THE HOME OWNER’S

PAINTING GUIDE

GIVING YOUR HOME
A MAKEOVER .

T H E E A S Y W AY !
WINTER MOON
8258

Transforming a home is one of the most
gratifying experiences of our lives.
From colour choices to finishes and paints,
the experience of a makeover can be
a bit overwhelming and confusing.
The Berger Paints Home Owner’s Painting
Guide will help you gain more knowledge to
empower your makeover process. Filled with
the right dose of colours ideas, designs and
painting systems. It’s a guide you definitely
will want to keep by your side while bringing
your dream home to life.

COTTON WOOL
L104

To help you find what you are looking for
easily, the guide in divided into distinct
sections. While the various sections give
you easy tips on preparing walls
and choosing colours and paints, the
last section speaks of the various types
of stores you can visit to buy our products
as well as the simple tips that help
increase the life of your painted walls.

INTERIORS
The interior walls of your home speak
volumes about who you are.
It’s therefore very important that you go
about transforming it the right way. So
whether it’s preparing your wall surfaces,
choosing colours or selecting paints, go
through this section to know it all.

ROSE DEBUT
8082

REMOVE YOUR
OLD PAINT
Start by using a sandpaper / sanding
machine to remove loose dust
particles and to scrape off the old
paint completely. Your wall is now
ready to be checked for dampness
and cracks.

B EF O R E PA IN T IN G
Want to know the secret to a great
looking interior wall? It’s the surface.
A well prepared surface helps bring
the best out of your interior paints or
textures. Here’s how you prepare it.

CHECK FOR DAMPNESS
See wet and discoloured patches
on walls? Discolored patches on
your wall are sure sign of dampness.
Brought upon by water leakages
f rom internal drain pipes, bathroom
tiles and rainwater seepage through
exterior walls or terraces, dampness
can lead to a variety of paint defects.

CHECK FOR CRACKS
Tap of the wall to check for a hollow
noise. The noise you hear might be
an indication of surface irregularities
could be cracks. Appearing as result
of the wall surface splitting along a
line due to structural ageing, it’s a
prime breeding ground for algae
and unwanted weeds on walls.

ADVANTAGES OF BERGER PAINTS
GYPSUM JOINT COMPOUND:
Crack filling ability: Can fill cracks
up to 3 mm in width.

SOLUTION FOR CRACKS
We recommend that you use Berger
Paints Gypsum Joint Compound
for non-structural cracks on interior
walls and to join gaps while fixing
gypsum boards.
For structural cracks please use the
services of a good civil contractor.

Easy usage: Comes in a single pack
that’s ready-to-use and easy to apply.

PEELING
Peeling paint doesn’t just look repelling
but is also a sign that all’s not well with
your walls. It is caused when a poor
grade primer has been used to prime
the surface before painting or no primer
has been used at all.

BRUSH MARKS AND
IMPROPER HIDING

P O S T PA IN T IN G
If the right painting practices are not
followed, your newly painted walls
could throw up a host of problems.
Let’s look at a few common ones.

Notice brush marks on your freshly
painted walls? These are caused when
the paint is not properly diluted* with
water or a required thinner. What’s more,
this improper dilution can also lead to
the paint not hiding the surface properly.
*(both over-dilution and under dilution).
For a superior and smooth finish, always dilute
the paint as per the directions mentioned in the
product data sheets.

Always apply Berger A.R. Primer below
your chosen paints to avoid peeling and
flaking problems.

*Blistering - Appearance of boils on the surface.
*Peeling/Flaking - Detachment of the paint film from the surface.

1. SURFACE PREPARATION
Use a wire-brush to remove loose dust
particles and clean the wall surface.

2. PRIMING
Once the surface is ready, apply one
coat of Berger Paints A R Primer.
This prepares the surface for putty
application.

3. PUTTY
Apply Berger Paints Stucco Putty to
smoothen the surface and rid it of
holes, dents and undulations.

4. PRIMING
Apply Berger Paints A R Primer once
again to finally ready the surface for the
topcoat. This primer coat helps your
paint to stick better on the surface.

5. TOPCOAT
Apply 2-3 coats of the final topcoat
to get a consistent and great looking
shade. You can choose from a wide
variety of shades and products provided
by Berger Paints for best results.

PA IN T IN G WA L L S
INSIDE YOUR HOME

Warm yellow bulbs give your room a
cosy look while white lights give your
room a f resh and airy feel.

Choose pastel colours like lavender,
mauve, creams and ivory to create a
soothing atmosphere and a feeling
of calm and relaxation in your room.
Soothing colours go well in bedrooms.

CHOOSING
CO LO R S
There’s nothing more beautiful
than waking up to your favourite
colour every day. But with the
right use of light and colour
changing your room’s appearance.
Here are some handy tips to help
you choose colours, the right way.

Simply painting one of your interior
walls with vertical stripes can create
an illusion of height in your room.

Paint your room with dark and deep
tones like red, orange, yellow to give it
a warm and cosy look. Warm colours
are well suited for living rooms.

TWO COLORS: Colours can really liven up
any part of your room. But why stop at
one? Combine two colours in interesting
ways to see how your home comes to
life. To find out the best combinations
for your favourite colours, try out colour
combinations from this guide.

OTHER WALL
FEATURE WALL

CHOOSING THE RIGHT
C O L O R C O M B I N AT I O N S

HONEY DEW

SWEET DREAMS

7956

8564

DESERT SUN

CREAMY CRUST

0572

MAGNOLIA

SIMPLY SUNSET

0387

7995

BUTTERCUP-N

SOOTHING SILK
9531

BEAUTIFUL BEIGE

9514

ANTIQUE WHITE
0940

FLUSHED BROWN

0336

9548

SAND CLOCK
8586

GREY WASH
9460

WARMSTONE

8611

CLEAN AURA

FOR YOUR LIVING RO OM

9460

BARLEY

7938

9529

GREY WASH

0N02

ICE GRAY
8259

WINTER MOON
8258

* All shades shown in this guide are for indication purposes only. Please visit a Berger Paints ColourWorld / Decor Lounge dealer and
refer the shade name or the shade code against the Berger Paints Colour Spectra for actual shade reference.

OTHER WALL

CHOOSING THE RIGHT

FEATURE WALL

C O L O R C O M B I N AT I O N S
FOR BEDRO OMS
SOFT CHENILLE
8036

FRESH MINT
7516

SPRING BOUQUET
7154

ROSE DEBUT
8082

LOTUS POND

DAYLIGHT

SUN SCREEN
7868

DASH OF PURPLE

7554

8026

SPRING TIME
9211

7160

FIRST DAWN
8131

PIGEON BLUE-N

PINK PARASOL

0122

NURSERY GREEN
9355

INSPIRING GREEN
9345

ZEPHYR
9195

8169

PALE BLUSH

8132

BLUE EFFECT
9168

* All shades shown in this guide are for indication purposes only. Please visit a Berger Paints ColourWorld / Decor Lounge dealer and
refer the shade name or the shade code against the Berger Paints Colour Spectra for actual shade reference.

ROSE DEBUT
8082

PALE SAND
9539

ESSENCE
8099

TOP COAT: PELICO M516
BASE COAT: LAZY BROWN 8591

CREAM SILK
7955

PERSIAN ROSE M526

SOFT WHISPER
9476

O NE WA L L
MAKEOVER
FINISHES FOR
DESIGNER
TOP COAT: FLINT M309
BASE COAT: GOLDEN PRAIRIE 8518

WA L L S

SILVER STREAK M609

FRESH FUEL
9516

CREAM PIE
L152

TOP COAT: SILVER M002
BASE COAT: ICE AGE 8229

GLAZED PLUME M319

* All shades shown in this guide are for indication purposes only. Please visit a Berger Paints ColourWorld / Decor Lounge dealer and
refer the shade name or the shade code against the Berger Paints Colour Spectra for actual shade reference.

C H O O S I N G PA I N T S & C O L O U R S
FOR INTERIOR FINISHES

FEATURES

CRYSTALLE

LUXURY SILK

LUXURY MATT

PRODUCT BRIEF

An epitome of elegance and health, this
product offers a soft sheen along with
excellent stain resistance, does not allow
colonial growth of bacteria (Hygiene
Coating). The added fragrance, makes
you move into your home immediately
after painting.

Best-in-Class Beautiful Luxury Finish
with Lumino-Tech offering brighter
shades, total opacity & highest
washability standards in its class.

Best-in-Class
Beautiful
Luxury
Finish with Lumino-Tech offering
brighter shades, total opacity &
highest washability standards in its
class.

PRICE CATEGORY

Prestige

Luxury

Luxury

SHADES
AVAILABLE

1750+

1750+

1750+

FINISH

Soft sheen

Silk

Matt

ANTI FUNGAL /
BACTERIAL







ANTI FUNGAL /
MICROBIAL







WASHABILITY

Outstanding

Outstanding

Excellent

SURFACE
FLAME SPREAD
RESISTANCE

YES
(UK Building Regulation Standards)

YES
(US Building Regulation Standards)

YES
(US Building Regulation Standards)

COVERAGE #

14 - 15 m2/ltr

11 - 12 m2/ltr

14 - 15 m2/ltr

ENVIRONMENT
FRIENDLY







USAGE AREAS

Home Interiors, Public places,
Restaurants, Health Cinics

Home Interiors, Public places,
Restaurants

Home Interiors, Public places

# Actual coverage may vary f rom the quoted coverage due to factors such as method & condition of application, surface roughness and porosity.
# Calculated at 30 microns for emulsions.
* Environment Friendly: APEO Free, Lead Free, Low VOC, Free f rom respirable crystalline silica & other harmful chemical, waterborne.

Berger Paint offers you a wide range of paints to transform
your home. Go through this comparison table to decide
which of these paints will find a home on your walls.

FEATURES

SUPERFLAT

SELECT ACRYLIC

VALUE INTERIOR

PRODUCT BRIEF

Our Customer Choice Award Winner.
Need we say more?

A value for money general
purpose Matt Finish

An economy, Matt, smooth
interior finish

PRICE CATEGORY

Premium

Value for Money

Economy

SHADES
AVAILABLE

1750+

800+

Limited Shades

FINISH

Matt

Matt

Matt

ANTI FUNGAL
BACTERIAL



---

---

ANTI FUNGAL
MICROBIAL

---

---

---

WASHABILITY

Excellent

Good

---

COVERAGE #

10 - 11 m2/ltr

11 - 12 m2/ltr

9 - 10 m2/ltr

ENVIRONMENT
FRIENDLY







USAGE AREAS

Home Interiors, Public places

Home Interiors

Home Interiors

# Actual coverage may vary f rom the quoted coverage due to factors such as method & condition of application, surface roughness and porosity.
# Calculated at 30 microns for emulsions.
* Environment Friendly: APEO Free, Lead Free, Low VOC, Free f rom respirable crystalline silica & other harmful chemical, waterborne.

EXTERIORS
Your home’s exteriors have the power
to draw everyone’s attention to it. But
it’s only when you take the right care to
prepare your wall surface, use the right
colours, tools and paints, will it truly
capture everyone’s imagination.

REMOVING OLD PAINT
AND ALGAE
To prepare your exteriors walls, start
by sanding the surface to remove
loose dust particles and old paint. Now
check for green or black patches on
the walls. These indicate algal growth.
Wire-brush the affected area and apply
Bison Anti-Fungal Solution to prevent
these problems from reappearing.

CHECK FOR DAMPNESS
During heavy rains, your exterior
walls become the prime cause of
dampness at home. Water seeping in
through exterior walls and terraces can
destroy your home’s beauty and lead
to a variety of paint defects such as
Blistering & Peeling/Flaking.

SOLUTION FOR
DAMPNESS
Treat the roof and terraces with
Berger Paints Flexidex Water
proofing coating for increased
protection from rains (Please refer
to page 32). Alternatively we also
recommend the use of other water
proofing methods.

B EF O R E PA IN T IN G
There’s a lot you expect from your
exterior painted surfaces. It has to
look good but also should be able to
withstand harsh weather conditions.
That’s why you need to prepare your
surface well, before applying an
exterior paint of your choice.

CHECK FOR CRACKS
Check your exterior walls regularly
for cracks. Appearing as a result of
the wall surface splitting due to
structural ageing, Cracks are prime
breeding grounds for algae and
unwanted weeds and an easy way
for water to seep in.

B EF O R E PA IN T IN G
SOLUTION FOR CRACKS
There’s a lot you expect from your
exterior painted surfaces. They have
to look good and should be able to
withstand harsh weather conditions.
That is why you need to prepare
your surface well, before applying an
exterior paint of your choice.

If you notice such cracks on your
exteriors, we recommend that you
use Berger Paints Tataruga Fine (filler)
to treat them immediately.
Structural cracks bigger than 3 mm,
should be filled with a mixture of
cement and sand in the ratio 3:1.

ADVANTAGES OF TATARUGA:
Crack filling ability: Can fill cracks up to 3 mm in width.
Easy usage: Comes in a single pack that’s ready-to-use and
easy to apply.

PEELING & FLAKING
Like in the case of interiors, the use of
an inferior primer or direct application
of the paint to the surface will most
likely lead to peeling and flaking of
your exterior paints.

To get the best performance out of your
exterior paints, we recommend the use
of Berger Dry Putty and Berger Paints
Weathercoat Tex Primer or A.R Primer.
Applying these coats before painting will help
your exterior paint stick better to the surface.

AVO ID IN G PR O B L EM S
P O S T PA IN T IN G

SHADE VARIATIONS
Notice shade variations on exteriors?
This often happens due to improper
tinting done by your painter on his
own or by use of incorrect bases.
Another reason for shade variation
could be the aging of paint film and
exposure to sunlight.

For complete shade fidelity, always insist on
your paints to be professionally
tinted at a Berger Paints ColourWorld store.

Here are some painting practices
you should keep in mind if you
don’t want to face some typical
post painting problems.

1. SURFACE PREPARATION
Use a wire brush to remove loose dust
particles and clean the wall surface.

2. CRACK FILLING & BIOWASH
Fill minute surface imperfections with
Berger Dry Putty and apply Antifungal
solution to prevent microbial growth
on the surface.

3. PUTTY

PA IN T IN G
T HE WA L L S O U T SID E

Apply Berger Paints Wall Putty to level
the wall surface and to achieve the
expected smoothness before painting.

4. PRIMING
Apply Berger Paints A R Primer /
Weathercoat Primer to finally ready
the surface for the topcoat. This primer
coat helps your paint to stick better on
the surface.

5. TOPCOAT
Apply 2-3 coats of Berger Paints
required Top coat with recommended
dilution. Give an interval of 4 -5 hrs
between coats.

MAIN COLOR

TRIM

IVORY
0315

BALSAM BROWN
8520

MEXICAN HILLS
8526

UNDER GROUND
9528

CORAL SHELL
0951

CALAMINE
8578

ACCENT

SISAL MAT
7890

APRICOT ILLUSION
7979

WARM GLOW
7967

CHOOSING THE RIGHT
C O L O U R C O M B I N AT I O N S
FOR E X TERIOR

EARTHEN WAVE
9541

GINGER ROOT
7888

BISCUIT
9520

CERAMIC
3122

PEANUT BUTTER
8559

BROWN SUGAR
8582

DERT IVORY
8020

ORANGE ESSENCE
8009

MARCO POLO
8607

* All shades shown in this guide are for indication purposes only. Please visit an Berger Paints ColourWorld / Decor Lounge dealer and
refer the shade name or the shade code against the Berger Paints Colour Spectra for actual shade reference.

MAIN COLOR

CHOOSING THE RIGHT
C O L O R C O M B I N AT I O N S

TRIM

ACCENT

FOR E X TERIOR
COTTON WOOL
L104

VALLEY FLOWER
8530

AFRICAN DESERT
8558

SOUND OF MUSIC
8756

LIGHT BUFF
0362

ANTIQUE BRASS
8581

PALE IVORY
7892

CLEAR SKY NIGHT
9483

PASTEL GREY
9457

ORANGE FROST
7978

CROWDED BEACH
9536

SOFT BROWN
9535

SKIMMED CREAM
L122

RAINING GREY
9481

ELF GREEN
7544

GREY WASH
9460

DESERT DUNE
8754

BOTTLED GRAPE
8102

* All shades shown in this book are for indication purposes only. Please visit an Berger Paints
Colourworld dealer and refer the shade name or the shade code against the Berger Paints
Colour Spectra for actual shade reference.

MAIN COLOR

CHOOSING THE RIGHT
TRIM

C O L O R C O M B I N AT I O N S

ACCENT

FOR E X TERIOR
BASRA PEARL-N
0974

SWISS COFFEE
4215

GRAND CANYON
8015

TRUFFLE
8635

FAWN
0N05

EARL GREY
8753

GARLIC POD
8524

CREAM DROP
9523

BURNT
YELLOWSTONE-N
4120

BONEWHITE
0964

PHAROAH
4194

AMBER-N
5103

WALKING EARTH
8612

APRICOT-N
0501

MUDDY TERRAIN
9543

TROPICAL SOIL
9538

PINCH OF PEACH
9540

EARTHY ELEGANCE
9544

* All shades shown in this book are for indication purposes only. Please visit an Berger Paints
Colourworld dealer and refer the shade name or the shade code against the Berger Paints
Colour Spectra for actual shade reference.

C H O O S I N G PA I N T S & C O L O U R S
FOR E X TERIOR FINISHES

FEATURES

WEATHERCOAT ULTRA

TUFF

VALUE EXTERIOR

PRODUCT BRIEF

Best-in-class exterior smooth paint
with Temperature Guard, CrackBridging abilty and Dust Pick-Up
Resistance that lasts a decade.

Superior exterior smooth paint
based on Nano Technology, 5X
Scrub Resistance & 40% Dilution
with water.

Easy to Coat Value for Money
exterior smooth paint with
superior flow & levelling.

PRICE CATEGORY

Luxury

Value for Money

Economy

SHADES AVAILABLE

1700+

1000+

300+

FINISH

Matt & Silk

Matt & Silk

Matt

UV RESISTANCE

Excellent

Very Good

---

PERFORMANCE
DURATION PERIOD

10 Years

5 Years

2 Years

DIRT PICK UP
RESISTANCE

Outstanding

Outstanding

Excellent

TEMPERATURE
REDUCTION*

YES
(Selected Shades Only)

YES
(Selected Shades Only)

---

COVERAGE #

12 - 13 m2/ltr

14 - 15 m2/ltr

11 - 12 m2/ltr

CERTIFIED CONCRETE
PROTECTION
(ANTICARBONATION)





---

ANTI ALGAL







ENVIRONMENT FRIENDLY







# Actual coverage may vary f rom the quoted coverage due to factors such as method & condition of application, surface roughness and porosity.
# Calculated at 30 microns for emulsions & 100 microns for textures.

C H O O S I N G PA I N T S & C O L O U R S
FOR E X TERIOR FINISHES

PROPERTIES

PRODUCT BRIEF

WEATHER COAT FINE TEXTURE

Premium stalwart exterior fine texture for protecting concrete
aginst Carbonation. Performs better than its promise.
Does not require Top Coat, covers undulations & hair-line cracks.

SELECT FINE TEXTURE

Best-selling exterior fine texture offering a
fine aesthetic appeal & concrete protection.
Does not require Top Coat, covers
undulations & hair-line cracks.

PRICE CATEGORY

Premium

Value for Money

SHADES AVAILABLE

Limited Shades

Limited Shades

FINISH

Fine Textured Matt

Fine Textured Matt

UV RESISTANCE

Good

Satisfactory

PERFORMANCE
DURATION PERIOD

5 Years

3 Years

DIRT PICK UP
RESISTANCE

Acceptable

Acceptable

COVERAGE #

5 - 6 m2/ltr

4 - 5 m2/ltr

CERTIFIED CONCRETE
PROTECTION
(ANTICARBONATION)



---

ANTI ALGAL





ENVIRONMENT
FRIENDLY





* Environment Friendly (APEO Free, Lead Freee, Low VOC, Free from respirable crystalline silica & other harmful chemical, waterborne.
* Applies to surface temperature only & varies f rom shade to shade.

W O O D A N D M E TA L
Well finished doors, window, grills and
furniture are the perfect companions to
a beautiful home. By transforming
these wood and metal surfaces with our
recommended products and following
the right painting methods, every corner
of your home, can now be truly special.

REMOVING OLD PAINT
Begin preparing your wood and metal
surfaces by chipping off the old paint.
In the case of old wood finishes,
sanding is the best way to get your
wooden surfaces ready.

REMOVING GREASE
AND RUST
Grease and rust on metal surfaces
need to be thoroughly cleaned before
painting. Special care should also be
taken to remove all traces of corrosion
from the surface to prevent further
spreading.

FILLING DENTS IN
WOODEN SURFACES
Dents and holes are common problems
in old wooden surfaces. To get the best
finish for your wooden surfaces, these
dents should be filled before painting
the surface.

BEFORE
PA IN T IN G
Just like walls, the key to great
looking wooden and metal surfaces
is to prepare them excellently.
Go through this section to discover
simple ways in which you can get these
surfaces ready for greatness.

FOR METAL SURFACES

USE RECOMMENDED

Berger Red Oxide

U N D E R C O AT S
The performance of your wood and
metal finishes depends on how well
you’ve prepared your surface.
The use of high quality undercoats
from Berger Paints will help you
achieve this with ease.

FOR WOODEN SURFACES

Wood Primer

PU Sealer

Synthetic Undercoat

1. SURFACE PREPARATION
Sand your metal surfaces to remove the
old paint, grease and rust.

2. PRIMING
Once the surface is cleaned, apply 1 coat
of Berger Paints Red Oxide Metal Primer.

3. SMOOTHENING
To further smoothen the metal surface,
apply any good quality knifing Paste Filler.

PA IN T IN G
G AT E S A N D G R I L L S

4. PRIMING
Now apply Berger Paints Red Oxide
Metal Primer once again to help proper
adhesion of the paint to the surface.

5. TOPCOAT
Apply 2 coats of the Berger Paints
Enamel of your choice to give your
metal surface its final look.

1. SURFACE PREPARATION
Sand your wooden surfaces to remove
old paint.

2. PRIMING
Once the surface is cleaned, apply 1
coat of Berger Paints Wood Primer.

3. SMOOTHENING

PA IN T IN G
DOORS AND WINDOWS

To further smoothen the wooden
surface, apply Berger Paints
Sanding Sealer.

4. PRIMING
Now apply Berger Paints Wood Primer
once again to help proper adhesion of
the paint to the surface.

5. TOPCOAT
Apply 2 coats of the Berger Paints
Enamel or Touch Wood in a shade of
your choice to give your wooden surface
its final look.

1. SURFACE PREPARATION
Start by sanding the wooden surface
you want to transform, along the
grains.

2. STAINING
Wipe the surface clean and then apply
Berger Paints Wood Stain on it, if needed.
NOTE:
DO NOT SAND THE STAINED COATING

PA IN T IN G YO U R
WO O D EN SUR FACES
3. SEALER COAT
To seal the wooden surfaces well, mix the
Sealer Base, Hardener / Thinner in the
recommended ratio. Now apply over the
wooden surface either by spraying or with
a brush. Once it’s dry, sand the surface
before applying another coat of the
sealer mix.

4. TOPCOAT APPLICATION
Top Coat is a ready mix material.
Apply 2 or 3 finish coats over the sealer.
Sanding between coats is also necessary,
as this will give the surface a smoother
finish. Spray application is recommended
however, application by brush / roller is
also possible.

CREAM (10C31)
014

OYSTER (00A01)
802

SIGNAL RED
527

MAGNOLIA (08B15)
011

DOVE GREY (00A05)
809

LEMON
185

RICH CREAM
218

SLATE GREY (18B25)
607

ARCTIC BLUE
669

RAW SILK
184

GOLDEN BROWN
357

AMBER
419

SAHARA
013

CHASSIS RED
355

COFFEE (06C39)
315

CH O O S IN G PA IN T S
& CO LO UR S F O R EN A MEL S
Which paint can be applied with
equal ease on different surfaces like
wood, metal and wall? Yes, you guess
right. It’s enamel. Berger Paints offers
Select & Royale range enamels.
Some of the fastest selling shades
are depicted on the right.

* All shades shown in this guide are for indication purposes only. Please visit a Berger Paints ColourWorld / Decor Lounge dealer and
refer the shade name or the shade code against the Berger Paints Colour Spectra for actual shade reference.

CH O O S IN G PA IN T S
FOR WOOD FINISHES

YELLOW

OAK YELLOW

PINE GREEN

SBZ 90

SBZ 88

WALNUT

ROSEWOOD

MAHOGANY

CHARCOAL

Wooden finishes have the power to
draw everyone’s attention. But it only
happens when you make the shade choice
according to the wood and follow the right
painting proceedure & tools, it will truely
capture everyone’s imagination.

* All shades shown in this guide are for indication purposes only. Please visit a Berger Paints ColourWorld / Decor Lounge dealer and
refer the shade name or the shade code against the Berger Paints Colour Spectra for actual shade reference.

W AT E R P R O O F I N G
Berger Paints presents Flexidex,
a revolutionary product, tailor-made
to address waterproofing problems.
It is engineered using specialised chemicals
and advance technology.
Rain, sun or wind, Flexidex from Berger
protect roofs through all kinds of weather
conditions. It is the most effective and
durable waterproofing compound for all
types of roofs. Flexidex prevents water
leakage and keeps your homes cooler by
preventing heat.

Prevents Water
Leakage & Seepage

Last Long

Heat Reflection

Easy to Apply

High Elasticity

Water Thinnable

P O S T PA I N T I N G
CARE
Your newly painted home can be a source
of great pride and joy for you, but only
if you take care of it the right way.
Go through some of the easy ways to protect
your home’s interior and exterior walls from
dampness, dust and other factors owing to
the harsh Middle Eastern climate.

Always keep the walls clean and fresh.
Clean stains with soft cloth soaked in a
mild detergent solution.

Employ a good civil contractor to check
wear and tear and to fix cracks f rom
time to time.

POST
PA IN T IN G C A R E

The hot sun can cause enamel paint
on your windows, doors and grills to
lose its gloss. Apply a fresh coat when
needed.

Ensure all outside plumbing leaks
are sealed and there are no internal
leaking pipes to avoid moist exteriors,
which in turn promote algal growth.

Avoid dragging your furniture along
the interior walls. This not only
damages the paint but also the putty
layer.

POST
PA IN T IN G C A R E

To minimise permanent or difficult to
remove stains, clean walls immediately
before the stains dry up.

COLOUR SPECTRA
With 1800 shades across different colour
families, the Colour Spectra is the most
comprehensive shade tool out there.
Browse through it to hand-pick your
final shades.

ROYALE SHADE CARD
The special walls of your home need
shades that are equally special. Which
is why, we recommend you ask your
nearest dealer for Royale Shade Card
to get the most popular and trendiest
shades for your home.

CO LO UR
TO O L S
Still undecided on what colours
to go for? Our unique offering of
different colour tools are here to help.

ROYALE PLAY RANGE OF
DESIGNER FINISHES
Showcasing the multiple special effects
in both Non-metallic and Metallic
finishes for interiors,

ENAMEL EMULSION
SHADE CARD
Berger Enamels are available in a range
of finishes: High Gloss, Semi-gloss and
Matt. These enamels are extremely
tough and provide excellent opacity.
They can be applied on primed timber
and metal surfaces.

WEATHERCOAT
ُThe Weathercoat range of products
from Berger Paints is a selection of
luxury exterior finishes that stand for
total exterior protection. The range
covers everything a consumer may
need for exteriors.

TUFF
Tuff exterior is a nano emulsion based
exterior paint suitable for the tough
Middle Eastern climate. Due to superior
technology, it provides excellent long
lasting adhesion on both smooth and
textures surfaces with good antimicrobial resistance.

CO LO UR
TO O L S

SELECT FINE TEXTURE
Select exterior textures offers you
a wide range of texture coatings
suitable for decoration and protection
of masonry, brickwork, plaster,
asbestors and timber surfaces. These
finishes combine the finest aesthetic
appeal with exceptional durability.

WOOD FINISHES
SHADE CARD
A colour card with 42 different
shades of Touchwood finishes for
interiors and exterios.

Still undecided on what colours
to go for? Our unique offering of
different colour tools are here to help.

MAKE IT HAPPEN
We hope that this Home Owner’s Painting
Guide has inspired you and given you all the
information you need about painting and
our products.
Visit one of our shops and let us help
you achieve the results you want.
Bring your ideas to life.
For more information and inspiration, visit:
https://www.bergerpaintsarabia.com

BERGER DÉCOR LOUNGES
The perfect place for your family to make your home painting selections

BERGER DÉCOR LOUNGES
محالت برجر للديكور
LOCATION

DEALER

PHONE NUMBER

ADDRESS

MADINAT HAMAD

AL AYAM TRADING COMPANY W.L.L

17410690

Shop 1053, Road 316, Block 1203

EAST EKKER

SAYED SALEH TRADING EST.

36021172

Building 1303, Sh. Jaber A Al Subah Highway,
Block 623

TUBLI

FAIR TRADING CO. W.L.L.

17879294

Building A-129, Road 7, Block 713

JID’HAFS

MONA TRADING

17554155

Shop 408-A, Road 14, Block 425

JID ALI

AL SHAYAN BUILDING MATERIALS

17689546

Shop 127, Road 77, Block 721

BUDAIYA

LAMMIM BUILDING MATERIALS

17697884

Building 2295, Road 85, Block 555

SANAD

NOOR ALAIN BUILDING MATERIALS

39684673

Building 1382, Road 4541, Block 745

EAST RIFFA

SEVEN ART TRADING

17764505

Building 1642, Road 539, Block 905

MANAMA

AL KARAR TRADING EST.

17243553

Building 128, Road 380, Block 314

MUHARRAQ

YOUSIF HASSAN ALI & SONS

17340926

Building 1730, Road 1504, Block 215

SALMABAD

ZAEDON BUILDING MATERIALS

17877184

Building 192, Road 8, Block 706

ZINJ

ASPIRE TRADING CO. W.L.L
BUILDING MATERIAL

17440641

Shop 61, Road 3201, Block 332

TASHAN

SUFEEN BUILDING MATERIALS

39591183

Building 422, Road 84, Block 523

RIFFA

AL ARSHAN BUILDING MATERIAL
& ELECTRICAL EQUIPTMENTS

17772518

Shop 38, Road 17, Block 917

RIFFA

THREE COLORS TRADING EST.

77142599

Building 29, Shop 36, Road 37, Block 933

HIDD

JAMAL AL-AHMED BUILDING MATERIAL
W.L.L

17342261

Building 133, Road 3, Block 107

MALKIYA

ABRAJ ALKHAMIS GENERAL TRADING

17630580

Building 1492, Road 13341, Block 1033

SALMABAD

MANAZEL

37703364

Building 174, Road 408, Block 704

BERGER COLOR WORLDS
محالت عالم األلوان من برجر
LOCATION

DEALER

PHONE NUMBER

ADDRESS

QUDAIBIYA

FAIR TRADING CO. W.L.L

17288334

Building 75, Road 358, Block 321

SITRA

AL BIJJAN TRADING EST.

17735347

Shop 1679, Road 845, Block 608

MUHARRAQ

JAMAL AL AHMED BUILDING MATERIALS

17466724

Building 1631, Road 1129, Block 211

GALALI

YOUSIF HASSAN ALI & SONS

17345880

Shop 28, Road 13, Block 253

MANAMA

AL TAWKEEL BUILDING MATERIALS W.L.L

17277381

Building 192, Road 326, Block 302

UMM AL HASSAM

UM AL HASSAM BUILDING MATERIALS

17721510

Building 211, Road 3515, Block 334

EAST RIFFA

JNS TRADING W.L.L.

17003015

Building 2068, Road 545, Block 905

MANAMA

SIMPLE TRADING CO W.L.L

17277445

Shop 308A, Road 326, Block 311

SITRA - KHARJIYA

SAYED SALEH TRADING EST.

36021180

Building 1368, Road 617, Block 606

JID ALI

BRITE BUILDING MATERIALS CO. W.L.L

17683289

Shop No. 357, Road 77, Block 721

BUSAITEEN

BRITE BUILDING MATERIALS CO. W.L.L

17369710

Building 266, Road 5, Block 222

AL HAMALA

MIQAT TRADING

17612110

Building 1981 A, Road 90, Block 1014

JID ALI

MIQAT TRADING

17684330

Building 3391, Road 2184, Block 721

SH. ISA AVENUE

SEVEN ART FOR PAINTING & DECORATION

17764505

Building 381, Shop 379, Block 907

BERGER COLOR WORLDS
محالت عالم األلوان من برجر

LOCATION

DEALER

PHONE NUMBER

ADDRESS

EAST RIFFA

RIFFA PAINT HOUSE

17651417

Building 2006, Road 545, Block 905

ARAD

DOHAT ARAD BUILDING MATERIALS

17622585

Shop 19, Road 29, Block 242

MALKIYA

IMAGINATION TOUCH CONSTRUCTION

39022233

Buidling 2468, Road 106, Block 1033

JUFFAIR

QUEEN HOME FOR BUILDING MATERIALS

17365360

Shop 608, Road 4111, Block 341

DUMUSTAN

ALIF BUILDING MATERIAL

17402048

Shop 1289, Road 1022

TUBLI

ALIF BUILDING MATERIALS

17785332

Building 1872 A, Road 149, Block 701

HOORA

Al Azhari Store

17261336

Building 35, Road 354, Block 307

, Dar Kulaib

Thamer Gate Trading & Contracting

17440263

Building 413, Road 46, Block 1046

North Sehla

Legend Trading W.L.L

17402694

Building 100, Road 55, Block 439

Maqsha’a

Sayed Salman Sayed Hassan Co. Building Material

17590590

Shop 1325, Road 5043, Block 450

hoora

Trinity Distribution & commercial Services S.P.C

17233015

Building 3640, road 1862, block 318

Bilad Al Qadeem

Sayed Jaffar Building Materials

17406116

Building 576, Road 58, Block 363

BERGER COLOR WORLDS
محالت عالم األلوان من برجر

LOCATION

DEALER

PHONE NUMBER

ADDRESS

Saar

S. Jaffar S.Yousif Trading Est.

17791352

Building 452, Road 2329, Block-523

Madinat Hamad

Al Ekhtiyar Contracting Trading

17414263

Shop 1156, Road 316, Block 1203

Manama

Jassim Palace Building Materials

17240144

Building 172, Road 336, block 312

Jid'hafs

Ahmed Madan Est. For all Building Materials

17551198

Shop 1015, Road 2529, Block-425

Busaiteen

AL Jowder Building Materials Est.

77141775

Shop 23, Road 6, Block 227

West Riffa

Amina Herz Trading Co. W.L.L

17252399

Building 265, Road 213, Block 902

Wadi Al Sail

Al Sawadi Building Material

39679200

Building 3421, Road 2854, Block 928

East Riffa

Al Haddar Est.

17777971

Shop1895, Road 541, Block 905

Al Hamala

Al Boom Trading Est.

39365416

Buiiding 1086, Road 106, Block 1012

Madinat Hamad

Abdulla Marhoon Contracting

17413881

Shop 129, Road 304, Block 1203

Arad

Al Qaisi Building Materials & Construction

17675604

Building 920, Road 4233, block 242

Muharraq

Talal Contracting & Building Material

17324939

Building 794, Road 525, Block 205

FINDING THE RIGHT COLOUR COMBINATION IS NOW A CLICK AWAY!
! تجد اللون المناسب لمزنلك،بلمسة واحدة

الممزيات األساسية

KEY FEATURES
ཛཛ BERGER COLOR SCHEME PRO APP is
perfect for “COLOURS ON THE GO” &
available in Arabic & English.
ཛཛ Helps

to

create

customized

color

combinations from Berger Color Spectra’s
1800 shades.
ཛཛ Choose any colour from your camera photos
/ pictures stored on your device and use it to
create inspired color combinations.
ཛཛ View different colour combinations in 3D &
save your palette.
ཛཛ Royale Play designer finish inspiration
picture and shades from all the shade cards
are available on the go.

 من برجرColor Scheme Pro تطبيقཛ
يمكنكم من اختبار مختلف تشكيالت األلوان
 وهو متوفر باللغتني العربية،بسهولة وسالسة
.واإلنجلزيية
أبدع بمزيجك الخاص من األلوان عرب االستعانةཛ
. لون١٨٠٠ بمسطرة ألوان برجر اليت تحتوي عىل
اخرت أي لون من مكتبة صورك الخاصة المخزنةཛ
عىل هاتفك واستخدمه إلبتكار مزيج جديد من
.األلوان حسب ذوقك
شاهد أي مزيج من األلوان يف برنامج المحاكاةཛ
.ثاليث األبعاد وقم بتخزينه يف قائمتك الخاصة
 قم، بعد االنتهاء من اختيار واختبار األلوانཛ
بتصوير المنتج النهايئ و استعراضه الكرتونيا
.يف أي وقت برسعة وسهولة

DOWNLOAD OUR EASY TO USE APP ON ANDROID & IOS
ّ
حمل التطبيق عىل

ཛ

ཛ
ཛ

ཛ
ཛ

BERGER
C O L O R M AT C H I N G
DEVICE
ཛཛ A

complete

color-matching

solution.

Capture color inspiration from any surface,
material, or fabric – even small, patterned,
multi-colored textures and textiles – and
match it quickly and closely to a shade from
the BERGER Color Spectra.
ཛཛ These devices are available at our Decor
Lounges for you to use.

 ليكن مصدر إلهامك.حل متكامل لمطابقة األلوانཛ ཛ
 أو حىت األسطح، سواء أن كان من األنسجة،أي سطح
 يمكنك مطابقة األلوان من تلك.الصغرية المزخرفة
. بلون من ألوان مسطرة برجر،األسطح بكل سهولة
.هذا الجهاز متوفر لالستخدام لدى محالت برجر للديكورཛ ཛ

حول حلمك إىل واقع
نتمىن أن تكون قد استفدت من دليل برجر للصباغة،
من حيث اإللهام والمعلومات عن منتجاتنا العديدة.
تفضل بزيارة أحد فروعنا ،وسنقوم بمساعدتك عىل
تحقيق النتائج المرغوبة.
حول أفكارك إىل حقيقة!
للمزيد من األفكار واإللهام ،تفضل بزيارة:
https://www.bergerpaintsarabia.com

وذركوت
أصباغ وذركوت من برجر ،تشكيلة مختارة من
األصباغ الفاخرة لتشطيب الجدران الخارجية
الفاخرة وتوفر الحماية الكاملة لها .تشمل هذه
التشكيلة لك ما يحتاجه المستهلك لتشطيب
الجدران الخارجية.

تاف
تاف لالستخدام الخارجي ذو األساس المايئ
وبتقنية النانو المتفوقة ،فهو مصمم
خصيصاً ليالئم مناخ الرشق األوسط القايس،
حيث يتمزي بقوة التصاقه وثباته عىل جدران
تدوم طوي ً
ال عىل األسطح الملساء والخشنة
إضافة لمقاومته العالية للميكروبات..

أدوات
سيليكت لألصباغ الرملية
نقدم لكم سيلكت لألصباغ الرملية :تشكيلة
واسعة من التشطيبات الرملية المناسبة
لحماية لألسطح الخارجية بكافة أنواعها ،حيث
تمتاز هذه النوعية بالتشطيبات الجمالية مع
متانة استثنائية.

بطاقة ألوان األخشاب
توتش وود
بطاقة ألوان توتش وود تحتوي عىل  ٤٢لون
مختلف لألسطح الخشبية الداخلية والخارجية.

األلوان
هل تجد صعوبة يف اختيار األلوان؟
لدينا العديد من المنشورات واألدوات اليت
ستساعدك عىل حسن االختيار.

مسطرة أالوان برجر
مسطرة ألوان برجر أداة متكاملة ،وتحتوي عىل ١٨٠٠
لون لتتمكن من اختيار ألوانك المفضلة بعناية.

بطاقات ألوان المنتج (رويال)
إن جدران مزنلك الخاصة تحتاج إىل ألوان خاصة بنفس
القدر واألهمية ،لذا نوصيك بالتواصل مع أقرب
موزع للحصول عىل نوعيات أكرث من بطاقات األلوان
المختلفة والحصول عىل ألوان أكرث عرصية لمزنلك.

أدوات
األلوان
هل تجد صعوبة يف اختيار األلوان؟
لدينا العديد من المنشورات واألدوات اليت
ستساعدك عىل حسن االختيار.

كتيب مجموعة رويال للتشكيالت
والتشطيبات النهائية
يحتوي عىل عدة مظاهر وتشكيالت نهائية
خاصة .المعدنية منها و غري المعدنية لألسطح
الداخلية فقط.

بطاقة األلوان المائية والزيتية
األصباغ الزيتية من برجر متوفرة يف تشطيبات
متنوعة (لمعة كاملة  -نصف لمعة  -بدون
لمعة (مطفي)) وتتمزي هذه النوعية من بالقوة
والمتانة وقدرته العالية عىل االخفاء،ويمكن
تطبيقها عىل األسطح المعدنية واألسطح
الخشبية بعد طالؤها بالربايمر.

تأكد من عدم وجود ترسبات مياه من أنابيب
الرصف الخارجية والداخلية وذلك تجنباً لنمو الطحالب
والفطريات عىل الجدران.

تجنب سحب األثاث بجانب الجدران الداخلية ،حيث
يعمل ذلك عىل خدش طبقات المعجون والطالء
الموجودة عىل الحائط .

العناية بعد
عملية الطالء

للتقليل من البقع العنيدة ،نظف جدرانك فوراً قبل
جفاف البقع.

حافظ عىل نظافة الجدران .
قم بتنظيف البقع فوراً قبل أن تجف ،بقطعة
قماش مبللة بمادة منظفة.

احرص عىل التعامل مع مقاول جيد لفحص
المزنل وإصالح التشققات من فرتة إىل أخرى .

العناية بعد
عملية الطالء

حرارة الشمس قادرة عىل القضاء عىل لمعان
األصباغ الزيتية من عىل أسطح النوافذ ،األسوار
واألبواب .احرص عىل دهن السطح المتأثر بطبقة
جديدة من الطالء عند الرضورة.

الحماية والعناية بعد
عملية الطالء
ً
حديثا مصدر فخر كبري لك،
يمكن أن يكون مزنلك المطيل
ولكن فقط إذا كنت تعتين به بالطريقة الصحيحة.
نقدم لك بعض الطرق لحماية جدران مزنلك الداخلية
والخارجية من الرطوبة وترسبات المياه والعوامل األخرى
كالغبار الناتجة بسبب مناخ الرشق األوسط القايس.

مركب مقاوم
لترسبات المياه
برجر تقدم لكم فليكسيدكس :منتج ثوري صنع
ً
خصيصا لمعالجة المشالك الخاصة بالبلل والترسبات
اليت قد تصادفك يف مزنلك .صمم هذا المنتج
بواسطة مواد كيميائية خاصة وبتكنولوجيا متقدمة.
فليكسيدكس يحمي سقف مزنلك من كافة العوامل
الجوية كاألمطار ،الشمس والرياح .إنه أفضل منتج
لحماية كافة أنواع األسقف من البلل ،حيث يحمي
المزنل من الترسبات ،ويعكس حرارة الشمس لضمان
انخفاض درجة الحرارة داخل المزنل.

يدوم طوي ً
ال

يحمي من
الترسبات والبلل

سهل االستخدام

عاكس للحرارة

قابل للتخفيف بالماء

قابل للتمدد

PINE GREEN

OAK YELLOW

YELLOW

WALNUT

SBZ 88

SBZ 90

CHARCOAL

MAHOGANY

ROSEWOOD

اختيار األصباغ
لألسطح الخشبية
إن اختيار التشطيبات الخشبية لها القوة عىل جذب
االنتباه ،ولكنها تحدث فقط عندما تقوم باختيار اللون
وفق اً للخشب واتباع اإلجراءات الصحيحة للصباغة
وباستخدام أدوات الصباغة المخصصة لذلك .حينها
فقط ستجذب خيال الجميع.

SIGNAL RED
527

)OYSTER (00A01
802

)CREAM (10C31
014

LEMON
185

)DOVE GREY (00A05
809

)MAGNOLIA (08B15
011

اختيار األلوان واألصباغ
لطالء اإلنامل (األصباغ الزيتية)
أي من األصباغ يمكنك استخدامها بسهولة عىل
األسطح الخشبية ،المعدنية والجدران؟ إنها األصباغ
الزيتية ،حيث توفرها لك أصباغ برجر بنوعيها سيليكت
 selectو رويال  . royaleاأللوان المبينة عىل الجانب
هي األكرث رواجاً يف هذه الفئة من األصباغ.

ARCTIC BLUE
669

)SLATE GREY (18B25
607

RICH CREAM
218

AMBER
419

GOLDEN BROWN
357

RAW SILK
184

CHASSIS RED
355

)COFFEE (06C39
315

SAHARA
013

 .١إعداد األسطح
ابدأ بصنفرة السطح باتجاه تركيبة الخشب.

 .٢صبغة الخشب
قم بتنظيف السطح .بعد ذلك ،ضع طبقة من صبغة
الخشب الخاص برشكة برجر عىل السطح.
مالحظة:
ال تقم بصنفرة طبقة الخشب المصبوغة سابقاً.

 .٣الطبقة المثبتة (سيلر)
لسد فجوات األسطح الخشبية بصورة أفضل ،إمزج
مكونات (السيلر) (األساس  +المادة الصلبة) مع
استخدام المخفف بالقدر المقرتح لذلك ،وبعدها قم
بطالءه عىل السطح باستخدام أداة الرش أو باستخدام
الفرشاة .بعد أن يجف قم بصنفرة السطح قبل البدء
بطالء الطبقة الثانية من الخليط السابق.

 .٤الطبقة النهائية
الطالء المستخدم للطبقة النهائية هو مزيج
جاهز لإلستخدام .ضع  ٣ - ٢طبقات عىل الطبقة
المثبتة .قم بعمل الصنفرة بني لك عملية طالء
وذلك للحصول عىل سطح ذو لمسة نهائية ناعمة
 (ننصحك باستخدام جهاز الرش) كما يمكنك أيضاًاستخدام الفرشاة أو الرولر.

صباغة
األسطح الخشبية

 .١إعداد األسطح
قم بصنفرة السطح الخشيب إلزالة الدهان القديم.

 .٢الطبقة األساس (برايمر) األوىل
بمجرد تنظيف السطح الخشيب ،قم بدهنه
بطبقة واحدة من أساس الخشب.

صباغة
األبواب والنوافذ

 .٣تنعيم السطح
ليك تحصل عىل سطح خشيب ناعم ،قم
باستخدام طبقة واحدة من (Sanding
 )Sealerالطبقة المثبتة.

 .٤الطبقة األساس (برايمر) الثانية
اآلن قم باستخدام طبقة طبقة أخرى من أساس
الخشب لضمان ثبات األصباغ عىل السطح.

 .٥الطبقة النهائية
قم بدهن السطح بطبقتني من الطالء الزييت
أو توتش وود من رشكة برجر بلون من اختيارك،
للمظهر النهايئ للسطح.

 .١إعداد األسطح
قم بصنفرة األسطح المعدنية إلزالة الدهان
القديم والشحوم والصدأ.

 .٢الطبقة األساس
(برايمر) األوىل:

بمجرد تنظيف السطح ،قم بدهنه بطبقة
واحدة من أساس المعادن (ردوكسايد) األحمر.

 .٣تنعيم السطح
ليك تحصل عىل سطح ناعم ،قم باستخدام
طبقة واحدة من احدى النوعيات الجيدة من
معجون الحشو.

 .٤الطبقة األساس
(برايمر) الثانية:

اآلن قم بإضافة طبقة ثانية من أساس
المعادن األحمر (ردوكسايد) لضمان ثبات
األصباغ عىل السطح.

 .٥الطبقة النهائية
قم بدهن السطح بطبقتني من الطالء الزييت
بأحد األلوان المختارة من أصباغ برجر لتعطي
السطح روعة مظهره النهايئ.

صباغة
البوابات واألسوار

لألسطح المعدنية

استخدام المنتجات المناسبة
لإلعداد قبل الطالء

Berger Red Oxide

لألسطح الخشبية

يعتمد أداء التشطيبات عىل األسطح الخشبية
أو المعدنية عىل مدى جودة إعدادك لتلك
األسطح .إن اختيارك لنوعية عالية الجودة
من الطالء المستخدم لما بني الطبقات من
أصباغ برجر يساعدك عىل تحقيق أفضل النتائج
وبسهولة فائقة.

Synthetic Undercoat

PU Sealer

Wood Primer

إزالة الطالء القديم
ابدأ بتقشري الطالء القديم من عىل األسطح
الخشبية والمعدنية .بالنسبة لألسطح الخشبية
القديمة فإن استخدام الصنفرة هي الطريقة
المثىل إلعداد السطح المراد طالؤه.

إزالة الدهون والصدأ
يجب تنظيف األسطح المعدنية بعناية فائقة
مما يعلق بها من دهون وصدأ وذلك قبل
البدأ بعملية الطالء .كما ويجب التأكد من إزالة
آثار التآلك لمنع انتشاره مستقبالً.

مئل الخدوش الخشبية
الخدوش والحفر أكرث المشالك انتشاراً عىل
األسطح الخشبية .لضمان أفضل نتيجة نهائية
للطالء ،يجب عليك مئل هذه الخدوش والحفر
قبل عملية الصباغة.

قبل الطالء
األسطح الخشبية أو المعدنية الممتازة داللة عىل
اتباع أفضل الطرق إلعداد األسطح قبل الصباغة،
كما هو الحال مع الجدران.
هذا القسم مخصص لتكتشف الطرق المبسطة
إلعداد األسطح الخشبية أو المعدنية للصباغة.

الخشب والمعادن
إن األبواب والنوافذ ،األسوار واألثاث المصنوعة بإتقان
هي الرفيق المثايل للمزنل الجميل ،فتجديد هذه
األخشاب والمعادن باستخدام منتجاتنا المقرتحة يف
هذا القسم مع اتباع الطرق الصحيحة لعملية الطالء،
ً
حقا ممزية.
فإن لك زاوية من زوايا مزنلك يمكن أن تكون

اختيار األصباغ واأللوان المناسبة
الطبقة النهائية للجدران الخارجية

تاف

فاليو إكستريير

ويذر كوت ألرتا

الخصائص

يمتلك العديد من المزيات الرائعة مثل أنه سلس

دهان ناعم خارجي عايل الجودة مصنع

من السهل الطالء بدهان خارجي

عند االستخدام ومقاوم لدرجة الحرارة المرتفعة

بتقنية النانو ،وذو قدرة عىل مقاومة

ناعم موفر للقيمة المالية إىل جانب

وغريها من العوامل الجوية ،وذو قدره فائقة عىل سد

الخدوش  5أضعاف المنتجات األخرى

قدرته الفائقة عىل التدقف وتسوية

الشقوق والرشوخ يف األسطح ومقاومة لألتربة تدوم

ويخفف بالماء بنسبة .% 40

األسطح والحوائط .

يعد أفضل منتج للطالء الخارجي ضمن فئته حيث

نبذة
عن المنتج

لعرش سنوات.

سعر المجموعة

رايق

القيمة مقابل المال

اقتصادي

األلوان المتوفرة

+17٠0

+1٠٠0

+٣٠0

المظهر النهايئ

حريري و مطفي

حريري و مطفي

غري المع (مطفي)

مقاوم لألشعة
فوق البنفسجية

ممتاز

ً
جدا
جيد

---

الفرتة الزمنية
ألداء المنتج

 10سنوات

 ٥سنوات

 2سنوات

مقاوم لألتربة

ممتاز

ممتاز

ً
جدا
جيد

مقاوم للعوامل الجوية
ودرجة الحرارة العالية

نعم ( لبعض األلوان المختارة فقط)

نعم ( لبعض األلوان المختارة فقط)

---

التغطية #

من  12إىل  13مرت مربع  /لرت

من  14إىل  15مرت مربع  /لرت

من  11إىل  12مرت مربع  /لرت

شهادة معتمدة عىل حماية
الخرسانة اإلسمنتية
) مقاوم لإلشباع الكربوين (





---

مقاوم للطحالب







*صديق للبيئة







*خايل من الكيل الفنيول إيثوكسيل ،وخاىل من الرصاص وخالل من المركبات العضوية المنخفضة المتطايرة ،وخايل من بلورات السيليكا القابلة لألستنشاق وغريها
من المواد الكميائية الضارة الىت تنتقل عن طريق الماء).
 #التغطية الفعلية قد تختلف عن الرقم الظاهر هنا بفعل طريقة الطالء وجودة التنفيذ ونوعية السطح.
 #بمعدل  30مايكرون لمستحلبات الطالء الناعمة.

اختيار األصباغ واأللوان المناسبة
الطبقة النهائية للجدران الخارجية

الخصائص

نبذة
عن المنتج

ويذر كوت خارجي ذو ملمس رميل ناعم

سيليكت ذو الملمس الرميل الناعم

هو منتج دهان خارجي متمزي قوي ذو ملمس رميل ناعم و قدره

ً
مبيعا .
 -يقدم الدهان الخارجي ذو الملمس الرميل الناعم األكرث

عىل حماية األسطح الخرسانية ضد الكربنة .يقدم أداء أفضل من

 -الشكل الجمايل وحماية ملموسة لألسطح.

المنتجات المنافسة .ال يتطلب طبقة دهان علوية ،مع تغطية

 -ال يحتاج لطبقة دهان علوية ،مع تغطية ممتازة للتموجات

ممتازة للتموجات والشقوق والرشوخ الشعرية.

والشقوق والرشوخ الشعرية.

سعر المجموعة

فاخر

القيمة مقابل المال

األلوان المتوفرة

ألوان محدودة

ألوان محدودة

المظهر النهايئ

مطفي  /ملمس رميل ناعم

مطفي  /ملمس رميل ناعم

مقاوم لألشعة
فوق البنفسجية

جيد

مريض

الفرتة الزمنية
ألداء المنتج

 5سنوات

 3سنوات

مقاوم لألتربة

مقبول

مقبول

التغطية #

من  5إىل  6مرت مربع  /لرت

من 4إىل  5مرت مربع  /لرت

شهادة معتمدة عىل حماية
الخرسانة اإلسمنتية
) مقاوم لإلشباع الكربوين (



---

مقاوم للطحالب





*صديق للبيئة





*خايل من الكيل الفنيول إيثوكسيل ،وخاىل من الرصاص وخالل من المركبات العضوية المنخفضة المتطايرة ،وخايل من بلورات السيليكا القابلة لألستنشاق وغريها
من المواد الكميائية الضارة الىت تنتقل عن طريق الماء).
 #التغطية الفعلية قد تختلف عن الرقم الظاهر هنا بفعل طريقة الطالء وجودة التنفيذ ونوعية السطح.
 #بمعدل  30مايكرون لمستحلبات الطالء الناعمة و  ١٠٠مايكرون للطالء الرميل الناعم.

اللون األسايس

اختيار ألوان الطالء
اللون الثانوي

BONEWHITE
0964

AMBER-N
5103

PHAROAH
4194

WALKING EARTH
8612

MUDDY TERR AIN
9543

APRICOT-N
0501

TROPICAL SOIL
9538

EARTHY ELEGANCE
954 4

PINCH OF PEACH
9540

تركيبات األلوان
المالئمة لألسطح الخارجية

لون الزينة

BASR A PEARL-N
0974

GR AND CANYON
8015

SWISS COFFEE
4215

TRUFFLE
8635

EARL GREY
8753

FAWN
0N05

GARLIC POD
8524

BURNT
YELLOWSTONE-N
4120

CREAM DROP
9523

األلوان المعروضة يف هذا المنشور للعرض التقرييب فقط .لرؤية األلوان الواقعية ،تفضل بزيارة إحدى محالت برجر .يرجى احضار اسم اللون المطلوب مع الكود لمقارنة األلوان مع
.Berger Paints Colour Spectra

اللون األسايس

اختيار ألوان الطالء
لون الزينة

COT TON WOOL
L104

VALLEY FLOWER
8530

AFRICAN DESERT
8558

SOUND OF MUSIC
8756

LIGHT BUFF
0362

ANTIQUE BR ASS
8581

PALE IVORY
7892

CLEAR SK Y NIGHT
9483

PASTEL GREY
9457

تركيبات األلوان
المالئمة لألسطح الخارجية

اللون الثانوي

OR ANGE FROST
7978

CROWDED BEACH
9536

SOF T BROWN
9535

SKIMMED CREAM
L122

R AINING GREY
9481

ELF GREEN
754 4

GREY WASH
9460

DESERT DUNE
8754

BOT TLED GR APE
8102

 يرجى احضار اسم اللون المطلوب مع الكود لمقارنة األلوان مع. تفضل بزيارة إحدى محالت برجر، لرؤية األلوان الواقعية.األلوان المعروضة يف هذا المنشور للعرض التقرييب فقط
.Berger Paints Colour Spectra

اللون األسايس

اختيار ألوان الطالء
اللون الثانوي

تركيبات األلوان
المالئمة لألسطح الخارجية

لون الزينة

SISAL MAT
7890

BISCUIT
9520

GINGER ROOT
7888

CERAMIC
3122

BROWN SUGAR
8582

PEANUT BUTTER
8559

DERT IVORY
8020

MARCO POLO
8607

ORANGE ESSENCE
8009

IVORY
0315

MEXICAN HILLS
8526

BALSAM BROWN
8520

APRICOT ILLUSION
7979

UNDER GROUND
9528

WARM GLOW
7967

CORAL SHELL
0951

EARTHEN WAVE
9541

CALAMINE
8578

األلوان المعروضة يف هذا المنشور للعرض التقرييب فقط .لرؤية األلوان الواقعية ،تفضل بزيارة إحدى محالت برجر .يرجى احضار اسم اللون المطلوب مع الكود لمقارنة األلوان مع
.Berger Paints Colour Spectra

 .١إعداد السطح
استخدم فرشاة معدنية إلزالة الغبار والجزيئات
المتطايرة ،ومن ثم بتنظيف الجدار جيداً.

 .٢حشو التشققات والغسل بالماء
إحشو التشققات الدقيقة بمعجون برجر الجاف
ثم استخدم المحلول المضاد للفطريات لمنع
نمو الميكروبات عىل السطح. .

 .٣المعجون

طالء
الجدران الخارجية

ضع كمية مناسبة من معجون برجر لتسوية
السطح وتحقيق النعومة المتوقعة قبل البدء
بعملية الطالء.

 .٤الربايمر
ضع طبقة من إيه آر برايمر ( )A. R. Primerأو
وذركوت برايمر لتهيئة السطح لطالء الطبقة النهائية.
*إن طبقة الطالء األسايس تساعد عىل ثبات الطبقة
النهائية بصورة أفضل.

 .5الطبقة النهائية
قم بوضع  ٣ – ٢طبقات من الطالء النهايئ
الذي قمت باختياره من أصباغ برجر مع تخفيفه
بالنسبة المويص بها.
اترك فرتة  ٥ - ٤ساعات بني لك طبقة.

التقرش
كما هو الحال مع الجدران الداخلية ،فإن الجدران
الخارجية أيضاً معرضة للتقرش ،حيث أن استخدامك
لطالء األساس (الربايمر) المخصص للجدران الداخلية
أو طالء الطبقة النهائية مبارشة بدون استخدام
(الربايمر) المخصص للجدران الخارجية ينتج عنه أيضاً
تشقق الطالء الخارجي.

لتحصل عىل أفضل النتائج ،ننصحك باستخدام
معجون برجر الجاف ،وذركوت تكس برايمر أو إيه آر
برايمر لضمان ثبات الطالء الخارجي بشكل أفضل.

تفادي المشالك
بعد ا لطال ء
هذه بعض النصائح المفيدة لتفادي المشالك
الشائعة اليت تتكون بعد الصباغة.

درجات األلوان المتفاوتة
هل ترى درجات متفاوتة من األلوان عىل األسطح
الخارجية؟ هذا يحدث غالباً بسبب الصباغ حينما يقوم
بمزج وتركيب األلوان بنفسه أو حينما ال يستخدم
أساسات الطالء الصحيحة لذلك .السبب اآلخر لعدم
تناسق األلوان قد يكون بسبب قدم طبقة الطالء
الموجودة وتعرضها ألشعة الشمس.

لضمان الحصول عىل ألوان ناصعة ومتناسقة،
احرص عىل أن تكون األصباغ المختارة قد تم خلطها
باحرتافية يف محالت أصباغ برجر.

تفقد التشققات
قم بتفقد جدران مزنلك باستمرار وابحث عن
التشققات الموجودة والناتجة من انقسام سطح
الجدار بسبب الشيخوخة الهيكلية .التشققات هي
أحد األسباب الرئيسية لتكاثر الطحالب والحشائش الغري
مرغوب فيها ،كما وأنها طريقة سهلة لتغلغل المياه
إىل داخل الجدران.

قبل الصباغة

الحلول المقرتحة
لمعالجة التشققات

العوامل الجوية المتعددة قد تؤثر عىل جدرانك
الخارجية .لذا يجب عليك الحرص عىل إعداد األسطح
الخارجية بأفضل الطرق قبل صباغتها بالطبقة
األخرية من األصباغ اليت قمت باختيارها.

احرص عىل استخدام “تاتاروغا فاين فلر” من برجر
لسد الشقوق فوراً ومعالجة المشكلة .إن كان حجم
الشق أكرب من  ٣مم ،يجب عليك سده بواسطة
خلطة من االسمنت والرمل بمعدل ١:٣

ممزيات تاتاروغا:
القدرة عىل مئل الشقوق :القدرة عىل مئل شقوق إىل عرض  ٣مم.
سهل االستخدام :يتوفر هذا المنتج يف علبة واحدة جاهزة لالستخدام.

إزالة الطالء القديم والطحالب
إلعداد الجدران الخارجية ،ابدأ بعملية الصنفرة إلزالة
الغبار والطالء القديم.
بعد ذلك ،تفحص الجدار وابحث عن بقع خرضاء أو
سوداء .هذه البقع داللة عىل نمو الطحالب.
قم بصنفرة األسطح المتأثرة بفرشاة معدنية،
ومن ثم ضع طبقة من محلول برجر بايسون
لمقاومة الفطريات ،لمنع ظهورها مرة أخرى

ابحث عن عالمات البلل
عندما تهطل األمطار بغزارة ،فإن جدران مزنلك
الخارجية تكون هي الهدف األول لوجود البلل
يف المزنل ،لذا فإن تغلغل المياه داخل الجدران
والرشفات من شأنه إتالف جمال مزنلك ونشوء الكثري
من المشالك والعيوب يف الطالء الخارجي منها عىل
سبيل المثال :تكون التقرحات وتقرش الطالء.

الحلول المقدمة
لمقاومة البلل
برجر تقدم لكم فليكسيدكس :منتج ثوري صنع
خصيصاً لمعالجة المشالك الخاصة بالبلل
والترسبات اليت قد تصادفك يف مزنلك .صمم
هذا المنتج بواسطة مواد كيميائية خاصة
وبتكنولوجيا متقدمة .فليكسيدكس يحمي
سقف مزنلك من كافة العوامل الجوية كاألمطار،
الشمس والرياح .إنه أفضل منتج لحماية كافة
أنواع األسقف من البلل ،حيث يحمي المزنل من
الترسبات ،وحرارة الشمس لضمان انخفاض درجة
الحرارة داخل المزنل.

قبل الصباغة
العوامل الجوية المتعددة قد تؤثر عىل جدرانك
الخارجية .لذا يجب عليك الحرص يف إعداد األسطح
الخارجية بأفضل الطرق قبل صباغتها بالطبقة
األخرية من األصباغ اليت قمت باختيارها.

األسطح الخارجية
األسطح الخارجية لمزنلك قادرة عىل جذب األنظار.
احرص عىل اعداد األسطح واختيار األلوان المناسبة
بالطرق واألدوات المناسبة ،لضمان صمود مظهر
مزنلك الخارجي أمام العوامل الطبيعية.

تقدم لك أصباغ برجر تشكيلة واسعة من األصباغ لتغيري  /تجديد مزنلك.
الجدول المبني أدناه يوضح الفروقات ما بني األصباغ لتمكنك من
تحديد ما يناسبك واختيار األفضل لمزنلك.

الخصائص

سوبر فالت

نبذة
عن المنتج

الفائز بجائزة الجمهور ألفضل منتج.

سلكت أكريلك

متعدد االستخدامات وبقيمة ممتازة.
بملمس مطفي وسلس.

فاليو إنتريير

طالء داخيل اقتصادي بملمس
مطفي وسلس.

سعر المجموعة

ممتاز

القيمة مقابل المال

اقتصادي

األلوان المتوفرة

+1750

+800

ألوان محدودة

المظهر النهايئ

مطفي

مطفي

مطفي

مقاوم للفطريات
والبكترييا



---

---

مقاوم للفطريات
والميكروبات

---

---

---

قابل للغسيل

ممتاز

جيد

---

التغطية #

 11 - 10م/2لرت

 12 - 11م/2لرت

من  ٩إىل  ١٠مرت مربع  /لرت

*صديق للبيئة







مناطق
االستخدام

األسطح الداخلية للمنازل واألماكن العامة

األسطح الداخلية للمنازل

األسطح الداخلية للمنازل

*خايل من الكيل الفنيول إيثوكسيل ،وخاىل من الرصاص وخالل من المركبات العضوية المنخفضة المتطايرة ،وخايل من بلورات السيليكا القابلة لألستنشاق وغريها من
المواد الكميائية الضارة الىت تنتقل عن طريق الماء).
 #التغطية الفعلية قد تختلف عن الرقم الظاهر هنا بفعل طريقة الطالء وجودة التنفيذ ونوعية السطح.
 #بمعدل  30مايكرون لمستحلبات الطالء الناعمة.

اختيار نوعية األصباغ واأللوان المناسبة
للجدران الداخلية

الخصائص

كريستال

نبذة
عن المنتج

قمة التألق والصحة.
ً
ً
ناعما مع قدرة عالية
لمعانا
يقدم هذا المنتج
عىل مكافحة البقع والبكترييا .ويتمزي برائحة عطرة
تمكنكم من االنتقال إىل المزنل فور االنتهاء من
طالء الجدران.

لكجري سيلك

األفضل يف فئته.
طالء فاخر بتقنية  Lumino-Techالضوئية
أللوان أنصع وقوة اخفاء عالية .أسهل
المنتجات للتنظيف والغسيل يف فئته.

لكجري مات

األفضل يف فئته.
طالء فاخر بتقنية  Lumino-Techالضوئية
أللوان أنصع وعزل كامل للضوء .أسهل
المنتجات للتنظيف والغسيل يف فئته.

سعر المجموعة

ساحر

رايق

رايق

األلوان المتوفرة

+1750

+1750

+1750

المظهر النهايئ

المع قلي الً

ناعم حريري

مطفي

مقاوم للفطريات
والبكترييا







مقاوم للفطريات
والميكروبات







قابل للغسيل

ممتاز

ممتاز

ً
جدا
جيد

مقاوم إلنتشار
اللهب

نعم

نعم

نعم

( مطابق لمعايري تنظيم البناء ىف المملكة المتحدة)

)مطابق لمعايري تنظيم البناء ىف الواليات المتحدة (

)مطابق لمعايري تنظيم البناء ىف الواليات المتحدة (

التغطية #

 15 - 14م/2لرت

 ١٢ - ١١م/2لرت

 15 - 14م/2لرت

*صديق للبيئة







مناطق
االستخدام

األسطح الداخلية للمنازل،

األسطح الداخلية للمنازل ،واألماكن العامة،

األسطح الداخلية للمنازل ،واألماكن العامة،

واألماكن العامة ،والمطاعم  ,العيادات الصحية

والمطاعم

والمطاعم

*خايل من الكيل الفنيول إيثوكسيل ،وخاىل من الرصاص وخالل من المركبات العضوية المنخفضة المتطايرة ،وخايل من بلورات السيليكا القابلة لألستنشاق وغريها من
المواد الكميائية الضارة الىت تنتقل عن طريق الماء).
 #التغطية الفعلية قد تختلف عن الرقم الظاهر هنا بفعل طريقة الطالء وجودة التنفيذ ونوعية السطح.
 #بمعدل  30مايكرون لمستحلبات الطالء الناعمة.

PALE SAND
9539

TOP COAT: PELICO M516
BASE COAT: LAZY BROWN 8591

CREAM SILK
7955

ESSENCE
8099

PERSIAN ROSE M526

SOFT WHISPER
9476

طالء لجدار واحد
وألوان لتصاميم ممزية

TOP COAT: FLINT M309
BASE COAT: GOLDEN PRAIRIE 8518

CREAM PIE
L152

TOP COAT: SILVER M002
BASE COAT: ICE AGE 8229

SILVER STREAK M609

FRESH FUEL
9516

GLAZED PLUME M319

 يرجى احضار اسم اللون المطلوب مع الكود لمقارنة األلوان مع. تفضل بزيارة إحدى محالت برجر، لرؤية األلوان الواقعية.األلوان المعروضة يف هذا المنشور للعرض التقرييب فقط
.Berger Paints Colour Spectra

االختيار األمثل

الجدران األخرى
الجدار الممزي

SOFT CHENILLE
8036

FRESH MINT
7516

DAYLIGHT

LOTUS POND

8026

7554

SUN SCREEN

SPRING TIME

7868

9211

HEARTH

PIGEON BLUE-N

7930

0122

NURSERY GREEN
9355

INSPIRING GREEN
9345

ZEPHYR
9195

BLUE EFFECT
9168

تركيبة األلوان لغرفة النوم

SPRING BOUQUET
7154

DASH OF PURPLE
7160

FIRST DAWN

8131

PINK PARASOL
8169

PALE BLUSH

8132

ROSE DEBUT
8082

 يرجى احضار اسم اللون المطلوب مع الكود لمقارنة األلوان مع. تفضل بزيارة إحدى محالت برجر، لرؤية األلوان الواقعية.األلوان المعروضة يف هذا المنشور للعرض التقرييب فقط
.Berger Paints Colour Spectra

االختيار األمثل

الجدران األخرى
الجدار الممزي

تركيبة األلوان لغرفة المعيشة

HONEY DEW
7956

DESERT SUN
7938

MAGNOLIA
0387

BUTTERCUP-N
0336

SOOTHING SILK
9531

BEAUTIFUL BEIGE
9529

SWEET DREAMS
8564

BARLEY
0572

SIMPLY SUNSET
7995

FLUSHED BROWN
8611

CLEAN AURA
9548

SAND CLOCK
8586

GREY WASH
9460

CREAMY CRUST
9514

ANTIQUE WHITE
0940

WARMSTONE
0N02

ICE GRAY
8259

WINTER MOON
8258

 يرجى احضار اسم اللون المطلوب مع الكود لمقارنة األلوان مع. تفضل بزيارة إحدى محالت برجر، لرؤية األلوان الواقعية.األلوان المعروضة يف هذا المنشور للعرض التقرييب فقط
.Berger Paints Colour Spectra

اإلضاءات المصفرة ستضفي مظهراً دافئاً
للغرفة ،أما اإلضاءات البيضاء ،ستضيف مظهراً
منعشاً للغرفة.

قم باختيار ألوان الباستيل كلون الخزامى ،البنفسج
الفاتح ،األلوان الكريمية أو العاجية لخلق بيئة هادئة
ومناسبة لالسرتخاء يف غرفتك.

إختيار

بإمكانك خداع البرص عندما تضيف بعض الخطوط
العمودية إىل جدار واحد من جدران الغرفة .هذه
الخدعة توحي بأن الغرفة أطول مما هي عليه.

األلوان
ال يوجد يشء أكرث جما ًال من االستيقاظ صباحاً عىل
األلوان المفضلة لديك لك يوم ،ولكن مع االستخدام
الصحيح للضوء واللون ،يمكنك تغيري مظهر غرفتك.
إليك بعض النصائح المفيدة لمساعدتك عىل اختيار
األلوان بالطريقة الصحيحة.

لبيئة دافئة وخالبة ،ننصحك باستخدام ألوان نارية
كاألحمر ،الربتقايل أو األصفر .هذه المجموعة من
األلوان مناسبة لغرف المعيشة أو صالة المزنل.

لونني :األلوان تضيف لمسة من الحيوية إىل الغرف.
كن جريئاً وقم بدمج لونني بدل لون واحد بطريقة
لمزنل ينبض بالحياة.
مختلفة،
ٍ
لمعرفة تركيبة األلوان المناسبة لك وأللوانك
المفضلة ،قم بتجربة بطاقات تركيبة األوان
المتوفرة يف هذا المنشور أو تفضل بزيارة محالتنا.

 .١اعداد السطح

استخدم فرشاة معدنية لتنظيف السطح
وإلزالة الغبار.

 .٢الطبقة األوىل (الربايمر)
بعد إعداد السطح ،قم بطالء الطبقة األوىل
من إيه آر برايمر ( )A.R. Primerإلعداد السطح
للخطوة الثانية.

 .٣المعجون

أضف طبقة من معجون الجدران ستكو
( )Stucco Puttyلتسوية السطح وإزالة الحفر،
الخدوش والتموجات.

 .٤طبقة أخرى من الربايمر
ضع طبقة أخرى من إيه آر برايمر ()A.R. Primer
وبعد ذلك ستتمكن من طالء السطح .هذه
الطبقة تساعد عىل تثبيت الطالء بشكل أفضل.

 .٥الطبقة النهائية

ضع طبقتني إىل  ٣طبقات من الطالء النهايئ
للحصول عىل لون متناسق وممتاز.
يمكنك اختيار اللون المناسب من ألوان برجر
المتنوعة مع منتجات برجر وذلك للحصول
عىلأفضل النتائج.

صباغة الجدران
داخل المزنل

التقرش
ال يبدو منظر األصباغ المتقرشة مروعاً فحسب ،بل
هى عالمة عىل أن جميع ما تم استخدامه يف عملية
الطالء ال يتناسب مع الجدار ،وقد ينتج هذا بسبب
استخدام طالء أساس (برايمر) ذو نوعية رديئة .أو أنه
لم يتم استخدام طبقة طالء األساس نهائياً.

عالمات الفرشاة الظاهرة
وسوء إخفاء األسطح
هل الحظت عالمات الفرشاة عىل جدرانك المطلية
حديثاً ؟ إن سبب هذه العالمات هو عدم مزج األصباغ
بالماء أو بالمخففات المطلوبة بطريقة صحيحة*.
إضافة إىل ذلك فإن عدم مزج الطالء بما يناسبه من
مخففات قد ينتج عنه سوء إخفاء السطح بالطالء.

تفادي المشالك
بعد الصباغة

*لك من التخفيف الزائد والتخفيف القليل،
عندما ال يتم اتباع الطرق الصحيحة لعملية الطالء،
فإن الجدران المطلية حديثاً قد تصاب بمجموعة
من المشالك .دعونا نلقي نظرة عىل بعض منها:

للحصول عىل طبقة طالء ناعمة وسلسة ،إمزج أو
خفف حسبما هو موضح يف ورقة بيانات المنتج.
ننصحك باستخدام إيه آر برايمر ( )A.R. Primerتحت
أصباغك المختارة لتفادي مشالك التقرش أو التقرح.

*التقرحات :ظهور التقرحات والدمامل عىل السطح المصبوغ.
*التقرش :إنفصال طبقة الطالء من عىل السطح وتشققه ومن ثم تقرشه.

تفقد الشقوق
أتسمع أصواتاً عندما تطرق عىل الجدار؟
هذه األصوات قد تكون نتيجة تشققات
داخلية أو عىل الجدران ،إنه بسبب عمر البناء.
هذه التشققات قد تكون مكاناً مناسباً لنمو
الطحالب أو الفطريات عىل الجدار.

ممزيات مركب الجبس من برجر
يمكنك من سد فجوات
بعرض  ٣مم بهذا المركب.

الحلول للتشققات
نوصيك باستخدام مركب الجبس من برجر
لمعالجة الشقوق السطحية عىل الجدران
الداخلية .لسد الثغرات وقتما يتم تركيب ألواح
الجبس .أما لمعالجة الشقوق الهيكلية فإننا
ننصحك باستخدام خدمات مقاول مدين ذو
خربة جيدة.

سهل االستخدام ،حيث يمكنك
استخدامه فور رشاءك للمنتج.

إزالة الطالء القديم
ابدأ باستخدام ورق الصنفرة  /آلة الصنفرة إلزالة
جزيئات الغبار الفضفاضة وإزالة الطالء القديم
بالكامل .جدارك جاهز اآلن ليتم فحصه والتأكد
من وجود الرطوبة والتشققات من عدمها.

قبل الصباغة
هل تود معرفة الرس يف روعة منظر الطالء
الداخيل؟ إنه السطح  ..نعم إن الرس يكمن يف طريقة
إعداد األسطح ،حيث إنه يساعد يف إظهار الطالء
والملمس النهايئ له بأفضل صورة ممكنة .اآلن
إليك الطريقة المثىل إلعداد السطح.

التحقق من الرطوبة والبلل
هل ترى عىل الجدار بقع رطبة أو قد تغري لونها؟
إن وجود مثل هذه العالمات هو دليل قاطع
عىل وجود البلل داخل الجدار والذي يكون عادة
نتيجة لوجود ترسبات يف أنابيب المياه الداخلية،
بالط الحمام أو ترسب مياه األمطار من خالل
الجدران الخارجية أو المدرجات ،كما يمكن
للرطوبة أو تؤدي إىل مجموعة متنوعة من
العيوب يف الطالء.

الطالء الداخيل

إن الجدران الداخلية لمزنلك تعرب عن شخصيتك وتتحدث
ً
جدا أن تتبع
عن من تكون أنت .ولذا فإنه من المهم
الطريقة الصحيحة لعملية تجديد الطالء .سواء إن كنت
يف مرحلة إعداد سطح الجدار ،إختيار األلوان أو الدهانات،
فقط إتبع هذا القسم لمعرفة لك يشء.
ROSE DEBUT
8082

امنح مزنلك مظهراً جديداً

بالطريقة السهلة
WINTER MOON
8258

إن عملية تجديد مظهر المزنل هي واحدة من أكرث
ً
سعادة يف حياتنا ،إبتداء من إختيارات األلوان
التجارب
إىل التشطيبات ونوعية الدهان ،كما أنها يمكن أن تكون
مربكة بعض اليشء.
إن دليل المالك للصباغة المقدم من أصباغ برجر سوف
يساعدك عىل اكتساب المزيد من المعرفة لتمكني
عملية التجديد ،وهو ميلء بالجرعات المناسبة من
األفكار المتعلقة باأللوان ،التصاميم وأنظمة الصباغة
ً
حتما باإلحتفاظ به إىل جانبك
المقرتحة .إنه دليل سرتغب
حىت بعد أن تبلغ الغاية يف اإلنتهاء من تجديد مزنل
أحالمك.

COTTON WOOL
L104

ولمساعدتك يف الحصول عىل ما تبحث عنه بكل
سهولة ،فقد تم تقسيم هذا الدليل إىل أقسام متمزية،
بينما تعطيك األقسام المختلفة نصائح سهلة حول
إعداد وإختيار األلوان واألصباغ المناسبة ،أما القسم
األخري فإنه مخصص عن المحالت المختلفة اليت يمكنك
زيارتها لرشاء منتجاتنا باإلضافة إىل النصائح البسيطة
األخرى اليت ستساعدك عىل زيادة عمر الجدران المطلية.

دليل المالك
للصبا غة

