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 وتـــــك س ــيــب  كــســبـرشــنــزا
 

ألغكرا  , صكدي  ملبيةكة ,  ملشك اكريليك  كبوكبمي ر اصبغ ,  كسبرشنز بيس كوتا وصــف المنتـج

صكبغ إملشك  , ص م خصيصاً م ج بعة منتجات إكسبرشكن  نكن  , امديكبر امداخلي 

إيحككال مككبمي م نتجككات  كسبرشنننز بننيس كننوتايعاككي , قاوككل مليسككيل مافككي املكك  

كسبرشنننز بننيس ايعاككي , كسبرشككن  نككن  ملحصككبت علككل نبانكك  مككبمي متككبا   نككا  ا

يحتبي علل مباد مضانه مقاومه  .طالل م تا ة إعادةوقبة إمتصاق قبة نياية و كوت

  .من ب امفاريات و امبكتيريا
 

 كابقككة واامككه داخليككة م ج بعككة منتجككاتإكسبرشنننز بننيس كننوت يبصككل وتعككتع ات  به ىاإلسـتعمال الموص

امكبا  , األعكاح امجبسكيه و امخشكبيه ,امقصكار , نبق األعاح امخرعاميه   إكسبرشن 

يجككإ إعككتع امه كابقككة وككي  كككبت مككرورية م ج بعككة , ....امككديكبر امككداخلي امكك  

يع كل علكل نككبي  إعكت راريه نكي املكب  , وتختيار املب  ام ناعإ  إكسبرشن منتجات 

 .مابقات إكسبرشن  نن 
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

ي ك  نحضير امبام  ام فضلة م  خالت مظا  ماشبمات مخلط ) حسإ وااقة األمبا   اللون 

 . (ونحضير االمبا  وباعاة امك بيبنر متبنير نشكيلة واععة م  االمبا  ام ختارة

 .مافي/  نالت الطبقة الجافة / المظهر 

 44    8% ( ASTM D 2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

 1٫15   0٫5 الكثافـة النسبية 

 00  - 9 النظري التغطية معـدل 
8 

 (.ع اكة طبقة امصبغ وطبيعة امساح, يعت د علل طريقة االعتع ات)متر /

 طبقة / ميكرو            41  -  51   سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 طبقة / ميكرو          91  -  005 سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

  .مائي االعاس نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
 

  .يتأثر  م  امجفاف ودرجات امحرارة , امرطبوة , حركة امهبال , ع اكة طبقات امصبغ وعدد امابقات :م°03زمن الجـفاف عند

 عاعة             0 الجفاف عند اللمس

 عاعة   4   -  8 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية 

 عاعة         84 الجفاف التام
 

 صـفات ممـيزة
 

إمسياوية ني املب   , قبة إمتصاق وإعادة طالل م تا  , نيايهقبة , صدي  ملبيةه بيس كوت إكسبرشنز

 .يعاي مظهر مهائي ديكبري مافيو
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 إرشـادات اإلسـتعمال
 

مت اعككاً , مظيفكاً  اكسبرشننز بنيس كنوتيجإ ا  يكب  امساح ام كراد  خرنتكه و نكت   تحـضـير السـطـح

 .....  .ام ,امشحب  و اميبار , ام يبت , وخاٍت م  امعيبب 

 .يُسٌبى امساح عند امحاجة وتعتخدا  معجب  مناعإ ثم يٌنَعم وتعتخدا  ورق امصنفر  
 

 

 سـتعمالتعليمـات خـاصـة باإل

 
 ....إم   امرش , امفرشاة ,  امروت االستخدام أدوات

 .ام ال (الثنر)المخفف / المنظف

 .(يعت د علل طريقة االعتع ات)  مع ام ال% 01 -5 نسـبة حجم المخفف 

 نـظــام الـصــبــغ
 

 

  بإسـتعماله ىنظام الصبغ الموص

 عدد الطبقات                                                                                        

  0اكسبرشن  اكريلي  وراي ر                                                          

 8او    0اكسبرشن  وي  كبت                                                                

  8او    0       (                                     ام بصل واعتع امه)اكسبرشن  نن  
 

 

 اإلسـتعمال طريقة

 
   واعتخدا  امروت ويترك حتل يجف% 05-01مخفف مع ام ال ونسبة , ( اويض)إكسبرشنز أكريليك برايمر يالل امساح وابقة م. 

  أداة م ج مظيفه أو خالط ميكاميكيوصبر  منتظ ة وتعتخدا   إكسبرشنز بيس كوت نأكد م  خلط. 

   ويتكرك , واعكتخدا  امكروت  ,% 01 – 5مخفكف مكع ام كال ونسكبة  حسإ املكب  ام الكبب  بيس كوتاكسبرشنز يالل امساح وابقة م

 .حتل يجف

 ( . منيه مناعبه ملاالل وي  كل طبقهنترك نترة )ونف  اماريقة امساوقة ( عند امحاجة)يالل امساح وابقة ثامية 

   ي ك  طالل امساح وابقات مهائية ألي م  منتجات اكسبرشن  نن. 

  0مساحة نالل 
8
 .تهال م   خرنة وديكبر وقية امساحاعت ر وع لية اماالل حتل االم. نقريبا م  امساح وحركات منتظ ة ومتكررة   

 

 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 

 واألنظمة المحلية

 

 معـلـومـات إضـافيـة
 

 .ني ظروف نخ ي  مناعبهو ني عببانه االصلية محك ة االغالق  شهرا   81  (م°03)عند مـدة الـحـفـظ 
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 الصحة والســالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة

، تخكاذ التكدابيا الوئائيكة المبا كبةالمائية بأمان وذلك  بأيمكن تداول معظم األصباغ 
كقاعدة عامة احاص على عدم مالم ة الصبغ للجلد والعكين براتكداب بكدعم عمكل 

 . الخ.. بظااام الوائية والكمامام خاصة ، القفازام ، ال
يجإ إ امه امصكبغ ام المك  ملجلكد نكي امحكات ووصكبرة نامكة ويسكله جيكدا وباعكاة 

اغسكل امعكي  وك يكة وانكرة مك  ام كال . وامصاوب  او وتعتع ات منظف مناعإ ام ال 

يسككتدعل . نجنككإ إعتنشككاق االوخككر  ورصاص امصككبغ وترنككدال ك امككه خاصككه . امعكك ب 

يجكإ أ  نكتم ع ليكة . امابيإ علل امفبر نكي حامكه إوكتالل امصكبغ ومالمسكته ملعكي  

 .وأمظ ة امسالمة ام حليةيجإ انبال نعلي ات . اماالل ني أماك  جيد  امتهبية 
 

 التخـزيـن والتداول
 

 

 التخـزين 

يجك  تخكزين الصكبغ ظكو ظكاوي تخككزين مميكزة وبقكا للقكوابين واألبظمكة المحليككة 
وحفـظه ظو عبوام محكمكة اغالكالف ظكو كمكاكن م كقوظة بعيكدا عكن كمكعة المكم  

ن يج  مااعاة عدم تا  الصكبغ بكالقا  مك. المباماة وداجام الحاااة القصوى 
ع يجككوز ااجككام المككواد المتبقيككة كو الياالم ككتعملة تلككى العبككوام . مصككادا الل كك  

يجكك  تككداول المبككتي بعبايككة وتحايكككه جيككدا ئبككل . األصككلية لتفككادو تلككوا المككواد 
 .اغ تعمال 

 ملشركة امح . وامخبرات امعل ية امابيلةمح  مض   نقط جبدة منتجاننا , وا  ه   ام باصفة هي متيجة امفحبصات ام ختبرية ام ست رة  :مالحــظة

 م  يـد م  ام علبمات  عـ  نحضير  امسـاح ومتالبات امصحة  وامســـالمـة يرجـــل امرجـبل .دو  اشعار مسب   وتبديل ه   ام باصفة                    

 .امـل  ام ـباصـفات امفنيـة امخـاصـة وـ م                     
 

 هذه المواصفه تلغي كل المواصفات السابقة                                                كسبرشنز  بيس كوت                  ا


