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  يـتــنــامــداي  زــنــرشــبــســكا 
 

, ألغراض الديكورالداخلي, صديق للبيئة, ملشناكريليك اصبغ , اكسبرشنز دايامنتي وصــف المنتـج

المعمارية اهي األشكال يشكل فوق السطح مظهر تكستشر لؤلؤلي حريري الذي يض

يحتوي على مواد مضافه مقاومه . يبدي قوة إلتصاق ممتازة وسهل التنظيف, المتميزه

 .لنمو الفطريات و البكتيريا
 

لزخرفىىة و ديكىىور م تلىىف األىىوا  األسىىطح  منتيكسبرشنننز داينناايوصىىى ساسىىتعمال  به  ىاإلسـتعمال الموص

اسسىطح ال شىبيه و ,  األسىطح الببسىيه,القصىاره, الداخلية مثىل اسسىطح ال رسىاأليه 

لغىىىرض الحصىىىول علىىىى اداض لىىىوألي افضىىىل يطلىىىى ...  الىىى  الىىىوال الىىىديكور الىىىداخلي

س يوصىى سسسىتعمال اي , منتيكسبرشنز دايناإ مقارب الى لونبيس كوت كسبرشنز ا

 .كسبرشنز دايامنتياطبقة طالض ألهائية فوق 

  

 المعـلـومـات الفـنيـة
يمكن تحضير )اسحمر واسسود  ,النحاسي ,الفضي  ,اسلوان اسساسية هي الذهبي  اللون 

ألاشوألال ل لط وتحضير اسلوان سواسطة الكمبيوتر الواألك المفضلة من خالل ألظام 

 .(لتوفير تشكيلة واسعة من اسلوان الم تارة

 .(حريري)سلكي  –تكستشر لؤلؤي  الطبقة الجافة / المظهر 

 % 58   8 ( ASTM D 2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

  1٫15  0٫85 الكثافـة النسبية 

م 08  - 2 النظري التغطية معـدل 
8 

 (السطح سماكة طبقة الصبغ وطبيعة ,يعتمد على طريقة اسستعمال)لتر  /

 طبقة / ميكرون          55  - 55 سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 طبقة / ميكرون       28  -  085 سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

 مائي اسساس  نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
 .يتأثر زمن البفاف سدرجات الحرارة , الرطوسة , حركة الهواض , سماكة طبقات الصبغ وعدد الطبقات :م°03زمن الجـفاف عند

 ساعة     0 الجفاف عند اللمس

  ساعة   85 الجفاف التام
 

 صـفات ممـيزة

قوة إلتصاق , تكستشر لؤلؤي المظهر, املشنليك كرياذو اساس , صديق للبيئه منتيكسبرشنز داياا

 اشكال معمارية متميزة , سهل التنظيف , ممتازة
 

 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

متماسىكا  , ألظيفىا  داينامنتي كسبرشننز ايبب ان يكون السطح المراد زخرفته سمنىت   تحـضـير السـطـح

 .ال   , الشحوم و الغبار , الزيوت , وخال من العيوب 

ل السىىىطح عنىىىد الحاجىىىة سسسىىىت دام معبىىىون مناسىىىب ثىىى  يُىىىنع   سسسىىىت دام ورق  يُسىىىوا

 .الصنفره
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 سـتعمالتعليمـات خـاصـة باإل
 

 الفرشاة االستخدام أدوات

 الماض (الثنر)المخفف /المنظف 

 .جاهز لالست دام  نسـبة حجم المخفف 
 

 نــظـام الـصــبــغ
 

 
 بإسـتعماله ىالصبغ الموصنظام 

 عدد الطبقات                                                                                    

  0اكسبرشنز اكريليك سرايمر                                                            

  8اكسبرشنز سيس كوت                                                                  

  0                                                                     منتياكسبرشنز دايا
 

 

 اإلسـتعمال طريقة
 

  ساست دام الرول ويترك حتى يبف% 05-01مع الماض سنسبة م فف , ( اسيض)كريليك برايمر اكسبرشنز ايطلى السطح سطبقة من . 

 ساست دام الرول% 01-5م فف مع الماض سنسبة , دايامنتي كسبرشنز اقارب الى لون مُ  كسبرشنز بيس كوتامن  تينيطلى السطح سطبق 

  .ويترك حتى يبف (الطالض سين كل طبقة ساعة واحدة على ان تكون فترة)

  اداة مزج ألظيفه او خالط ميكاأليكيسصوره منتظمة سسست دام دايامنتي كسبرشنز اتأكد من خلط. 

 الزخرفىي  للحصىول علىى التصىمي , ساست دام الفرشاة , حسب اللون الم تار سطريقة مائلة دايامنتي كسبرشنز ا السطح سطبقة من يطلى

 .يترك حتى يبف. المطلوب 

  م 0تطلى مساحة
8  

 .استمر سعملية الطالض حتى اسألتهاض من زخرفة وديكور سقية السطح, ومتكررةمن السطح سحركات منتظمة  تقريبا

 

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

 األمريكية البيئةوكالة حماية 

القوانين حسب متطلبات 

 واألنظمة المحلية

 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

 .في ظروف ت زين مناسبه و شهرا  في عبواته اسصلية محكمة اسغالق  08  (م°03)عند مـدة الـحـفـظ 
 

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة

يمكن تداول معظم األصباغ المائية بأمان وذلك بأتخاذ التدابير الوقائية المناسببة    
كقاعدة عامة احرص على عدم مالمسة الصبغ للجلد والعبين بررتبداب ببدعم عمبل 

 . الخ .. خاصة   القفازام   النظارام الواقية والكمامام 
غسىله جيىدا سواسىطة يبب إزالىه الصىبغ المالمىس للبلىد فىي الحىال وسصىورة تامىة س

اغسىل العىين سكميىة وافىرة مىن المىاض . الماض والصاسون او سسستعمال منظف مناسب 

يسىىتدعى . تبنىىب إستنشىىاق اسس ىىره ورذاذ الصىىبغ سسرتىىداض كمامىىه خاصىىه . العىىذب 

يبىب ان تىت  عمليىة . الطبيب على الفور فىي حالىه إسىتال  الصىبغ ومالمسىته للعىين 

 .يبب اتبا  تعليمات واألظمة السالمة المحلية. ية الطالض في اماكن جيده التهو
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 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

يجب  تخبزين الصببغ ظبو ظبروي تخببزين مميبزة وبقبا للقبوانين واألنظمبة المحليببة 
وحفـظه ظو عبوام محكمبة اغالبالف ظبو كمباكن مسبقوظة بعيبدا عبن كمبعة المبم  

مراعاة عدم ترك الصببغ ببالقر  مبن يج  . المبامرة ودرجام الحرارة القصوى 
ع يجببوز ارجببام المببواد المتبقيببة كو اليرالمسببتعملة تلببى العبببوام . مصببادر الل بب  

يجبب  تببداول المنببتي بعنايببة وتحريكببه جيببدا قبببل . األصببلية لتفببادو تلببوا المببواد 
 .اغستعمال 

 للشركة الحق. الفحوصات الم تبرية المستمرة وال برات العلمية الطويلةألحن ألضمن فقط جودة منتباتنا , وان هذه المواصفة هي ألتيبة  :مالحــظة

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

 .ال ـاصـة سـذلكالـى  المـواصـفات الفنيـة                     

 

هذه المواصفه تلغي كل المواصفات السابقة                                                                    دايامنتي كسبرشنز ا  


