomastic my Home RicH matt

•    The best colour experience which makes deep 
colours look rich and strong colours look soft

•    A wider range of colours that are more accurate 

•    Superior quality matt finish with improved 
washability and fewer touch up marks

Fenomastic my Home smootH siLK

•    Gives a good colour experience

•   Smooth silky finish with good washability

•   Colours are more accurate

lOw ON VOC منخفــض   VOC

HEAVY METAl FrEE خــاٍل مــن المعــادن الثقيلة

APEO FrEE APEO خاٍل من 

FOrMAldEHYdE FrEE خــاٍل مــن الفورمالدهيد 
ENVIrONMENTAllY 

FrIENdlY

صديق للبيئة

Low VOC content - US EPA 24 23.9 g/l

Scrub resistance - DIN 53778 Passes 10,000 cycles without failure 

Hiding Power/Whiteness: ASTM D 2805-88 97.00 / 94.82

Practical washability  -  ASTM D 4828-1994 Rating  = 0 - 2 , (Avg. Rating = 0-1, 0 = all stains removed & 2 = no stains removed)

Polish Resistance: Jotun Internal Method Gloss change @ 60 = 0.4 units 

Burnish Resistance: Jotun Internal Method Gloss change @ 60 = 0.1 units 

Colour Rub-off: Jotun Internal Method Class A, (Class A = Best & Class E = Worst)

Low VOC content - US EPA 24 10.8 g/l

Scrub resistance - DIN 53778 Passes 10,000 cycles without failure

Hiding Power/Whiteness: ASTM D 2805-88 94.00 / 94.88

Practical washability  -  ASTM D 4828-1994 Rating  = 0 - 2 , (Avg. Rating = 0-1, 0 = all stains removed & 2 = no stains removed)

Polish Resistance: Jotun Internal Method Gloss change @ 60 = 1.8 units  /@ 85 = 12.7 units

Burnish Resistance: Jotun Internal Method Gloss change @ 60 = 1.2 units  /@ 85 = 3 units

Colour Rub-off: Jotun Internal Method Class A, (Class A = Best & Class E = Worst)

CertifiCates
Fenomastic my Home RicH matt

Fenomastic my Home smootH siLK

suitable areas tO use
For all indoor spaces, specifically living rooms, 
bedrooms and other areas with high visibility.

Primer: Fenomastic Emulsion Primer: 1 Coat 

Filler:  Stucco: 2 Coats

topcoat:  Fenomastic My Home Rich Matt  
or Smooth Silk: 2 Coats

Recommended Paint system

substrates
Cement plaster, concrete, block work, 
rendered surfaces, gypsum board etc.

الشهادات
المزايا

المساحات المناسبة لالستخدام
جميع األسطح الداخلية وخاّصة غرف الجلوس وغرف النوم 

والمساحات األكثر ظهوراً.

 أسطح طبقة األساس
أسطح إسمنتية، أسطح الخرسانة، أسطح من البلوك، 

أسطح مطلّية، أسطح جّصية، وغيرها.

نظام الطالء الذي ُينصح به
دهان األساس:  فينوماستيك مائي أساس )برايمر(: طبقة واحدة

ستوكو: طبقتان الحشوة: 
 الطبقة الخارجية:  فينوماستيك بيتي مطفي غني 

أو ناعم حريري: طبقتان

فينوماستيك بيتي مطفي غني

 •    أفضل تجربة لونية تبدو فيها األلوان الداكنة غنية 
وتظهر األلوان القوية هادئة

• مجموعة واسعة من األلوان المتوّفرة األكثر دّقة

 •  طالء مطفي فائق الجودة مع قابلية جّيدة للغسل 
بدون الحاجة إلى لمسات نهائية كثيرة

فينوماستيك بيتي ناعم حريري

 • يمنحك تجربة لونية جّيدة 

• طالء ناعم حريري مع قابلية جّيدة للغسل

• ألوان أكثر دّقة

فينوماستيك بيتي مطفي غني

فينوماستيك بيتي ناعم حريري

 دهاننا األجمل
على اإلطالق

 يمنحك أفضل تجربة لونية
دهان فينوماستيك بيتي بنوعيته الفائقة وأساسه المائي 

يتمّيز بدّقة لونية عالية تُضفي على تجربتك ثراء عبر نوعين 
من الطالء مطفي غني أو ناعم حريري. تعتمد تركيبة الدهان 

على األكريليك )مطفي غني( والبوليمرات )ناعم حريري( 
المائية، وبالتالي فهو يُناسب جميع األسطح الداخلية.
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