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 (مـائـي)ـر ــــــــمـــرايــك بـــيـــلـــريـــال اكــــونــــــــــاشــــن
 

مقاوم  مائي مستحلب( برايمر)صبغ أساس ، ( مائي)ناشونال اكريليك برايمر  وصــف المنتـج

 ييتكون بصورة رئيسية من بوليمر رابط خاص عال .للقلويات السطح مواد البناء 

باالضافة إلى  ,يتميز بقوة التصاق ممتازة فوق االسطح .ملشن االجودة من االكريليك 

مقاوم  مائي أساس.يكّون أرضية ممتازة لطبقات الصبغ التالية وجيدة  تراقخاخاصية 

مقاومه لنمو مضافة على مواد  ييحتو.والخارجي  يممتاز للقلويات لالستعمال الداخل

 .الفطريات والبكتيريا
 

ح لالسط يوالخارج يلالستعمال الداخلمقاوم للقلويات مائي  (برايمر)اساس  به  ىاإلسـتعمال الموص

يجب تحضير  ., االسطح الخرسانية , أعمال الطابوق(القصارة)االسمنتية ,البالستر 

اكريليك برايمر مائي فوق يمكن استعمال ناشونال . األسطح جيدا قبل استعماله 

يوصى بإستعماله كطبقة . السبستية والجبسيها سطح الخشبية,االسطح االخرى مثل األ

يجب أن تكون االسطح . توب كوتأساس ضرورية لمجموعة أصباغ ناشونال شيلد 

 (.برايمر)خاليه من الملوثات قبل عملية طالء االساس جافة والمراد طالؤها 
 

 يـةالمعـلـومـات الفـن
 

  .االبيض وااللوان الفاتحة الطبقة الجافة/ اللون 

 .مطفي/ ملسا  الطبقة الجافة / المظهر 

 % 53   ± 8  ( ASTM D2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

 1٫13  ±  0٫57  الكثافـة النسبية 

م            01٫3 – 00٫3   (  التغطيـة)معـدل اإلنتشـار النظري
8 

 لتر /

 .(يعتمد على اختراق السطح) طبقة / ميكرون          53 – 51  سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

  .طبقة/ ميكرون      011 – 23  سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

 .مائي االسـاس  نقطه الوميض
 

 

 زمــن الجـفاف
 .الرطوبة ، حركة الهواء ، سماكة طبقات الصبغ وعدد الطبقاتيتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة ، : م °03عند  زمن الجـفاف

 دقيقة        51 – 81  الجفاف عـند اللمس

 ساعة          8  –   0  الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية

  اتساع         6  –   4  الجفاف التام
 

 صـفات ممـيزة

  (مائي)ناشونال اكريليك برايمر 
 

, طبقة االسطح, جيد االختراق فوق, قوة التصاق ممتازة للقلوياتمقاوم ممتاز 

, لمناسب استعماله لالسطح الخارجيةارضية ممتازة لطبقات الصبغ التالية , من ا

 .خاص من االكريليك , جيد التغطيه يتكون من رابط
 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

 من العيـوب , الزيـوت , الشحـوم وخاليا   , متماسكا   يجب أن يكون السطح نظيفا   تحـضـير السـطـح

 وذلك قبـل المباشـرة بعملية الطـالء يجـب اتبـاع. لخ ا..المـواد العـالقـة , الغبـار 

 .مهـا عـند الطـالءاسـتعمال المـوصـى بإسـتخدطـرق اال
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 سـتعمالتعليمـات خـاصـة باإل
 

 .الرول , الفرشاه أو الرش طريقة اإلستعمال

  .الماء (الثنر)المخفف /المنظف 

 .(يعتمد ذلك على طريقة االستعمال) مع الماء %   03 –01 نسـبة حجم المخفف 

  .ممكن (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 

 نش مربعا/ باوند          8311  –  8111:   الضغط عند فوهه الرش  متطلبات الرش الالهوائي

 نش ا        1٫181 – 1٫102   :          فتحة فوهه الرش

  .العبوة ياحاد نسبة الخلط بالحجم 

°03 صالحية االستعمال بعد الخلط عند
 

سم033/م
  .العبوة ياحاد 0

 

 نــظـام الـصــبــغ
 

 

 نظام الصبغ الموصي بإسـتعماله
 يطلى السطح بعد تحضيره    

 عدد الطبقات                                                                                    

 0                                    (               مائي) ناشونال اكريليك برايمر  -

 8                                             ( يمعجون داخل)لر ناشونال ستوكو ف -

 8                                     ناشونال مات أملشن                              -

 أو                                    

 أصباغ ناشونال اخرى يوصى باستعمالها

 

ختبار صادرة عن مختبرات محلية وعالميةإشهادات   

 

 المطابقة ختبارإلمرجع ا ختبارإلوصف ا الرقم

   (VOC)  المركبات العضويه المتطايرة 0

   

ISO 11890 – 2 

USEPA – 24 

 األمريكية ةئالبيوكالة حماية 

حسب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية

 (  Heavy Metals)     المعادن الثقيلة  8

،  الزئبق،  الكادميوم ،الزرنيخ )

،  التكافؤكروم سداسي الالرصاص ،  

      TBTتراي بوتيلتن ،  االنتيمون

 TPT) تراي فينيلتن  

ICP – AES 

مطياف      جهاز البالزما الحثيه المزدوج 

 الذرياالنبعاث 

IHP/  GC     MS  

مطياف / جهاز الغاز الكروماتوجرافي 

 الكتله

حسب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية

    Formaldehyde      الفورمالديهايد 5

          

USEPA   8260 / 3510 

 األمريكية ةئالبيوكالة حماية 

متطلبات القوانين حسب 

 واألنظمة المحلية
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 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

 .في عبواته األصلية محكمة االغالق وفي ظروف تخزين مناسبة شهرا  02 (م°03)مـدة الـحـفـظ  عند 

 

 الصـحـة والســالمــة
 

الوقائية المناسبة، يمكن تداول معظم األصباغ المائية بأمان وذلك بأتخاذ التدابير   تـدابـير وقــائيــة
كقاعدة عامة احرص على عدم مالمسة الصبغ للجلد والعين بإرتداء بدالت عمل 

 .الخ.. خاصة ، القفازات ، النظارات الواقية والكمامات 
يجب إزاله الصبغ المالمس للجلد في الحال وبصورة تامة بغسله جيدا بواسطة 

لعين بكمية وافرة من الماء اغسل ا. الماء والصابون او بإستعمال منظف مناسب 

يستدعى . تجنب إستنشاق االبخره ورذاذ الصبغ بإرتداء كمامه خاصه . العذب 

يجب أن تتم عملية . الطبيب على الفور في حاله إبتالع الصبغ ومالمسته للعين 

 .يجب اتباع تعليمات وأنظمة السالمة المحلية. الطالء في أماكن جيده التهوية 

 

 والـتـداولالـتـخـزيـن 
 

يجب  تخبزين الصببغ ظبو ظبروي تخببزين مميبزة وبقبا للقبوانين واألنظمبة المحليببة  التخـزين 
وحفـظه ظو عبوات محكمبة اغالبالف ظبو كمباكن مسبقوظة بعيبدا عبن كمبعة المبم  

يج  مراعاة عدم ترك الصببغ ببالقر  مبن . المبامرة ودرجات الحرارة القصوى 
د المتبقيببة كو اليرالمسببتعملة الببى العبببوات ال يجببوز ارجببام المببوا. مصببادر الل بب  

يجبب  تببداول المنببتي بعنايببة وتحريكببه جيببدا قبببل . األصببلية لتفببادو تلببوا المببواد 
 .اغستعمال

 للشركة الحق. نحن نضمن فقط جودة منتجاتنا , وان هذه المواصفة هي نتيجة الفحوصات المختبرية المستمرة والخبرات العلمية الطويلة :مالحــظة

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

 .الـى  المـواصـفات الفنيـة الخـاصـة بـذلك                    
 

 كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة يهـذه الـمـواصـفـة تلـغ                                     (مـائـي)اشـونـال اكـريليك بـرا يـمر ن  


