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 ن ـــــشــلــاماكشن ال ـاشــونـــــن
 

مناسب لزخرفة وديكور ,  صبغ مائي األساس ،ناشونال اكشن املشن وصــف المنتـج

 .الطالء امراً مطلوباً في أغلب االحيان ةاالسطح الداخليه عندما يكون اعاد

تم تطوير هذا المنتج ليعطي اداًء جيداً . يتميز بتغطيه عاليه وناصع البياض

له قابليه جيده لالستخدام بواسطة الفرشاه وجيد  قتصادية مقبولة ,ٳوبأسعار 

 .مضافة مقاومة لنمو الفطريات والبكتيريايحتوي على مواد . التسويه 
 

واسطح مواد البناء للقصارة  ستعمالهٳجداً  مناسب , ناشونال اكشن املشن به  ىاإلسـتعمال الموص

ويوصهههى باسهههتعماله المتكهههرره  غهههراض التصهههليحإل( الماسهههونري)الداخليهههه 

.. لالسطح الداخليهه فهوا الخرسهانه, البالسهتر, االلهواب ال،بسهيه, الخ هب اله  

يمكههط ؤههالوه فههوا سههتوتو فلههر لتن ههيم مسههامية السههطح للحصههو  علههى م  ههر 

والمعرضهههه أوصهههى باسهههتعماله فهههوا االسهههطح الرؤبهههة ال ي. ناصهههع البيهههاض 

 .للتسرب ب كل مستمر 
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

 .حسب بطاقة ألوان شرتة أصباغ ناشونا  الطبقة الجافة/ اللون 

 . مطفي / املس الطبقة الجافة / المظهر 

 % 73  ± 1 ( ASTM D2697) نسبة حجم المواد الصلبة

 (اللون االبيض وااللوان الفاتحه) 0٫05 ± 2٫21 الكثافـة النسبية 

م             3٫2 –9٫1 (  التغطيـة)معـدل اإلنتشـار النظري
1
 لتر   / 

 ؤبقة  /ميكرون            50 –20 سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 ؤبقة / ميكرون        275 –208 سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

 .مائي االسـاس  نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
 

  .يتأثر زمط ال،فاف بدرجات الحرارة , الرؤوبة , حرتة ال واء , سماتة ؤبقات الصبغ وعدد الطبقات :م°03زمن الجـفاف عند

 دقيقة             70 الجفاف عـند اللمس  

  ةساع          1–2 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية 

 ساعة            12 الجفاف التام 
 

 صـفات ممـيزة
 

 جيد التسويه ● املشناكشن ناشونال 

  ة على تغطية السطحعالي قابليةوبياض ممتاز  ●

 الطالءعادة ٳعلى قدرة ممتازة  ●

 ولهقبجيد االداء وبأسعار م ●
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 إرشـادات اإلسـتعمال

 

مهط العيهـوب , الزيهـوت , ال حهـوم ,  وخاليهاً  , متماسهكاً  ي،ب أن يكهون السهطح ن يفهاً  تحـضـير السـطـح

ي،هـب اتبهـا  . ة الطهـالء وذله  قبهـل المباشهـرة بعمليه. أله  ..المـواد العـالقـة , الغبـار 

 .م ـا عـند الطـالءاسـتعما  المـوصـى بإسـتخدؤـرا اال

 

 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال

 
     . أو الرش , الرو   الفرشاه طريقة اإلستعمال

  .الماء (الثنر)المخفف /المنظف 

 .(يعتمد ذل  على ؤريقة اإلستعما ) %20حد أقصى  نسـبة حجم المخفف 

  .ممكط (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 

 نش مربع ا/ باوند         1500 –1000   :    الضغط عند فوهه الرش  متطلبات الرش الالهوائي

 نش ا      0٫012 – 0٫028    :          فتحة فوهه الرش 

  .حادي العبوةا نسبة الخلط بالحجم 

سم033/م°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
0

 .احادي العبوة 
 

 نظام الصبغ

 
 

 بإسـتعماله ىنظام الصبغ الموص
 .يطلى السطح بعد تحضيره    

 عدد الطبقات                                                                             

  2                                        سيلر برايمر ي ماسونرايه .ڤي . پي ناشونا  

   1أو  2                                           (يمع،ون داخل )ناشونا  ستوتو فلر 

 1                                    مل ط                                  اات ط ناشونا  

 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة

 

 .ة االغالا وفي ظروف تخزيط مناسبةش رٔا في عبواته األصلية محكم 28   (م°03)مـدة الـحـفـظ  عند 

 

 الصـحـة والســالمــة
 

  تـدابـير وقــائيــة

الوقائية  الماابةب   يمكن تداول معظم األصباغ المائية  بممةان وكلةأ بمت ةاك التةدابي  
كقاعدة عام  اح ص على عدم مالمب  الصبغ للجلةد والعةين بت تةداد بةدمل عمةل 

 . الخ.. اظا ال الواقي  والكمامال  اص    القفازال   ال
ي،ب إزاله الصبغ المالمس لل،لد في الحا  وبصورة تامة بغسله جيدا بواسطة الماء 

. العيط بكمية وافرة مط المهاء العهذباغسل . والصابون او بإستعما  من ف مناسب 

يستدعى الطبيب على . ت،نب إستن اا االبخره ورذاذ الصبغ بإرتداء تمامه خاصه 

ي،ب أن تتم عملية الطالء في أماتط . الفور في حاله إبتال  الصبغ ومالمسته للعيط 

 .ي،ب اتبا  تعليمات وأن مة السالمة المحلية. جيده الت وية 
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 والـتـداولالـتـخـزيـن 

 
 

 التخـزين 

يجة  ت ةزين الصةبغ ظةو ظة وي ت ةةزين مميةزة وبقةا للقةوااين واألاظمة  المحليةة  
وحفـظه ظو عبوال محكمة  اغالةالف ظةو كمةاكن مبةقوظ  بعيةدا عةن كمةع  المةم  

يج  م اعاة عدم ت أ الصةبغ بةالق   مةن . المبام ة ود جال الح ا ة القصوى 
المةةواد المتبقيةة  كو الي المبةةتعمل  علةةى العبةةوال م يجةةوز ا جةةا  . مصةةاد  الل ةة  

يجةة  تةةداول الماةةتي بعاايةة  وتح يكةةه جيةةدا قبةةل . األصةةلي  لتفةةادو تلةةوا المةةواد 
 .اغبتعمال 

 

 

 

 الحقلل رتة . نحط نضمط فقط جودة منت،اتنا , وان هذه المواصفة هي نتي،ة الفحوصات المختبرية المستمرة والخبرات العلمية الطويلة :مالحــظة

 لمزيـد مط المعلومات  عـط تحضير  السـطح ومتطلبات الصحة  والســـالمـة يرجـــى الرجـو  .دون اشعار مسبق  بتبديل هذه المواصفة                    

 .المـواصـفات الفنيـة الخـاصـة بـذل  الـى                    

 

 هـذه الـمـواصـفـة تلـغي كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة                                                    املشناكشن ناشونال   

 


