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 ورـــــتـــيـــزولـــن وود ايــيــــثـــوريــــيـــيـــولـــال بــونــــــــاشــــن
 

،  ثنبب  ا ايو ببي   ،، صبب ب لييووببير عوز  بب   ناشووونال بولييوووريثين وود ايزوليتووور وصــف المنتـج

  .فيق االسطح ايخش وة ممت  هتتموز ايط قة ايج فه لقي  ايتص ق  .يلم ءمق وم ممت   
 

وو ط قببة رالطببه يجموببأ واببياس ا سببطح ايخشبب وة ( لرا مببر) سببتومك بط قببة اسبب    به  ىاإلسـتعمال الموص

 . حصي   لى تالصق افضك لوز ايط ق تيل
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
             . شف ف الطبقة الجافه/ اللون 

  . يم س الطبقة الجافة / المظهر 

 %                                         82 ±8 ( ASTM D2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

 (                                          لود ايخلط)    1٫10±  1٫82 الكثافـة النسبية

م         02٫0–82 (التغطيه) يمعدل االنتشار النظر
8 
 يتر                                   / 

                            . وتمد  لى ط ووة ايخشب    (حد اداى)    ط قه/ موكرون            00–01 سماكه الطبقة الجافه المطلوبه 

                            . وتمد  لى ط ووة ايخشب    (حد اداى)   ط قة  /موكرون            00–50 سماكه الطبقة المبلله المطلوبه 

                                                م°80 نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
  . تأثر  مز ايجف ف لدرج ت ايحرار  ، ايرطيلة ، حربة ايهياء ، سم بة ط ق ت ايص ب و دد ايط ق ت :م°30زمن الجـفاف عند

 دقوقة    01    -    0 عند اللمسالجفاف 

 ةدقوق     51   -  80 التاليةالزمن الالزم لصبغ الطبقة 
 

 صـفات ممـيزة

قبي   لوبد للبط مكيا تبه ، سبهك االسبتوم  ،ثن  ا ايو ي  و مكز استوم يه يفتبر  طي لبه  ناشونال بولييوريثين وود ايزوليتور

 .  ةيتص ق ممت    فيق االسطح ايخش وا
 

 إرشـادات اإلسـتعمال

 جب ون  كبين ايسبطح افوفب  ، متم سبك  ول يوب  مبز ايووبليي ، ايز بليت ، ايشحبليم ،  تحـضـير السـطـح

 جبلب ات بل س . ة ايطبلالءوذيب  ق بلك ايم  شبلر  لوملوب. يب  ا..ايملياد ايول يقبلة ، ايب بل ر 

 .مهل   لند ايطلالءاسلتوم   ايمليصلى لإسلتخدطلرق اال
 

 خـاصـة باالسـتعمال تعليمـات

 .ايفرش ه ، ايرو  وو ايرش طريقة اإلستعمال

 .ا شيا   لييووير عوز ثنر (الثنر)المخفف /المنظف 

 . وتمد ذي   لى طر قة االستوم  % 81–00 نسـبة حجم المخفف 

 ممكز  (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 

 (    Hardener) ايمقسا( :  Base)االس    نسبه الخلط بالحجم

              0                   :     0             

       .(دقوقة ق ك االستوم   00 –01اللط ايمكيا ت جودا ،ثم اترك ايخلوط يمده )

°30صالحية االستعمال بعد الخلط عند
 

سم000/م
 س   ت   7–6 3
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 نــظـام الـصــبــغ
 

 

 بإسـتعماله  ىنظام الصبغ الموص  

   طلى ايسطح لود تحضوره     

فيق سطح ج ف  لى ون تكين ايرطيلة  ايص ب طلى 

 %.4وقك مز 

 عدد الطبقات                                                                            

 :األسطح الخشبية

 0                               ا شيا   لييووير عوز وود ا زويوتير                 -

 ايميصى لإستوم يه من سب اف م ص ب ا شيا    ستومك 

 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

 .ة االغالق وفا ظروف تخز ز من س ةفا   ياته ا صلوة محكم شهرا 02 (م°30)مـدة الـحـفـظ  عند 

 

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة

عدم مالمسه الصبغ للجلد والعين بإرتداء بدالت عمل  كقاعده عامه، احرص على 
الخ يجل  ازالله الصلبغ المالمل  ..خاصه، القفازات، النظارات الواقيه والكمامات

وذلللب بلسللله جيللدا بواسلل ه المللاء والصللابون  و  للجلللد  للح الحللا  وبصللور  تاملله
تجنل  . يج  غس  العين بكميه وا لره ملن الملاء العلذ . بإستعما  منظف مناس 

يستدعى ال بي  على الفور . استنشاق االبخره ورذاذ الصبغ بإرتداء كمامه خاصه
يج  ان تتم عمليه ال الء  ح اماكن جيده .  ح حاله ابتالع الصبغ ومالمسته للعين

هلذا المنلتع عللى ملواد قابلله لالشلتعا  ويجل  ابعلاده علن الشلرر  ييحتلو. التهويه
يج  اتباع تعليمات وانظمه السالمه .  والله  المكشوف ويمنع التدخين  ح المكان

 . المحليه
 

 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

يجل  تخلزين الصلبغ  لح ظلروف تخللزين مميلز   بقلا للقلوانين والنظمل  المحليلل  
وحفـظه  ح عبوات محكمل  اغغلالق  لح  ملاكن مسلقو   بعيلدا علن  شلع  الشلم  

يج  مراعا  علدم تلرب الصلبغ بلالقر  ملن . المباشر  ودرجات الحرار  القصوى
ال يجللوز ارجللاع المللواد المتبقيلل   وغيرالمسللتعمل  تلللى العبللوات . مصللادر اللهلل 

يجلل  تللداو  المنللتع بعنايلل  وتحريكلله جيللدا قبلل  . الصلللي  لتفللادي تلللوا المللواد 
 .اغستعما 

 

 

 يلشربة ايحق. فحيص ت ايمخت ر ة ايمستمر  وايخ رات ايولموة ايطي لةاحز اضمز فقط جيد  منتج تن  ، وان هذه ايمياصفة ها اتوجة اي :مالحــظة

 يمز لد مز ايموليم ت   لز تحضور  ايسلطح ومتطل  ت ايصحة  وايسلللالملة  رجلللى ايرجليس .دون اشو ر مس ق  لت د ك هذه ايمياصفة                    

 .صلة للذي ايلى  ايملياصلف ت ايفنولة ايخل                     

 

 كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة يهـذه الـمـواصـفـة تلـغ                          ورــن وود ايزوليتــولييوريثيــال بــونــاشـــــن  
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