
Fenomastic Pure colours
فينوماستيك األلوان الناصعة
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The qualiTy 
you would 
expecT from 
fenomasTic
GOOD quality paint 
with a smOOth finish
Fenomastic Pure Colours is a good quality emulsion paint 
designed for interior surfaces. It is based on a special acrylic 
copolymer emulsion. Comes in a Matt and Semi Gloss finish.

BenefiTs
•    Good quality paint for all indoor spaces

•    Smooth finish

•    Good flow and leveling

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 1.79 g/l

Gloss Value: ASTM D 523 - 14 25 @ 60 deg

Low VOC content - US EPA 24 4.73 g/l

Lead Free: ASTM E 1613:04 < 10 mg/kg

Scrub resistance - DIN 53778 5000 cycles

Surface spread of flame - BS 476:Part 7:1997 Classified as Class 1Y

Practical washability - ASTM D 4828-1994 Rating  = 0 - 5 , 10 = All stains removed (Best)  
& 0 = no stains removed (Worst)

cerTificaTes
Fenomastic Pure colours emulsion semi Gloss

Fenomastic Pure colours emulsion matt

suiTaBle areas To use
For all indoor spaces.

Primer: Fenomastic Emulsion Primer: 1 Coat 

Filler:  Stucco: 2 Coats

topcoat:  Fenomastic Pure Colours Emulsion 
Matt or Semi Gloss: 2 Coats

recommended Paint system

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

الشهادات

المساحات المناسبة لالستخدام
جميع األسطح الداخلية.

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

أسطح مطلّية، أسطح جّصية، وغيرها.

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

ستوكو: طبقتان الحشوة: 
 الطبقة الخارجية:  فينوماستيك األلوان الناصعة مائي مطفي

أو نصف المع: طبقتان

المزايا
• دهان عالي الجودة لجميع المساحات الداخلية

•   نتيجة ناعمة

•   سطح مستٍو بانسيابية عالية

كّل الجودة 
العالية 

التي تتوّقعها 
من فينوماستيك

دهان عالي الجودة وناعم الملمس
دهان فينوماستيك األلوان الناصعة ذو نوعية عالية وأساس مائي 

تّم إنتاجه لطالء األسطح الداخلية. وتعتمد تركيبته األكريليك 
والبوليمرات المائية. متوّفر بنوعين من الطالء مطفي ونصف المع.
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