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  زاــنـــســيا  زـنـــرشــبــســكا 
 

ألغراض الديكور , صديق للبيئة, ليك كوبوليمر املشنصبغ اكري, اكسبرشنز ايسنزا وصــف المنتـج

يعطي إنعكاسات أساسية مثالية , ساتاني املس, يشكل مظهراً لؤلؤياً جذاباً , الداخلي

اد مضافه مقاومه لنمو الفطريات يحتوي على مو .ية الرؤيةاوطبقاً لمصدر الضوء وز

 .البكتيرياو
 

ح الداخلية نواع األسطاديكور مختلف لزخرفة و اكسبرشنز ايسنزايوصى باستعمال  بـه ىاإلسـتعمال الموص

الواح االسطح الخشبيه و, األسطح الجبسيه ,القصاره, مثل االسطح الخرسانيه

كسبرشنز الغرض الحصول على أداء لوني أفضل يطلى الخ, ....الديكور الداخلي

ال يوصى بإستعمال اي طبقة طالء , يسنزااكسبرشنز ا مقارب الى لونبيس كوت 

 .يسنزااكسبرشنز انهائية فوق 
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
من خالل نظام  ك المفضلهيمكن تحضير الوان ) الفضي والذهبيااللوان االساسية هي  اللون 

لتوفير تشكيلة واسعة من االلوان , وتحضير االلوان بواسطة الكمبيوترناشونال لخلط 

 . (المختارة

 .ساتاني –لؤلؤي أملس  الطبقة الجافة / المظهر 

 % 64   8 ( ASTM D 2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

  1٫12  0٫82 الكثافـة النسبية 

م  7 – 4 النظري التغطية معـدل 
8 
 .(سماكة طبقة الصبغ وطبيعة السطح,يعتمد على طريقة االستعمال )لتر  /

 طبقة / ميكرون        42  -  72 سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 طبقة / ميكرون    061  -  042 سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

 .االساسمائي  نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
°30زمن الجـفاف عند

 
 .يتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة , الرطوبة , حركة الهواء , سماكة طبقات الصبغ وعدد الطبقات : م

 ساعة        0 الجفاف عند اللمس

 اتساع  6 – 3 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية 

 ساعات        2 الجفاف التام

 

 ممـيزةصـفات 

قوة , يعطي إنعكاسات أساسية مثالية, ساتاني المظهر ,لؤلؤي أملس, صديق للبيئه كسبرشنز ايسنزاا

 .إلتصاق ممتازة
 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

 خال  , متماسكاً , نظيفاً   اكسبرشنز ايسنزايجب ان يكون السطح المراد زخرفته بمنتج  تحـضـير السـطـح

 .....  .الخ, الغبار والشحوم , الزيوت, من العيوب

 .يُسٌوى السطح عند الحاجة بإستخدام معجون مناسب ثم يٌنَعم بإستخدام ورق الصنفره
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
  .بالستيكي مسطرين االستخدام أدوات

 .الماء (الثنر)المخفف /المنظف 

  .جاهز لالستخدام نسـبة حجم المخفف 

 نــظـام الـصــبــغ

 
 بإسـتعماله ىنظام الصبغ الموص

 عدد الطبقات                                                                                        

  0               اكسبرشنز اكريليك برايمر                                                 

  0              اكسبرشنز بيس كوت                                                        

  8              اكسبرشنز ايسنزا                                                             
 

 اإلسـتعمال طريقة
  باستخدام الرول ويترك حتى يجف,(ابيض)كريليك برايمر اكسبرشنز ايطلى السطح بطبقة من. 

  باستخدام الرول ويترك حتى يجف يسنزااكسبرشنز امقارب الى لون ,  كسبرشنز بيس كوتايطلى السطح بطبقة من. 

  بصوره منتظمة بإستخدام أداة مزج نظيفه أو خالط ميكانيكي يسنزا اكسبرشنز اتأكد من خلط. 

  تترك حتى تجف  , باستخدام المسطرين,  طبقة خفيفةك اللون المختارحسب يسنزا اكسبرشنز ا منتطلى الطبقة االولى. 

  متداخله بواسطة حافة المسطريننقشات زخرفية  لتشكيلكطبقة خفيفة باستخدام المسطرين  يسنزا اكسبرشنز اتطلى الطبقة الثانية من.  

  م0تطلى مساحة
8  

 .الطالء حتى االنتهاء من زخرفة وديكور بقية السطحاستمر بعملية  ,من السطح بحركات منتظمة ومتكررة تقريبا
 

 

 ختبار صادرة عن مختبرات محلية وعالميةإشهادات 
 المطابقة ختبارإلمرجع ا ختبارإلوصف ا الرقم
  USEPA       24 (  VOC)  المركبات العضويه المتطايرة  0

 األمريكية البيئةوكالة حماية 

حسب متطلبات القوانين 

 المحليةواألنظمة 

 

 مـعــلـومـات إضــافـيـة

 .في ظروف تخزين مناسبه و شهراً في عبواته االصلية محكمة االغالق 08  (م°30)عند مـدة الـحـفـظ 
 

 الصحة والســالمــة
 

يمكن تداول معظم األصباغ المائية بأمان وذلك بأتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، 
الصبغ للجلد والعين بإرتداء بدالت عمل  كقاعدة عامة احرص على عدم مالمسة

 . الخ.. نظارات الواقية والكمامات خاصة ، القفازات ، ال
يجب إزاله الصبغ المالمس للجلد في الحال وبصورة تامة بغسله جيدا بواسطة الماء 

. لعين بكمية وافرة من الماء العذباغسل ا. والصابون او بإستعمال منظف مناسب 

يستدعى الطبيب على . ورذاذ الصبغ بإرتداء كمامه خاصه بخرهتجنب إستنشاق اال

يجب أن تتم عملية الطالء في أماكن . الفور في حاله إبتالع الصبغ ومالمسته للعين 

 .يجب اتباع تعليمات وأنظمة السالمة المحلية. جيده التهوية 

 

 تـدابـير وقــائيــة
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 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

تخزين الصبغ في ظروف تخزين مميزة طبقا للقوانين واألنظمة المحلية يجب 
وحفـظه في عبوات محكمة اإلغالق في أماكن مسقوفة بعيدا عن أشعة الشمس 

يجب مراعاة عدم ترك الصبغ بالقرب من . المباشرة ودرجات الحرارة القصوى 
إلى العبوات  ال يجوز ارجاع المواد المتبقية أو غيرالمستعملة. مصادر اللهب 

ناية وتحريكه جيدا قبل يجب تداول المنتج بع. األصلية لتفادي تلوث المواد 
 .اإلستعمال

 للشركة الحق. نحن نضمن فقط جودة منتجاتنا , وان هذه المواصفة هي نتيجة الفحوصات المختبرية المستمرة والخبرات العلمية الطويلة :مالحــظة

 لمزيـد من المعلومات  عـن تحضير  السـطح ومتطلبات الصحة  والســـالمـة يرجـــى الرجـوع .دون اشعار مسبق  بتبديل هذه المواصفة                    

 .الـى  المـواصـفات الفنيـة الخـاصـة بـذلك                    

 

هذه المواصفه تلغي كل المواصفات السابقة                                                                        يسنزااكسبرشنز ا  


