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 ( هــــــعـمـف لـــصـن )ن ـــــشــلــل امـيــــشــغـال ايـونـــاشــــن
 

مائي نصف لماع ، ( مستحلب)، صبغ املشن (نصف لمعه)ناشونال ايغشيل املشن  وصــف المنتـج

ل بصورة ي، فائق الجودة ، قابل للغس( بوليمر مشترك)كوبوليمر   يكذو اساس اكريل

مقاوم ممتاز للظروف  .مميزة ، يستعمل لديكور وحماية االسطح الداخلية والخارجية

ايغشيل )صقيله تشبه قشرة البيضة  ملساءيعطي طبقة نهائية  .الجوية والقلويات

 .لالشعة فوق البنفسجية غير قابله للتطبشر وتتميز بمقاومة ممتازة (نصف لمعة

 .رياييحتوي على مواد مضافة مقاومه لنمو الفطريات والبكت
 

لىىديكور وحمايىىة االسىىطح  (نصووف لمعووه)ناشووونال ايغشوويل املشوون يوصىىى باسىىتخدام  به  ىاإلسـتعمال الموص

، أعمىىاا الطىىابوق ، مىىواد (  القصىىارة)البالسىىتر  ،الخارجيىىة والداخليىىة ملىىل الخرسىىانة

 .الخ..االسبستوس ، الخشب ،األلواح الجبسية  ،البناء

 يمكىن .لشقق ، المباني ، المكاتىب واالسىوارايوصى بإستعماله لغرض ديكور وحماية 

 .إستعماله فوق االسطح الخشبية
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
   .حسب بطاقة الوان شركة اصباغ ناشوناا  الطبقة الجافة/ اللون 

    .املس/ ايغشيل نصف لمعه  الطبقة الجافة / المظهر 

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

  1٫10±  0٫82 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 االسـاس نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
 .يتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة ، الرطوبة ، حركة الهواء ، 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

، مقىاوم ممتىاز للقلويىات ، مقىاوم ممتىاز للظىروف الجويىة بصورة مميىزةل يقابل للغس (نصف لمعه)ناشونال ايغشيل املشن 

 أملسىا يشىبه قشىرة صىقيال انهائيى مظهىرا يعطىيتطبشىر، يواالشعة فوق البنفسجية، ال 

 .قوة التصاق ممتازةمع ،غاية في الجماا (ايغشيل املشن نصف لمعة)البيضة
 

 إرشـادات اإلسـتعمال

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

اتبىـاع يجىـب . وذلىك قبىـل المباشىـرة بعمليىة الطىـالء . لىخ ا..المـواد العـالقـة ، الغبىـار 

  .مهـا عـند الطـالءاسـتعماا المـوصـى بإسـتخدطـرق اال
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

 

     .الروا ، الفرشاه أو الرش طريقة اإلستعمال

  .الماء (الثنر)المخفف /المنظف 

  .يعتمد ذلك على طريقة االستعماا%  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 

  .ةحادي العبوا نسبة الخلط بالحجم 

°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
 

سم033/ م
0

 .ةاحادي العبو 
 

 نــظـام الـصــبــغ
 

 

 بإسـتعماله ىنظام الصبغ الموص
 .يطلى السطح بعد تحضيره    

 عدد الطبقات                                                                                    

 0               (أو)              سونري برايمر سيلر ماايه .ڤي . ناشوناا پي  -

 0       (       أو)             ايه ماسونري برايمر ابيض .ڤي . ناشوناا پي  -

 0                                                   (مائي)ناشوناا اكريليك برايمر -

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

 8                                (معجون خارجي)فلر اكستيريورناشوناا شيلد  -

 0        (      أو)                                       ناشوناا مات املشن       -

 0                    (                                مات)ناشوناا ايغشيل املشن  -

 8 –0                                           (نصف لمعه)ناشوناا ايغشيل املشن  -
 

 ختبار صادرة عن مختبرات محلية وعالميةإشهادات 
 

 

 
 

 

 

 المطابقة ختبارإلمرجع ا ختبارإلوصف ا الرقم
 USEPA       24 (  VOC)  المركبات العضويه المتطايرة  0

 األمريكية البيئةوكالة حماية 

متطلبات القوانين  حسب

 واألنظمة المحلية

 SASO  470  / 2000 ختبار مقاومة التجويهٳ 8

 مواصفه قياسيه سعوديه  

 

 SASO  470  /  2000 للحك  الجدران ختبار مقاومة طالءٳ 3

 مواصفه قياسيه سعوديه

 

 SASO  470  /  2000 مقاومة الدهانات المائيه للتجمد والذوبان 4

 سعوديهمواصفه قياسيه 
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 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

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

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة

يمكن تداول معظم األصباغ المائية بأمان وذلك  بأتاكاذ التكدابيل الويائيكة المةا كبة  
كقاعدة عامة احلص على عدم مالم ة الصبغ للجلد والعكين برلتكداب بكدعم عمكل 

 .الخ.. الام الوايية والكمامام ااصة   القفازام   الةظ
يجب إزاله الصىبغ المالمىس للجلىد فىي الحىاا وبصىورة تامىة بغسىله جيىدا بواسىطة 

المىاء  اغسىل العىين بكميىة وافىرة مىن. الماء والصابون او بإستعماا منظف مناسب 

يسىىتدعى . تجنىىب إستنشىىاق االبخىىره ورذاذ الصىىبغ بإرتىىداء كمامىىه خاصىىه . العىى ، 

يجىب أن تىتع عمليىة . الطبيب على الفور فىي حالىه إبىتالع الصىبغ ومالمسىته للعىين 

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

 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

يجك  تاكزين الصكبغ ظكو ظكلوي تاككزين مميكزة وبقكا للقكواةين واألةظمكة المحليككة 
وحفـظه ظو عبوام محكمكة اغالكالف ظكو كمكاكن م كقوظة بعيكدا عكن كمكعة المكم  

يج  ملاعاة عدم تل  الصكبغ بكالقل  مكن . المباملة ودلجام الحلالة القصوى 
كو اليلالم ككتعملة ىلككى العبككوام ع يجككوز الجككام المككواد المتبقيككة . مصككادل الل كك  

ةايككة وتحليكككه جيككدا يبككل يجكك  تككداول المةككت  بع. األصككلية لتفككادو تلككوا المككواد 
 .اغ تعمال

 للشركة الحق. نحن نضمن فقط جودة منتجاتنا ، وان ه ه 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 ه ه المواصفة                    

 .الـى  المـواصـفات الفنيـة الخـاصـة بـ لك                    
 

هـذه الـمـواصـفـة تلـغي كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة                                    ( نصف لمعه )ناشونال ايغشيل املشن   
 


