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 (نـالعف/ طريات ـفـمقاوم لل) ن ـشـلـل امــنجـف يـتـنايل ـشـونال ايغــاشـن
 

مسبححب   مبئي  ، صبغ  ( العفان/ مقااوم للفطرياات  )نتي فنجل املشن اناشونال ايغشيل  وصــف المنتـج

ر خصيصبئ مح ئيبة اطسب   طبب  ،معبد  ، (وببمي ر متبحر )ذو اسئس اكريبيب  كبوببمي ر 

امحب  سسبغ  اصبئوة  امب،،....وامخ بئير،امعفبن،ام حئمب ، امداخبية وامخئرجية من امف ريئت

امغكحيريبئ ، يححبي عبى مباد فعئمة سجئه طيف واسع من امف ريبئت.وسبف اطس   ام  بية 

سكبب  . ليمقئوم م حئز مبقببيئت مع قئوبية عئمية مبغسب، إمحصئق جيدة جدايح يز وقبة .وامعفن

  .ام غقة امجئفة غير سئمة مإلنسئ  عند امحالمس
 

يبصبببى وئسبببحع ئمي مح ئيبببة اطسببب   امداخبيبببة وامخئرجيبببة امحببب  مبببن ام حح بببل سبب  بببئ  به  ىاإلسـتعمال الموص

أع بئ  ، (امقصبئرة)امغالسبحر ، امجبغس ، ام بئوبق ، وئم يكرووئت مثبل اطسب   امخرسبئنية

 .ام،..امغنئء

 .ام،..ام غئن ، ام كئس ، يسحع ل كصغ  مقئوم مبف ريئت وامغكحيريئ مديكبر وح ئية امتقق

يبصبى وئسبحع ئمي كصبغ  مقبئوم مبف ريبئت .ي كن إسحع ئمي كذم  مح ئية اطسب   امختبغية

 .ام،..غرف امق ئمة، وامغكحيريئ مح ئية ام خئز 
 

 لـومـات الفـنيـةالمعـ
 .حس  و ئقة امبا  شركة اصغئغ نئشبنئ   الطبقة الجافة/ اللون 

    .(حريري) سبك / امبس  .م ف /  امبس الطبقة الجافة / لمظهر ا

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

 1٫10 ±  0٫3 1٫10 ±  0٫4 الكثافـة النسبية 

م6امحد االدنى  –08٫0عبىامحد اال (  التغطيـة)معـدل اإلنتشـار النظري
8
م 6امحد االدنى  –08٫0االعبىامحد  محر/

8
 محر /

 70 االعبىامحد  – 30امحد االدنى  سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 طغقة / ميكرو 

 70 االعبىامحد  – 30امحد االدنى 

 طغقة /ميكرو  

 طغقة / ميكرو  60  حد امقيئسام طغقة / ميكرو  60  حد امقيئسام

 071 االعبىامحد  – 21امحد االدنى  سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

 طغقة / ميكرو 

 071 االعبىامحد  – 21امحد االدنى 

 طغقة / ميكرو 

 طغقة / ميكرو  001  حد امقيئسام طغقة / ميكرو  001  حد امقيئسام

 .مئي  االسـئس .االسـئسمئي   نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
  .يحأ ر زمن امجفئف ودرجئت امحرارة ، امرطبوة ، حركة ام باء ، س ئكة طغقئت امصغ  وعدد ام غقئت :م°03زمن الجـفاف عند

 سئعة              0 الجفاف عند اللمس

 سئعئت         4 –8 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية 

 سئعئت        2 –6 الجفاف التام
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 صـفات ممـيزة

 ناشونال ايغشيل أنتي فنجل املشن

 (العفن/ مقاوم للفطريات ) 

يسبحع ل ، مقبئوم م حبئز مبقببيبئت، ليقئوبيبة عئميبة مبغسب، مقئوم م حئز مبف ريئت وامغكحيريبئ

غير سئم ، مقئوم مبظروف امجبية، قبة امحصئقي جيدة جدا، طغراض امديكبر ويدوم طبيال

 .مإلنسئ  عند امحالمس
 

 إرشـادات اإلسـتعمال

مبن امعيبـب، ، امزيبـبت ، امتحبـبم ،  وخئميئ   ، مح ئسكئ   يج  أ  يكب  امس   نظيفئ   تحـضـير السـطـح

يجبـ  اسغبـئ  . ة ام بـالءوذم  قغبـل ام غئشبـرة وع بيب. م، ا..ام ـباد امعـئمقـة ، امغغـئر 

  .م ـئ عـند ام ـالءاوإسـحخدسـحع ئ  ام ـبصـى طـرق اال
 

 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

     .امرو  أو امرش امفرشئه، طريقة اإلستعمال

 .ام ئء امنق  (الثنر)المخفف  /المنظف 

   .يعح د ذم  عبى طريقة االسحع ئ %   01 –0 نسـبة حجم المخفف 

  .م كن (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 

 نش مروع ا/ وئوند         8011 –8111:   امضغط عند فبهي امرش  الالهوائيمتطلبات الرش 

 نش ا    1٫180 – 1٫102:           فححة فبهي امرش 

  .امعغبة ياحئد نسبة الخلط بالحجم 

°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
 

سم033/ م
  .امعغبة ياحئد 0

 

 نــظـام الـصــبــغ
 

 

 بإسـتعماله ىنظام الصبغ الموص
 .ي بى امس   وعد سحضيره    

 عدد الطبقات                                                                            

 0                                                     (مئي )نئشبنئ  اكريبي  وراي ر -

 8            (  نـــامعف/ ئت ـــمبف ريمقئوم )أنح  فنجل امبتن نئشبنئ  ايغتيل -

 .سطح قبل استعمال الطبقة النهائيةيستعمل معجون مناسب لتسوية ال: مالحظة
 

 ختبار صادرة عن مختبرات محلية وعالميةإشهادات 
 

 

 
 

 المطابقة ختبارإلمرجع ا ختبارإلوصف ا الرقم
 USEPA       8260 (  VOC)  المركبات العضويه المتطايرة  0

 األمريكية ةئالبيوكالة حماية 

حسب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية

 Formaldehyde      USEPA   8260  / 3510الفورمالديهايد  8

 األمريكية ةئالبيوكالة حماية 

حسب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية

على ( العفن)مقاومة نمو الفطريات  3

 غرفة بيئيهاألسطح الداخليه المطليه في 

ASTM  D  3273  
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 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

 .ة االغالق وف  ظروف سخزين منئسغةش رٔا ف  عغباسي اطصبية محك  02   (م°03)مـدة الـحـفـظ  عند 

 

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة

الوقائيكة الماابكبة  يمكن تداول معظم األصباغ المائية بأمان وذلك  بأتاكاذ التكدابي  
كقاعدة عامة اح ص على عدم مالمبة الصبغ للجلد والعكين بر تكداب بكدعم عمكل 

 . الخ.. اظا ام الواقية والكمامام ااصة   القفازام   ال
يج  إزامي امصبغ  ام المبس مبجببد فب  امحبئ  ووصببرة سئمبة وغسببي جيبدا وباسب ة 

امعبين وك يبة وافبرة مبن ام بئء اغسبل . ام ئء وامصئوب  او وإسحع ئ  منظبف منئسب 

يسببحدعى . سجنبب  إسحنتببئق االوخببره ورذاذ امصببغ  وإرسببداء ك ئمببي خئصببي . امعببذ، 

يجب  أ  سبحع ع بيبة . ام غي  عبى امفبر فب  حئمبي إوبحال  امصبغ  ومالمسبحي مبعبين 

 .يج  اسغئ  سعبي ئت وأنظ ة امسالمة ام حبية. ام الء ف  أمئكن جيده امح بية 
 

 والـتـداولالـتـخـزيـن 
 

 

 التخـزين 

يجك  تاكزين الصكبغ ظكو ظك وي تاككزين مميكزة وبقكا للقكوااين واألاظمكة المحليككة 
وحفـظه ظو عبوام محكمكة اغالكالف ظكو كمكاكن مبكقوظة بعيكدا عكن كمكعة المكم  

يج  م اعاة عدم ت   الصكبغ بكالق   مكن . المبام ة ود جام الح ا ة القصوى 
اد المتبقيككة كو الي المبككتعملة الككى العبككوام ع يجككوز ا جككام المككو. مصككاد  الل كك  

اايككة وتح يكككه جيككدا قبككل يجكك  تككداول الماككت  بع. األصككلية لتفككادو تلككوا المككواد 
 .اغبتعمال

 

 

 مبتركة امحق. نحن نض ن فقط جبدة منحجئسنئ ، وا  هذه ام باصفة ه  نحيجة امفحبصئت ام خحغرية ام سح رة وامخغرات امعب ية ام بيبة :مالحــظة

 امسـ   ومح بغئت امصحة  وامســـالمـة يرجـــى امرجـب  م زيـد من ام عببمئت  عـن سحضير .دو  اشعئر مسغق  وحغديل هذه ام باصفة                    

 .امـى  ام ـباصـفئت امفنيـة امخـئصـة وـذم                     

 

  هـذه الـمـواصـفـة تلـغي كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة          (العفن/مقاوم للفطريات)نتي فنجل املشن اناشونال ايغشيل 
 

 

  


