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  رــتــســل  اكــســبــرشــنــز 
 

ألغراض الديكور الددالل  , صديق للبيئة ,   ملشناكريليك اصبغ  , لستركسبرشنز ا وصــف المنتـج

إن , صمم لصيصاً لزلرفة و ديكور األسطح بمظهر زلرف  أنيق ولؤلدؤ  بدرا  , 

يعميددز بةددو   .ألسددطح الذايبيددة و الر ددا ةالشددكا المامددار  البددرا  المعميددز ياطدد  ا

 .ةاومه لنمو الفطريات و البكعيريامضافه م يحعو  على مواد. عالية إلعصا  
 

, ألغدراض الدديكور الددالل  لحسدطح النرسدانيه  لستركسبرشنز ايوصى باسعامال  به  ىاإلسـتعمال الموص

ويهددعاما  ... الدد  األسددطح الذبهدديه و النشددبيه و الددوار الددديكور الدددالل ,الةصددار 

الفلددا ,  والردهددات الماددارض الفنيددة و اعددات ا نعظددار, وديكددور المعددا   لزلرفددة 

  يوصدى بسسدعامال ا  قبةدة قد    ..... اعدات ا تعماعدات الد  ,الفناد  , الفالر  

 .كسبرشنز لسترانهائية فو  
  

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

 .كسبرشنز لسترا هب بطا ة الوان  اللون 

 .مطف / لؤلؤ  برا   الطبقة الجافة / المظهر 

 % 44   2 ( ASTM D 2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

  2٫23   1٫22 الكثافـة النسبية 

م  4  - 3 النظري التغطية معـدل 
2 
 .(سماكة قبةة الصبغ وقبياة الهطح,ياعمد على قريةة ا سعامال)لعر  /

 قبةة / ميكرون   112   -  141 سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 قبةة / ميكرون   212   -  332 سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

 .مائ  ا ساس نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
 

 .يعأثر زمن الذفاف بدرتات الحرار  , الرقوبة ,  ركة الهوا  , سماكة قبةات الصبغ وعدد الطبةات :م°01زمن الجـفاف عند

 د يةة     41 – 32 الجفاف عند اللمس

 ساعات         1 – 4 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية 

 ساعة             24 التامالجفاف 
 

 صـفات ممـيزة
 

 دكا مامدار    , ياطد  يحعو  على لضاب لؤلؤ , ملشناكريليك ا, صديق للبيئه  لستر كسبرشنزا

 . و  إلعصا  ممعاز , ا  معميز بر  
 

 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

 لدال  , معماسدكاً , نظيفداً  يذب ان يكون الهطح المراد زلرفعده بمندعا اكهبر دنز لهدعر تحـضـير السـطـح

 .....  .ال , الشحوم والغبار, الزيوت, من الايوب

 .ثم يٌنَام بسسعندام ور  الصنفر  يُهٌوى الهطح عند الحاتة بسسعندام ماذون مناسب
 

 

 

 



 
 اكسبرشنز لستر 

  ةـواصـفات الفنيــالم                                                                               أصباغ الديكـور والمبـاني 
 

 

www.national-paints.com 

8102/  7: اإلصدار   

صفحة    :3/2  

 

 

 

 

 سـتعمالتعليمـات خـاصـة باإل
  .يوصى باسعندام مهدس رش يدو  كهربائ  االستخدام أدوات

 .الما  (الثنر)المخفف /المنظف 

 .% 21 – 11ينف  مع الما  بنهبة  نسـبة حجم المخفف 

 .باوند لكا انش مربع  32: ضغط فوهة الرش   (الهوائي ) متطلبات الرش التقليدي 

 .    ملم  3 –ملم  2٫1: فعحة فوهة الرش   

 نــظـام الـصــبــغ

 
 نظام الصبغ الموصي بإسـتعماله

 عدد الطبقات                                                                               

 1                                                                 اكهبر نز اكريليك برايمر

 1                                  اكهبر نز بيس كوت                                     

 2                     اكهبر نز لهعر                                                        
 

 اإلسـتعمال طريقة
  يذ باسعندام الرول ويعرك  عى % 11-12منف  مع الما  بنهبة , ( ابيض)كريليك برايمر اكسبرشنز ايطلى الهطح بطبةة من. 

   باسعندام الرول ويعرك  عى يذ % 12-1منف  مع الما  بنهبة , ( ابيض) بيس كوتكسبرشنز ايطلى الهطح بطبةة من. 

  يصفى الصبغ عند الحاتة من ل ل % )21-11منف  مع الما  بنهبة ,  المنعار هب اللون  لستراكسبرشنز من تطلى الطبةة ا ولى

إعما على ضبط نمط سريان الصبغ لك  ينعشر ) مهدس رش يدو  كهربائ  ويعرك  عى يذ باسعندام ( شم   12 بك تر يح ر م 

 .(على الهطح بصور  منعظمة بدون رياي

  يعرك  عى يذ  , لستراكسبرشنز تااد نفس الطريةة الهابةة بالنهبة للطبةة الثانية من. 

  م 1تطلى مها ة
2  

 .باملية الط    عى ا نعها  من زلرفة وديكور بةية الهطحاسعمر , من الهطح بحركات منعظمة ومعكرر  تةريبا
 

 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 

 المحلية واألنظمة

 ـةمـعــلـومـات إضـافـي
 

 (م°42م الى °1)+عند درتة  رار   ف  عبواته ا صلية محكمة ا غ  أ هر  6  (م°01)عند مـدة الـحـفـظ 
 

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة

، خكاذ التكدابيا الوئائيكة المبا كبةيمكن تداول معظم األصباغ المائية بأمان وذلك  بأت
كقاعدة عامة احاص على عدم مالم ة الصبغ للجلد والعكين براتكداب بكدعم عمكل 

 .الخ.. ااام الوائية والكمامام خاصة ، القفازام ، البظ
يذب إزاله الصدبغ الم مدس للذلدد فد  الحدال وبصدور  تامدة بغهدله تيددا بواسدطة 

المدا   اغهدا الادين بكميدة وافدر  مدن. الما  والصابون او بسسعامال منظ  مناسب 

يهددعدعى . تذنددب إسعنشددا  ا بنددر  ورياي الصددبغ بسرتدددا  كمامدده لاصدده . الادد ب 

يذدب أن تدعم عمليدة . الطبيب على الفور فد   الده إبدع ل الصدبغ وم مهدعه للادين 

 .يذب اتبال تاليمات وأنظمة اله مة المحلية. الط   ف  أماكن تيد  العهوية 
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 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

يجك  تخكزين الصكبغ ظكو ظكاوي تخككزين مميكزة وبقكا للقكوابين واألبظمكة المحليككة 
وحفـظه ظو عبوام محكمكة اغالكالف ظكو كمكاكن م كقوظة بعيكدا عكن كمكعة المكم  

يج  مااعاة عدم تا  الصكبغ بكالقا  مكن . المباماة وداجام الحاااة القصوى 
و الياالم ككتعملة ىلككى العبككوام ع يجككوز ااجككام المككواد المتبقيككة ك. مصككادا الل كك  

يجكك  تككداول المبككتي بعبايككة وتحايكككه جيككدا ئبككل . األصككلية لتفككادو تلككوا المككواد 
 .اغ تعمال 

 للشركة الحق. نحن نضمن فةط تود  منعذاتنا , وان ه   المواصفة ه  نعيذة الفحوصات المنعبرية المهعمر  والنبرات الالمية الطويلة :مالحــظة

 لمزيـد من المالومات  عـن تحضير  الهـطح ومعطلبات الصحة  والهـــ مـة يرتـــى الرتـول .دون ا اار مهبق  بعبديا ه   المواصفة                    

 .الـى  المـواصـفات الفنيـة النـاصـة بـ لك                    

 

هذه المواصفه تلغي كل المواصفات السابقة                                                                          لستراكسبرشنز   


