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 بــيــرال  سيــيــلــيــب ز ـنــرشـبــســكا 
 

ألغراض الديكور , صديق للبيئة, صبغ اكريليك املشن, اكسبرشنز بيليسي بيرال وصــف المنتـج

ليضاهي المظهر المعماري  الداخلي ليعطي السطح تأثيراً لؤلؤياً متعدد البريق

قاومه يحتوي على مواد مضافه م. قوة إلتصاق ممتازة وسهل التنظيفيبدي , المتميز

 .لنمو الفطريات و البكتيريا
 

ح لزخرفةة و ديكةور ملتلةف اعةواس األسةط كسبرشنز بيليسي بيرالايوصى باستعمال  به  ىاإلسـتعمال الموص

ا سةةطح اللشةةبيه , األسةةطح السبسةةيه ,القصةةار , الداخليةةة م ةةل ا سةةطح اللرسةةاعيه

يسةةا ا   ,لغةةرض الحصةةول علةةى ادا  لةةوعي افضةةل....الةة  الةةواا الةةديكور الةةداخليو

  يوصةى  .كسبرشنز بيليسي بيرالامقارباً الى لو   كسبرشنز بيس كوتايكو  لو  

 .كسبرشنز بيليسي بيرالابإستعمال اي طبقة طال  عهائية فوق 
  

 الفـنيـةالمعـلـومـات 
 

من خالل عظام ك المفضله يمكن تحضير الواع) بيليسي بيرالحسا بطاقة الوا   اللون 

شكيلة واسعة من ا لوا  لتوفير ت,عاشوعال لللط وتحضير ا لوا  بواسطة الكمبيوتر 

 .(الملتارة

 .يساتاع -متعدد البريق لؤلؤي  الطبقة الجافة / المظهر 

 % 35   8 ( ASTM D 2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

  1٫13    0٫0 الكثافـة النسبية 

م 2 - 7 النظري التغطية معـدل 
8 
 .(سماكة طبقة الصبغ وطبيعة السطح,يعتمد على طريقة ا ستعمال )لتر  /

 طبقة / ميكرو        53   -  73 سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 طبقة / ميكرو    083   -  041 سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

 .مائي ا ساس نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
 

  .يتأثر زمن السفاف بدرجات الحرارة , الرطوبة , حركة الهوا  , سماكة طبقات الصبغ وعدد الطبقات :م°03زمن الجـفاف عند

 ساعة  0 الجفاف عند اللمس

 ساعات   5 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية 

 ساعة 84 التام الجفاف
 

 صـفات ممـيزة
 

تةأثير زخرفةي , يحتوي على خضاب لؤلةؤي, اساس اكريليك املشن ذو, صديق للبيئه بيليسي بيرال  كسبرشنزا

 .سهل ا ستعمال, قوة إلتصاق ممتازة, زةاشكال معمارية متمي, متعدد البريق
 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

, عظيفاً  كسبرشنز بيليسي بيرالإيسا ا  يكو  السطح المراد زخرفته بمنتج  تحـضـير السـطـح

 .....  .ال , الشحوم  والغبار , الزيوت, خاٍل من العيوب, متماسكاً 

 .يُسٌوى السطح عند الحاجة بإستلدام معسو  مناسا ثم يٌنَعم بإستلدام ورق الصنفر 
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 سـتعمالتعليمـات خـاصـة باإل
  .مسطرين بالستيكي والفرشاة االستخدام أدوات

 .الما  (الثنر)المخفف /المنظف 

 .جاهز لالستلدام نسـبة حجم المخفف 
 

 نــظـام الـصــبـغ
 

 بإسـتعماله ىنظام الصبغ الموص

 عدد الطبقات                                                                                        

 0                                                                 اكسبرشنز اكريليك برايمر

 0                                                                      اكسبرشنز بيس كوت 

 8                                                                    اكسبرشنز بيليسي بير 
 

 

 اإلسـتعمال طريقة
  باستلدام الرول ويترك حتى يسف% 03-01ملفف مع الما  بنسبة , ( ابيض)كريليك برايمر اكسبرشنز ايطلى السطح بطبقة من . 

   باسةتلدام % 01-3ملفةف مةع المةا  بنسةبة   بيليسي بيررالكسبرشنز امقارب الى لو  ,  كسبرشنز بيس كوتايطلى السطح بطبقة من

 .ويترك حتى يسفالرول  

  اداة مزج عظيفه او خالط ميكاعيكيبصور  منتظمة بإستلدام منتي كسبرشنز دايااتأكد من خلط. 

  يسفباستلدام الفرشاة ويترك حتى ,حسا اللو  الملتار  بيليسي بيرال كسبرشنزامن تطلى الطبقة ا ولى. 

 ة وبطريقةة يتم تحريك المسطرين بعناية فةوق السةطح بضةربات عشةوائي,باستلدام مسطرين بالستيكي  بطريقة مائله تطلى الطبقة ال اعية

 .متناسقة ويترك حتى يسف

  م 0تطلى مساحة
8  

 .السطحاستمر بعملية الطال  حتى ا عتها  من زخرفة وديكور بقية , 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 

 واألنظمة المحلية

 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

 .تلزين مناسبه في ظروفو شهراً في عبواته ا صلية محكمة ا غالق  08  (م°03)عند الـحـفـظ مـدة 
 

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة

يمكن تداول معظم األصباغ المائية بأمان وذلك  بأتاكاذ التكدابيل الويائيكة المةا كبة  
والعكين برلتكداب بكدعم عمكل كقاعدة عامة احلص على عدم مالم ة الصبغ للجلد 

 . الخ.. ةظالام الوايية والكمامام ااصة   القفازام   ال
يسا إزاله الصةبغ المالمةس للسلةد فةي الحةال وبصةورة تامةة بغسةله جيةدا بواسةطة 

اغسةل العةين بكميةة وافةرة مةن المةا  . الما  والصابو  او بإستعمال منظف مناسا 

يسةةتدعى . لصةةبغ بإرتةةدا  كمامةةه خاصةةه تسنةةا إستنشةةاق ا بلةةر  ورذاذ ا. العةة ب 

يسةا ا  تةتم عمليةة . الطبيا على الفور فةي حالةه إبةتالس الصةبغ ومالمسةته للعةين 

 .يسا اتباس تعليمات واعظمة السالمة المحلية. الطال  في اماكن جيد  التهوية 
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 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

للقكواةين واألةظمكة المحليككة يجك  تاكزين الصكبغ ظكو ظكلوي تاككزين مميكزة  بقكا 
وحفـظه ظو عبوام محكمكة اغالكالف ظكو كمكاكن م كقوظة بعيكدا عكن كمكعة المكم  

يج  ملاعاة عدم تل  الصكبغ بكالقل  مكن . المباملة ودلجام الحلالة القصوى 
ع يجككوز الجككام المككواد المتبقيككة كو اليلالم ككتعملة تلككى العبككوام . مصككادل الل كك  

ةايككة وتحليكككه جيككدا يبككل يجكك  تككداول المةككت  بع. اد األصككلية لتفككادو تلككو  المككو
 .اغ تعمال

 للشركة الحق. عحن عضمن فقط جودة منتساتنا , وا  ه   المواصفة هي عتيسة الفحوصات الملتبرية المستمرة واللبرات العلمية الطويلة :مالحــظة

 لمزيـد من المعلومات  عـن تحضير  السـطح ومتطلبات الصحة  والســـالمـة يرجـــى الرجـوس .دو  اشعار مسبق  بتبديل ه   المواصفة                    

 .الـى  المـواصـفات الفنيـة اللـاصـة بـ لك                    
 

هذه المواصفه تلغي كل المواصفات السابقة                                                                بيليسي بيرالكسبرشنز ا  


