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  نــــوشــيــلــيــڤــري  زــنــرشــبــســكا 
 

لدييور  اض اغدرال, صديي  للبيةد , نقي ملشناكريليك اصبغ  ,وشنييلڤريكسبرشنز ا لمنتـجاوصــف 

يدد   ددي امتقطعدد  غت لرنيدد  لؤلؤيددي يريريددي اثيرالتوددرين  دد اصدد خ خصيصدد, خليالدديا

 ,ئعاعي  ابيائي انيقي على  ورين مظهر نهالابي و الجذات اثيرالتا ع ل هذه , لالج ا

ومدي لن در ا ي مقاد مضدايحتدري علدى مدر .لتنظيد اسدهل ز  واق م تدالتصدايبيي قدر  

 .البوتيريات و الفطريا

 

ح لزخر دد  و ديوددر  م تلدد  انددرا  االسددط وشنننييلڤريكسبرشنننز ايرصددى باسددتع ال  به ىلموصال اسـتعمالا

االسددطح ال شددبيي     , االسددطح الجبهدديي ,القصددا ه, الياخليدد  م ددل االسددطح ال رسددانيي

 يريريددي , متقطعددي, ين  دداثيرات لرنيددي لؤلؤيدديلتوددر. ...الدد  والددراا الددييور  الددياخلي

 كسبرشنننز بننيت كننوتاي وددن  شددويل  صدداميخ زخر يددي  نيددي متنرعددي بطدد   . متباينددي

 .  وشنييلڤريكسبرشنز ا  تلفا عن لرنم

 

 لفـنيـةات المعـلـومـا
 .رشنييلڤ يكهبرشنز ان الراق  ايهب بط للون ا

 (يريري ) سلوي    ال  – لؤلؤي فة الجالطبقة ا/ لمظهر ا

 % 37   2 ( ASTM D 2697)لصلبة اد الموانسبة حجم 

  0٫03  ̶   1٫03 لنسبية افـة الكثا

م 12  ̶   9 لنظري التغطية امعـدل 
2 
 (لهطحالصبغ وطبيع  اك  طبق  اس  ,لاستع الايعت ي على طريق  ) لتر /

 طبق  / ميورون           30  ̶   00 لمطلوبة    افة الجالطبقة اكة اسم

 طبق  / ميورون         00  ̶-    110 لمطلوبة المبللة الطبقة اكة اسم

 .ساسالائي ام لوميضانقطه 

 

 فالجـفازمــن 
 .تالطبقالصبغ وعيد ات اك  طبقا  , س الهرالرطرب  , يرك  ا   , الحرات اف بي جالجفاثر زمن ايت :م°01ف عندالجـفازمن 

 ع  اس        1 للمتاف عند الجفا

 تاعاس  6 – 0 مالتاف الجفا

 

 ت ممـيزةاصـف

ت اثيرا دد, لتنظيدد اسددهل , ز ام تددق التصدداقددر  , ملشددن نقددياكريليددك ا, صدديي  للبيةددي وشنييلڤري كسبرشنزا

بددل للتشددويل اق, عدديال  نيددي مت يددزه ببراشددوا, يريريددي متقطعددي ج يلددي, لؤلؤيددي, لرنيددي

 .بصر   جييه

 

 لاسـتعمالات ادارشـا
مت اسوا , نظيفا  وشنييلڤريكسبرشنز ا يجب ان يورن الهطح ال راد زخر تي ب نتج تحـضـير السـطـح

 .....  .ال , الشحرم والغبا  , الزيرت, وخال من العيرب

 .يُهٌرى الهطح عني الحاج  باست يام معجرن مناسب ثخ يٌنَعخ باست يام و ق الصنفره
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 لاسـتعمالاصـة بات خـاتعليمـ
  ش قطنياق / سفنج الا ماستخدالا تادوا

  ال ا (لثنرا)لمخفف ا/لمنظف ا

 ماست يهز ل اج لمخفف انسـبة حجم 

الـصــبــغنــظـام   
 

 لهاسـتعماب ىلموصالصبغ ام انظ

 

 تالطبقاعدد                                                                                

  1                                         ي ر                         اكريليك براكهبرشنز ا

     2           كهبرشنز بيس كرت                                                             ا

  1                                                                        رشنييلڤ يكهبرشنز ا
 

 

 لاسـتعمالا طريقة
  لرول ويترك يتى يج ام است ياب% 11-10  بنهب  ال ام ف  مع , ( بيضا)يمر اكريليك براكسبرشنز الهطح بطبق  من ايطلى. 

  درك  تدر  ا)لدرول ام است ياب, %10-1  بنهب  ال ام ف  مع  ,ل طلرب اللرن ايهب كسبرشنز بيت كوت الهطح بطبقتين من ايطلى 

 .و يترك يتى يج (   بين كل طبقيسبي للط ازمني  من

  نيوياط ميوو خ ا  مزج نظيفي ادام است يابصر ه منتظ   ب وشنييلڤريكسبرشنز اكي من خلط ا. 

  ش اقطعد  ق د /سدفنج مبللد  ام قطعد  اسدت يام بانتظدا  بلطد ايرضدع .  ال  تداللدرن ايهدب  وشنييلڤريكسبرشنز الهطح بطبق   ايطلى

.  رهال تندالزخر يد  ات اثيرالتداوصدل الفرالزخر   لتجندب ا  اداستع ل ضغط خفي  على ا, خلالزخر   بيون  ياست ر بع لي  ا. مطري 

 .يترك يتى يج 

 م 1ي  ا طلى مه
2  

 .لهطحا  من زخر   وديور  بقي  انتهالا  يتى لط است ر بع لي  ا, ت منتظ   ومتور  الهطح بحركامن  ا قريب
 

 

 ختبار صادرة عن مختبرات محلية وعالميةإشهادات 
 المطابقة ختبارإلمرجع ا ختبارإلوصف ا الرقم
  USEPA       24 (  VOC)  المركبات العضويه المتطايرة  1

 األمريكية البيئةوكالة حماية 

حسب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية

 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة

 .سبيا ي ظروف   زين منو ق غ الاصلي  محو   الا ي ا ي عبر شهرا 6  (م°01)عند لـحـفـظ امـدة 
 

 الصـحـة والســالمــة

 

  ئيــةابـير وقــاتـد

سكبة  المنائيكة الوقابير التكداذ اتخكان وذلك  بامائية بالماغ اصبالاول معظم ايمكن تد
ت عمكل ء بكدالارتكدالعكين بالصبغ للجلد وامسة حرص على عدم مالامة اعدة عاكق
 . لخ ا.. ت امالكماقية والوات ارالنظات   ازالقفاصة   اخ

سدط  ابر امد  بغهدلي جيديال وبصدر    الحدامدس للجلدي  دي ل  الصدبغ الي ازايجب 

  ال دا در  مدن العدين بو يد  واغهدل ا. سب ال منظ  مناستع او بابرن الصا  وال ا

يهددتيعى . صددي امددي خا  ك ا  دديالصددبغ با  اب ددره و  الاق استنشددا جنددب . لعددذب ا

ن  دتخ ع ليد  ايجدب . مهدتي للعدين لصدبغ وم ا  بدت الدي الفر   دي يالطبيب على ا

 .ل حلي ام  له انظ   ات وا   علي ا بايجب . لتهري  اكن جييه اما   ي لط ا
 

 

 

 



 
 وشنييلڤريكسبرشنز ا 

 ةـواصـفات الفنيــالم                                                                               أصباغ الديكـور والمبـاني 
 

 

www.national-paints.com 
8102/  7: اإلصدار   

3/3   :  صفحة 

 

 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 لتخـزينا

يجب تخكزين الصكبغ  كر ظكروز تخكزين مميكزة لبقكا للقكوانين واالنظمكة المحليكة 
 وحفـظه  ر عبوات محكمة االغكال   كر امكاكن مسكقو ة بعيكدا عكن اشكعة الشكم 

يجب مراعاة عدم تر  الصبغ بكالقرب مكن . المباشرة ودرجات الحرارة القصوى 
ال يجككوز ارجككام المككواد المتبقيككة او غيرالمسككتعملة الككى العبككوات . مصككادر الل ككب 

يجككب تككداول المنككتي بعنايككة وتحريكككه جيككدا قبككل . االصككلية لتفككادو تلككوا المككواد 
 .االستعمال

 للشرك  الح . منتجا نا , وان هذه ال راصف  هي نتيج  الفحرصات ال  تبري  ال هت ر  وال برات العل ي  الطريل نحن نض ن  قط جرد   :مالحــظة

 ل زيـي من ال علرمات  عـن  حضير  الهـطح ومتطلبات الصح   والهـــ مـ  يرجـــى الرجـر  .دون اشعا  مهب   بتبييل هذه ال راصف                     

 .الـى  ال ـراصـفات الفنيـ  ال ـاصـ  بـذلك                    

 

بقةالسات اصفالمواصفه تلغي كل المواهذه                                                                   وشنييلڤريكسبرشنز ا  


