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   زــيــلــج  نـــوشــيــلــيــڤــري  زــنــرشــبــســكا 
 

ألغراض , صديق للبيئة , صبغ اكريليك املشن نقي ,  جليز وشنييلڤرياكسبرشنز  وصــف المنتـج

صمم خصيصاً ليعطي تأثيرات لونية لؤلؤيه حريريه مزدوجه , الديكور الداخلي 

قاومه يحتوي على مواد مضافه م. سهل التنظيفيبدي قوة إلتصاق ممتازة و, ابه  جذ

 .لنمو الفطريات و البكتيريا

 

لزخرفة و ديكور مختلف أنواع  جليز وشنييلڤريكسبرشنز ايوصى باستعمال  به ىاإلسـتعمال الموص

االسطح , الجبسيه األسطح ,القصاره , األسطح الداخلية مثل االسطح الخرسانيه 

 .. ...الخ والواح الديكور الداخليالخشبيه 

للحصول على تأثيرات  جليز وشنييلڤريكسبرشنز ا و بيس كوتيستعمل كل من 

( اسود)اكسبرشنز بيس كوت يفضل إستعمال , لونيه لؤلؤيه حريريه مزدوجه 

 .لؤلؤيه حريريه مزدوجه ومتباينه للحصول على تأثيرات لونيه

 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

 .جليز وشنييلڤري حسب بطاقة الوان  اللون 

 .حريريسلكي  –مزدوج اللون  لؤلؤي الطبقة الجافة / المظهر 

 % 30   8 ( ASTM D 2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

  1٫15       0٫15 الكثافـة النسبية 

 .(سماكة طبقة الصبغ وطبيعة السطح ,يعتمد على طريقة االستعمال)لتر / 8م08    9٫5 النظري التغطية معـدل 

 طبقة / ميكرون         85   ̶  35 سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 طبقة / ميكرون        21 ̶  001 سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

 .مائي االساس نقطه الوميض

 

 زمــن الجـفاف
 

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

 ساعة    8 – 0 الجفاف عند اللمس

 ساعات   6 – 4 الجفاف التام

 

 صـفات ممـيزة
 

قددوة , التنظيددفسددهل , املشددن نقددي مدب خضددا  لؤلددؤيكريليددك ا, صدديق للبيئدده جليز وشنييلڤري كسبرشنزا

 .مزدوجه جميله حريريه, لؤلؤيه, تأثيرات لونيه, إلتصاق ممتازة
 

 رشـادات اإلسـتعمالا
 

, نظيفداً    جلينز وشننييلڤرياكسبرشنز يجب ان يكون السطح المراد زخرفته بمنتج  تحـضـير السـطـح

 .....  .الخ, الشحوم و الغبار , الزيوت , متماسكاً وخاٍل من العيو  

ل السدددطح عندددد الحاجدددة بنسدددتخدام معجدددون مناسدددب ثدددم يادددن عم بنسدددتخدام ورق  يُسدددوا

 .الصنفره
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 .اشطةكلرول وا االستخدام أدوات

 .الماء (الثنر)المخفف /المنظف 

 .تقريباً %  5يخفف مب الماء بنسبة  نسـبة حجم المخفف 

 

 نـظـام الـصــبـغ

 
 بإسـتعماله ىنظام الصبغ الموص

 عدد الطبقات                                                                                   

   0             اكسبرشنز اكريليك برايمر                                              

  8             اكسبرشنز بيس كوت                                                    

  0                                                          جليز وشنييلڤرياكسبرشنز 
 

 

 اإلسـتعمال طريقة
  باستخدام الرول ويترك حتى يجف % 05-01مخفف مب الماء بنسبة , ( ابيض)كريليك برايمر اكسبرشنز ايطلى السطح بطبقة من. 

  أتدرك فتدرة زمنيدة مناسدبه)  باستخدام الرول, %01-5مخفف مب الماء بنسبة   (اسود)كسبرشنز بيس كوت امن  بطبقتينيطلى السطح 

 .و يترك حتى يجف  (للطالء بين كل طبقه

  بصوره منتظمة بنستخدام أداة مزج نظيفه أو خالط ميكانيكي  جليز وشنييلڤريكسبرشنز اتأكد من خلط. 

  عمدل مباشدرة علدى تشدكيل وإحسب اللدون المختدار باسدتخدام الدرول  جليز وشنييلڤريكسبرشنز ابانتظام بطبقة واحدة من يطلى السطح

 . يترك حتى يجف  .كاشطة  باستخدام , التصميم الزخرفي المطلو  فوق السطح المبلل 

  م 0تطلى مساحة
8  

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

 

 وعالميةختبار صادرة عن مختبرات محلية إشهادات 
 المطابقة ختبارإلمرجع ا ختبارإلوصف ا الرقم

  USEPA       24 (  VOC)  المركبات العضويه المتطايرة  0

 األمريكية البيئةوكالة حماية 

حسب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية

 

ضـافيـةاعـلـومـات مـ  

 .في ظروف تخزين مناسبهو في عبواته االصلية محكمة االغالق  شهرا 6  (م°03)عند مـدة الـحـفـظ 
 

 مـــةالصحة والســال

 

 تـدابـير وقــائيــة 

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

 . الخ.. ةظالام الوايية والكمامام القفازام   الااصة   
يجب إزاله الصدبغ المالمدس للجلدد فدي الحدال وبصدورة تامدة بغسدله جيددا بواسدطة 

اغسدل العدين بكميدة وافدرة مدن المداء . الماء والصابون او بنستعمال منظف مناسب 

 يسددتدعى. تجنددب إستنشدداق االبخددره ورصاص الصددبغ بنرتددداء كمامدده خاصدده . العددذ  

يجدب أن تدتم عمليدة . الطبيب على الفور فدي حالده إبدتالع الصدبغ ومالمسدته للعدين 

 .يجب اتباع تعليمات وأنظمة السالمة المحلية. الطالء في أماكن جيده التهوية 
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 داولـــتـخـزيـن والـتـلا
 

 

 التخـزين 

يجك  تاكزين الصكبغ ظكو ظكلوي تاككزين مميكزة وبقكا للقكواةين واألةظمكة المحليككة 
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  

يككة وتحليكككه جيككدا يبككل ةايجكك  تككداول المةككت  بع. األصككلية لتفككادو تلككوا المككواد 
 .اغ تعمال

 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                                                           جليز وشنييلڤريكسبرشنز ا  


