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 (سـيـت بـنـڤـولــس)ر ـــــمــرايــــك بــــيـــلـــريـــال اكــــونــــــاشــــن
 

اكريلير  يرم ير ي  (برايمرر)، صبغ اساس ( سولڤنت بيس)ناشونال اكريليك برايمر  وصــف المنتـج

ة ير  يمترا خروا  تتميز الطبقة الجاير  بمقامير  القلويرا  ، . سريع الجفافعضوي 

 . قامم يمتا  للماء مالظرمف الجوي مااللتصاق باالضاي  الى ان  ي بةالصال حيث

 

كصبغ اسراس لالسرتعمال  (سولڤنت بيس)ناشونال اكريليك برايمر يوصى بإستعمال  به  ىاإلسـتعمال الموص

كر  ميم( القصرار )مالخارجم لالسرط  االسرميتي  ي رل الخرسران  ، البالسرتر  مالداخل

 . استعمال  ك ل  لالسط  الخشبي 

 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

 .الوان يحدمد  الطبقة الجافه/ اللون 

 .يطفم الطبقة الجافة / المظهر 

 82 ± 8% ( ASTM D2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

 1٫15 ±0٫3 الكثافـة النسبية

م      01 (التغطيه) يمعدل االنتشار النظر
8 

 لتر  /

 طبقة / ييكرمن       31 المطلوبه  المبللةسماكه الطبقة 

 طبقة / ييكرمن       18 سماكه الطبقة الجافه المطلوبه

 م°85 نقطة الوميض

 

 زمــن الجـفاف
 

 .الرطوبة ، حركة الهواء ، سماكة طبقا  الصبغ معدد الطبقا يتأثر  ي  الجفاف بدرجا  الحرارة ،  :م°03زمن الجـفاف عند

  ساعة           8 – 0 الجفاف عند اللمس

 ساعا           8– 3 التاليةالزمن الالزم لصبغ الطبقة 

 ساعة              08 جاف بصالبة

 

 صـفات ممـيزة
 

يقامم مسهل االستعمال  ،يج اكريلي ييحتوي على رات( برايمر)احادي العبو  ، اساس  (سولڤنت بيس)ناشونال اكريليك برايمر 

، تتميرز الطبقرة الجاير  بقروة  .يمتا  للماء ، الظرمف الجوي  ماالشرعة يروق البيفيرجي 

 . صاق يمتا ة يوق االسط  االسميتي الت

 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

يتماسركا مخاليرا ير  العير،وا ، الزير،و  ، الشحر،وم ، يج  أن يكرون اليرط  نظيفرا ،  تحـضـير السـطـح

يجر،  اتبر،ا  . ة الطر،الءمذلر  ببر،ل المباشر،رة بعملير. لر  ا..الم،واد الع،القر،ة ، الببر،ار 

 .يه،ا ع،يد الط،الءاس،تعمال الم،وص،ى بإس،تخدط،رق اال
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 سـتعمالتعليمـات خـاصـة باإل

 .أم الرش الفرشا  ، الرمل ، طريقة اإلستعمال

  .ناشونال اكريلي  ثير (الثنر)المخفف /المنظف 

  .يعتمد ذل  على طريقة االستعمال     %  05–5 نسـبة حجم المخفف 

 .يمك  (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 

 نش يربع ا/ بامند                 8811 : الضبط عيد يوهة الرش متطلبات الرش الالهوائي

 نش ٳ   1٫181–1٫107 : يتحة يوهة الرش         

 .ةاحادي العبو نسبه الخلط بالحجم

سم033/ م°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
0

  .ةاحادي العبو 
 

 نــظـام الـصــبــغ
 

 بإسـتعماله  ىنظام الصبغ الموص  
  يطلى اليط  بعد تحضير      

 
 

                                                      .العالق يج  تيظيف اليط  ما ال  المواد   

 عدد الطبقات                                                                                  

 0                                       (سولڤيت بيس)ناشونال اكريلي  برايمر  -

 8                    ناشونال اكريلي  رمك توا كو                             -

 (أم)

       0                                        (سولڤيت بيس)ناشونال اكريلي  برايمر  -

 8–0                        ناشونال ثي  توا كو         / ناشونال بولييوري ي   -
 

 ختبار صادرة عن مختبرات محلية وعالميةإشهادات 
 المطابقة ختبارإلمرجع ا ختبارإلوصف ا الرقم
  USEPA       24 (  VOC)  المركبات العضويه المتطايرة  0

 األمريكية البيئةوكالة حماية 

 

حسب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية

 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة

 .ة االغالق ميم ظرمف تخزي  يياسبةيم عبوات  األصلية يحكم شهرا ً 02   (م°03)مـدة الـحـفـظ  عند 

 

 الصـحـة والســالمــة
 

  تـدابـير وقــائيــة

كقاعده عامه، احرص على عدم مالمسه الصبغ للجلد والعين بإرتداء بدالت عمل  
المالمل  الخ يجل  ازالله الصلبغ ..خاصه، القفازات، النظارات الواقيه والكمامات

وذلللب بلسللله جيللدا بواسلل ه المللاء والصللابون  و  للجلللد  للح الحللا  وبصللور  تاملله
تجنل  . يج  غس  العين بكميه وا لره ملن الملاء العلذ . بإستعما  منظف مناس 

يستدعى ال بي  على الفور . استنشاق االبخره ورذاذ الصبغ بإرتداء كمامه خاصه
ان تتم عمليه ال الء  ح اماكن جيده  يج .  ح حاله ابتالع الصبغ ومالمسته للعين

يحتلو  ذلذا المنلتل عللى ملواد قابلله لالشلتعا  ويجل  ابعلاده علن الشلرر . التهويه
يج  اتباع تعليمات وانظمه السالمه . والله  المكشوف ويمنع التدخين  ح المكان 

 . المحليه
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 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

ظلروف تخللزين مميلز   بقلا للقلوانين واانظملي المحليللي يجل  تخلزين الصلبغ  لح 
وحفـظه  ح عبوات محكملي اغغلالق  لح  ملاكن مسلقو ي بعيلدا علن  شلعي الشلم  

يج  مراعا  علدم تلرب الصلبغ بلالقر  ملن . المباشر  ودرجات الحرار  القصوى
ال يجللوز ارجللاع المللواد المتبقيللي  وغيرالمسللتعملي تلللى العبللوات . مصللادر اللهلل 

يجلل  تللداو  المنللتل بعنايللي وتحريكلله جيللدا قبلل  . يي لتفللاد  تلللوم المللواد ااصللل
 .اغستعما 

 للشركة الحق. نح  نضم  يقط جودة ييتجاتيا ، مان ه   المواصفة هم نتيجة الفحوصا  المختبرية الميتمرة مالخبرا  العلمية الطويلة :مالحــظة

 لمزي،د ي  المعلويا   ع،  تحضير  الي،ط  ميتطلبا  الصحة  مالي،،،الي،ة يرج،،،ى الرج،و  .دمن اشعار ييبق  بتبديل ه   المواصفة                    

 .ال،ى  الم،واص،فا  الفيي،ة الخ،اص،ة ب، ل                     

 

 كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة يتلـغهـذه الـمـواصـفـة                      (سولڤنت بيس)ر ــك برايمــال اكريليــــونــاشــــن  
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