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 رــــكـــغ لـــنـــوريـــيـــد كـــــيـــال اســـــونــــاشــــن
 

، لكر خاص ثنائي العبوة ، يتصلد بفعل الحااض  ، راري  ناشونال اسيد كيورينغ لكر وصــف المنتـج

مياااذ كاااقلو بملا ضتااا  للماااا  يت . التصااااا جياااد الصاااقاة  ضلاااا   لل اااد  الجفاااا  ، 

 .        الشحو 
 

 . الداخلي  ال ارجي  دا شبية لقرتلقرطح ال ( توب كوت)يستعمل كطبلة نهائية  به  ىاإلسـتعمال الموص
 

 المعـلـومـات الفـنيـة

 
  .شفا  الطبقة الجافه/ اللون 

  .ضطفي  يراتان /لماع  الطبقة الجافة / المظهر 

 64± 8% ( ASTM D2697)حجم المواد الصلبة  نسبة

 (بعد ال لط)  1٫10 ± 1٫64 الكثافـة النسبية

         00٫0 – 00 (التغطيه) يمعدل االنتشار النظر
8 
 لتر                                        / 

                                .(على طبيعة ال شب يعتمد ذلو)طبل    / ضيكر ن            61 – 01 سماكه الطبقة الجافه المطلوبه 

 .(يعتمد ذلو على طبيعة ال شب)  طبلة  /ضيكر ن            20 – 40 سماكه الطبقة المبلله المطلوبه 

  °81اكثر ضن  نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف

 
 .حركة الهوا  ، رماكة طبلات الصبغ  عدا الطبلاتيتأثر زضن الجفا  بدرجات الحرارة ، الرطوبة ،  :م°03زمن الجـفاف عند

 اقيلة               00 الجفاف عند اللمس

 راعة          8 – 0 جاف وجاهز للصنفرة

 راعات          4 – 6 التاليةالزمن الالزم لصبغ الطبقة 

 راعة              86 التصلد التام
 

 صـفات ممـيزة

 

ثنااائي العبااوة  يمكاان ارااتعمال  لفتاارة طويلاا  بعااد خلااط ضكوناتاا  ، رااهل نظااا  طااق   ناشونال اسيد كيورينغ لكر

لا   ضمتاز لقشعة فوق جيد االلتصاق باالرطح ال شبي  ، ض  جيد التغطي  ،االرتعمال

 . البنفسجي 
 

 إرشـادات اإلسـتعمال

 

الذيا وت ، الشحا و  ، يجب أن يكاون الساطح نظيفاا ، ضتماراكا  خالياا ضان العيا وب ،  تحـضـير السـطـح

يجا ب اتبا اع . ة الطا ق  ذلاو قبا ل المباشا رة بعمليا. لا  ا..الم واا الع اللا ة ، الغبا ار 

  .ضه ا ع ند الط ق ار تعمال الم وص ى بإر ت دط رق اال
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال

 
  .(كيرتن كوتر)  بوارط  جهاز التلليدي أالر   طريقة اإلستعمال

  .ناشونال لكر ثنر (الثنر)المخفف /المنظف 

 .(يعتمد ذلو على طريلة االرتعمال)      %  00–0 نسـبة حجم المخفف 
 

 

 

 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال

 
 .ضمكن (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 

 ضرب  انش/ با ند    8111–  0011:  الضغط عند فوه  الر   متطلبات الرش الالهوائي

 انش  1٫181 – 1٫100:           فوه  الر فتح  

 ( Hardener)الملسي( :  Base)االراس  نسبه الخلط بالحجم

            6                     :0 

         .(اخلط المكونات جيدا قبل االرتعمال)

سم033/ م°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
0

  .راعات    2 –4 
 

 نــظـام الـصــبــغ

 
 

 

 بإسـتعماله  ىنظام الصبغ الموص  
 .يطلى السطح بعد تحضيره     

الرطوبة  ى الصبغ فوق رطح جا  على أن تكونيطل

 %.6أقل ضن

 عدد الطبقات                                                                                  

                                                                             :االسطح الخشبيه 

 0                                  ناشونال اريد كيورينغ لكر                        -

 يصنفر السطح جيدا ويزال غبار الصنفره

  8-0                                 ناشونال اريد كيورينغ لكر                         -
 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة

 
 .ة االغقق  في ظر   ت ذين ضناربةفي عبوات  األصلية ضحكم أشهر 4 (م°03)مـدة الـحـفـظ  عند 

 

 الصـحـة والســالمــة

 
 

  تـدابـير وقــائيــة

 إعتدهر ع دده  عكقاعده ععاهد اعرصدعلعععدمععدهسعهاهصدد عرجلد وعجعيعدهع رج د  ع
رجدديع يدزعر رجدد عرجلدد وع..عهد عاالدد اعرجقادا ر اعرجاتدداعر عرج رل دد ع رجكهاهدا 

 ذجددبع لصددع عي ددهرع  رصدد  عرجهددا ع رجهاهددلعجعيعددهعلددلعرجصددا ع  لدد ع عتاهدد 
 يزعغص عرج   ع كه  ع رلع عهد عرجهدا ع.ع رجلا   عأ ع إصت ها عهاتفعهااصز

 صدتهعمع.ععتدهر عكهاهد عاالد تيازعرصتاشدا عر  ادع ع عذرذعرجلد وع إ.عرج ذز
 يدزعر عتدتسععهع د ع.عرج   زعععمعرجا ععللعصاج عر تاععرجل وع هاهصت عجع د  

هدذرعرجهادتععععددمعهد رهعلا عد عجاشددت ا ععي صتدد .عرج دا علدلعرهدداك عي ده عرجت   د 
 يدزع.ع  يزعر  اه ععد عرجشدععع رجع دزعرجهكشد فع  هاددعرجتدها  علدلعرجهكدا ع

 .عةصاه عرجهصع رت اععت ع ها ع راته عرج
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 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 التخـزين 

 يزعتا   عرجل وعللعتع فعتاد   عهه د  ع  قداعجعقد را  ع رةاتهدةعرجهصع دةع
 صاـت عللعع  ر عهصكهةعرإلغا عللعأهاك عهصدق لةع   دهرععد عأشد ةعرجشدهلع

ه عع يزعهعرعا ععهسعتعبعرجل وع اجقعز.عرجه اشع ع هعيا عرجصعرع عرجقل ى
 ع يدد  عرعيدداععرجهدد رهعرجهت ق ددةعأ غ عرجهصددت هعةعتجددمعرج  دد ر ع.عهلدداهععرجع ددز

 يددزعتددهر  عرجهاددتعع  اا ددةع تصع كدد عي ددهرعل دد ع.عرةلددع ةعجتادداهيعتعدد اعرجهدد رهع
 .رإلصت ها 

 

 للشركة الحق.  ال برات العلمية الطويلةنحن نضمن فلط جواة ضنتجاتنا ،  ان هقه المواصفة هي نتيجة الفحوصات الم تبرية المستمرة  :مالحــظة

 لمذي د ضن المعلوضات  ع ن تحضير  الس طح  ضتطلبات الصحة   الس   قض ة يرج   ى الرج وع .ا ن اشعار ضسبق  بتبديل هقه المواصفة                    

 .ال ى  الم واص فات الفني ة ال  اص ة ب قلو                    
 

 هـذه الـمـواصـفـة تلـغي كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة                               رـــــغ لكــورينـــد كيـــال اسيــــونــــاشـــن  
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