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  تــڤـلــڤ  زــنــرشـبــســكا 
 

, ألغراض الديكور الداخلي, صديق للبيئة, صبغ اكريليك املشن, تڤلاكسبرشنز ڤ وصــف المنتـج

صمم خصيصاً ليعطي السطح تأثيرات مخملية تضاهي المظهر المعماري 

اد مضافه مقاومه يحتوي على مو .قوة إلتصاق ممتازة و سهل التنظيفيبدي ,المتميز

 .البكتيريالنمو الفطريات و
 

, التداخلي لسستطح الخرستا يهلتديكور ألغتراض ا تڤنلاكسبرشننز ڤيوصى باستتعما   به ىاإلسـتعمال الموص

, ....التتواا التتديكور التتداخلي التت  , األستتطح السبستتيه والخشتتبيه ,(القصتتار )البالستتتر

للحصو  , اب فوق األسطح الداخلية مظهر مخملي جمالي جذ   تڤلاكسبرشنز ڤيُشكل 

 مقتتارب التى لتتوناكسبرشننز بننيو كنوت  علتى ددا  لتو ي دفضتتل يستي دن يكتتون لتون

 .تڤلاكسبرشنز ڤ اليوصى بأستعما  دي طبقة طال   هائية فوق.  تڤلاكسبرشنز ڤ
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

يمكن تحضير الوا ك المفضلة االخرى من ) تڤلڤكسبرشنز احسي بطاقة الوان  اللون 

لتوفير تشكيلة واسعة , خال   ظام  اشو ا  لخلط وتحضير االلوان بواسطة الكمبيوتر 

 .(المختار من االلوان 

 . يساتا  -لؤلؤي  الطبقة الجافة / المظهر 

 % 42   2 ( ASTM D 2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

  0٫00   1٫03 الكثافـة النسبية 

م10 - 8 النظري التغطية معـدل 
2 

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

 طبقة / ميكرون    40    -    00 سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 طبقة / ميكرون   100   -  120 سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

  .مائي االساس نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
°01 زمن الجـفاف عند

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

 ساعة        3  -  2 عند اللموالجفاف 

 ةساع   14  - 10 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية 

 ساعة           24 الجفاف التام
 

 صـفات ممـيزة

ستتهل , قتتوة إلتصتتاق ممتتتازة, ملشتتن متتا خضتتاب لؤلتتؤي اكريليتتك ا, صتتديق للبيئتته  تڤلڤ كسبرشنزا

مناسي يسمح بتشكيل التتأثيرات وقت جفاف , مظهر مخملي معماري فخم , التنظيف 

 .و التصاميم الزخرفية المختلفة 
 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

 تحـضـير السـطـح

 

 خا   , متماسكاً ,  ظيفاً  تڤلاكسبرشنز ڤيسي ان يكون السطح المراد زخرفته بمنتج 

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

ثم يٌنَعم بإستخدام ورق  معسون مناسيالسطح عند الحاجة بإستخدام يُسٌوى 

 .الصنفر 
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
  سكين المعسون او الفرشاة , مسطرين بالستيكي  االستخدام أدوات

 الما  (الثنر)المخفف /المنظف 

 . جاهز لالستخدام نسـبة حجم المخفف 

 نــظـام الـصــبــغ
 

 بإسـتعماله ىنظام الصبغ الموص

 دد الطبقاتـع                                                                                   

  1                          كريليك برايمر                                   اكسبرشنز ا

  1                      كسبرشنز بيس كوت                                             ا

  2                                                                          تڤلكسبرشنز ڤا

 

 اإلسـتعمال طريقة
  باستخدام الرو  ويترك حتى يسف% 10-10مخفف ما الما  بنسبة , ( ابيض)كريليك برايمر اكسبرشنز ايطلى السطح بطبقة من. 

   باستتخدام الترو  % 10-0مخفتف متا المتا  بنستبة  (تڤنلڤاكسبرشننز مقارب التى لتون ) اكسبرشنز بيو كوتيطلى السطح بطبقة من

 . ويترك حتى يسف

  دداة مزج  ظيفه دو خالط ميكا يكيبصور  منتظمة بإستخدام  تڤلڤكسبرشنز اتأكد من خلط. 

 معستون او الفرشتاة ويتترك  ستكين/باستخدام مستطرين بالستتيكي حسي اللون المختار  تڤلڤاكسبرشنز من الطبقة االولى  بإ تظام تطلى

 .حتى يسف

  كما في الطبقة االولى ويتم تحريك المسطرين بطريقة كروية فوق الطبقة النهائية وهتي  تڤلڤاكسبرشنز يطلى السطح بالطبقة الثا ية من

 .يترك حتى يسف و مبلله للحصو  على الشكل الزخرفي المطلوب

 م 1ى مساحة تطل
2
 . ها  من زخرفة و ديكور بقية السطحاستمر بعملية الطال  حتى اال ت, ركات منتظمة و متكررة تقريبا من السطج بح 

 

 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

 ـةمـعــلـومـات إضـافـي

 .في ظروف تخزين مناسبهو شهراً في عبواته االصلية محكمة االغالق  12  (م°01)عند مـدة الـحـفـظ 

 

 الصـحـة والســالمــة
 

  تـدابـير وقــائيــة

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

 . الخ.. ةظالام الوايية والكمامام ااصة   القفازام   ال
طة يسي إزاله الصتبغ المالمتس للسلتد فتي الحتا  وبصتورة تامتة بغستله جيتدا بواست

اغستل العتين بكميتة وافترة متن المتا  . الما  والصابون او بإستعما  منظف مناسي 

يستتتدعى . تسنتتي إستنشتتاق االبختتر  ورصاص الصتتبغ بإرتتتدا  كمامتته خاصتته . العتتذب 

يستي دن تتتم عمليتة . الطبيي على الفور فتي حالته إبتتالل الصتبغ ومالمستته للعتين 

 .تعليمات ود ظمة السالمة المحلية يسي اتبال. الطال  في دماكن جيد  التهوية 



 
 تڤلكسبرشنز ڤا 

 ةـواصـفات الفنيــالم                                                                               أصباغ الديكـور والمبـاني 
 

 

www.national-paints.com 

8102/  7:  اإلصدار    

صفحة     :3/3    

 

 

 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 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  

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

يجكك  تككداول المةككتي بعةايككة وتحليكككه جيككدا يبككل . األصككلية لتفككادو تلككوا المككواد 
 .اغ تعمال 

 

 

 للشركة الحق. المستمرة والخبرات العلمية الطويلة  حن  ضمن فقط جودة منتساتنا , وان هذ  المواصفة هي  تيسة الفحوصات المختبرية :مالحــظة

 لمزيـد من المعلومات  عـن تحضير  السـطح ومتطلبات الصحة  والســـالمـة يرجـــى الرجـول .دون اشعار مسبق  بتبديل هذ  المواصفة                    

 .الـى  المـواصـفات الفنيـة الخـاصـة بـذلك                    

 

هذه المواصفه تلغي كل المواصفات السابقة                                                                         تڤلڤكسبرشنز ا  


