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 (ك ــلـــس) ن ــــــــشــلــل امـيــــشـــغــال ايــونــــــاشــــن
 

املشن ، ( بوليمر مشترك)، صبغ اكريليك كوبوليمر (سلك)ناشونال ايغشيل املشن  وصــف المنتـج

وحماية ل بصورة مميزة ويستعمل لديكور يللغسمائي مستحلب ، فائق الجودة ، قابل 

يعطي طبقة  .م ممتاز للقلويات والظروف الجويةمقاو .سطح الداخلية والخارجيةاال

ال تتطبشر وتبدي ( حريري /ايغشيل سلكي )نهائية صقيله ناعمة تشبه قشرة البيضة 

و يحتوي على مواد مضافه مقاومه لنم .فوق البنفسجية همقاومة ممتازة لالشع

 .ريايالفطريات والبكت
 

لىىىديكور احسىىىطح الداخليىىىة   ( سووولك) ناشوووونال ايغشووويل املشووون يوصىىىى بعسىىىتعما   به  ىاإلسـتعمال الموص

، أعمىىا  الطىىابوق ، مىىواد البنىىا  ، ( القصىارة) والخارجيىة ملىىل الخرسىىانة ، البالسىىتر 

يوصىىى بعسىىتعماله كىىيلك لىىديكور وحمايىىة  .احلىىواا الجبسىىية، االسبسىىتوش والخشىىب

ماله ويمكىىن تسىىتع،احسىىوار، المكاتىىب و يالمبىىان ،االسىىطح الداخليىىة والخارجيىىة للشىىقق

 . كيلك لديكور االسطح الخشبية
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

 .حسب بطاقة ألوان شركة أصباغ ناشونا   الطبقة الجافة/ اللون 

  .املس، ( حريري )  ايغشيل سلكي  الطبقة الجافة / المظهر 

 % 44   ±8 ( ASTM D2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

  1٫10±  0٫3 الكثافـة النسبية 

م      9 –00 (  التغطيـة)معـدل اإلنتشـار النظري
8
 لتر   / 

 طبقة  /ميكرون     01 –41 سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 طبقة / ميكرون   000 –91 سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

 .مائي االسـاش نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
 

  .يتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة ، الرطوبة ، حركة الهوا  ، سماكة طبقات الصبغ وعدد الطبقات :م°03زمن الجـفاف عند

 ساعة                0 الجفاف عند اللمس

 ساعات           4 –8 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية 

 ساعة              84 الجفاف التام
 

 صـفات ممـيزة
 

ل وسهل التنظيف ، مقاوم ممتىاز للقلويىات ، مقىاوم ممتىاز للظىروف يقابلية عالية للغس ( سلك) ناشونال ايغشيل املشن 

ال يشىبه قشىرة مظهىرا نهائيىا صىقي ي، يعطىاليتطبشىر ،الجوية واحشعة فوق البنفسجية

 .     في الجما  مع قوة تلتصاق ممتازةغايه ( ايغشيل سلك)البيضة 
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 إرشـادات اإلسـتعمال
 

مىن العيىـو، ، الزيىـوت ، الشحىـوم ،  وخاليىا   ، متماسىكا   يجب أن يكىون السىطح نظيفىا   تحـضـير السـطـح

يجىـب اتبىـا  . ة الطىـال  قبىـل المباشىـرة بعمليىوذلىك . لى  ا..المـواد العـالقـة ، الغبىـار 

 .مهـا عـند الطـال اسـتعما  المـوصـى بعسـتخدطـرق اال

 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

     .الرو  ، الفرشاه أو الرش طريقة اإلستعمال

  .الما  (الثنر)المخفف /المنظف 

  .االستعما يعتمد ذلك على طريقة %  01 –0 نسـبة حجم المخفف 

  .ممكن (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 

 نش مربع ا/ باوند          8011 –8111:   الضغط عند فوهه الرش  متطلبات الرش الالهوائي

 نش ا     1٫180 – 1٫102:           فتحة فوهه الرش 

  .العبوة يحادا نسبة الخلط بالحجم 

سم033/ م°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
  .العبوة ياحاد 0

 

 نــظـام الـصــبــغ
 

 
 نظام الصبغ الموصي بإسـتعماله

 .يطلى السطح بعد تحضيره    

 عدد الطبقات                                                                            

 0                 ( أو)           سيلربرايمر ايه ما سونري .ڤي . ناشونا  پي  -

 0        (          أو)          برايمر ابيضايه ما سونري .ڤي . ناشونا  پي  -

 0                                                    (مائي)ناشونا  اكريليك برايمر -

 8         (         أو)                       (معجون داخلي)ناشونا  ستوكو فلر -

 8                                 (معجون خارجي)فلر اكستيريورناشونا  شيلد  -

 0                      ناشونا  مات املشن                                             -

 8 –0                                             (       سلك ) ناشونا  ايغشيل املشن  -

 ختبار صادرة عن مختبرات محلية وعالميةإشهادات 
 

 المطابقة ختبارإلمرجع ا ختبارإلوصف ا الرقم
 ISO 11890 – 2 (  VOC)   المركبات العضويه المتطايرة 0

USEPA – 24 

 األمريكية البيئةوكالة 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 / الكروماتوجرافي جهاز الغاز 

 الكتله

حسب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية
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 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

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

 

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة

، خىاذ التىدابير الوقائيىة المناسىبةيمكن تداو  معظم احصىباغ المائيىة بأمىان وذلىك بأت

كقاعدة عامة احرص على عدم مالمسة الصىبغ للجلىد والعىين بعرتىدا  بىدالت عمىل 

 . ال  .. خاصة ، القفازات ، النظارات الواقية والكمامات 

يجب تزاله الصىبغ المالمىس للجلىد فىي الحىا  وبصىورة تامىة بغسىله جيىدا بواسىطة 

ة مىن المىا  اغسىل العىين بكميىة وافىر. الما  والصابون او بعستعما  منظف مناسب 

يسىىتدعى . تجنىىب تستنشىىاق االبخىىره ورذاذ الصىىبغ بعرتىىدا  كمامىىه خاصىىه . العىىي، 

يجىب أن تىتم عمليىة . الطبيب على الفور فىي حالىه تبىتال  الصىبغ ومالمسىته للعىين 

 .يجب اتبا  تعليمات وأنظمة السالمة المحلية. الطال  في أماكن جيده التهوية 
 

 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

يجب تخزبنياتصبغبفيتظبوت بخزيتخزببنياتببيبنلتوفنبنتبانبزصةياتزصلة بب تصبب ايبب ت
ز فـ هتظوتعفزصتتب كبب تصغالب فتظبوتكببنكاتبةبنزظ تفعيبأصتعباتكمبع تصبمبب ت

يج تبخصعنلتعأمتخخكتصبغبفيتفبنبنخ تببات.تصببفنمخلتزأخجنتتصب خصخلتصبنغزىت
زتاليخصببةببخعبا تىبببعتصبعفببزصتتالتيجببزنتصخجببنمتصببببزصأتصببخفنيبب تك.تبغببنأختصبا بب ت

يجبب تخببأصزمتصببةببخيتفعةنيبب تزخ خيكببهتجيببأصت فببمت.تصلغبباي تبخفببنأوتخاببزاتصببببزصأت
 .صغةخعبنمت

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

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

 .الـى  المـواصـفات الفنيـة الخـاصـة بـيلك                    
 

هـذه الـمـواصـفـة تلـغي كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة                                           ( سلك) ناشونال ايغشيل املشن    
 

حسب متطلبات القوانين  Formaldehyde USEPA  8260 / 3510         الفورمالديهايد 3

 واألنظمة المحلية

ختبار المقاومة للغسل الرطب وقابلية ٳ 4

 (دوره  033)التنظيف لطبقات الطالء 

CLFN2 / BS EN ISO 11998 

For 200 Cycles / 

EN  13300 Classification 2 

 

 TP / 950 / 09 / 16074 ية بخار الماءذمعدل نفا 0

 UK/ المركز التقني 

 

  ASTM  D  2486 للحك  الجدران طالء ختبار مقاومةٳ 6


