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( 2:1) ناشونال بولييوريثين وود برايمر أبيض     
 

صبغ بولييوريثين برايمر ثنائي  ،(  2:1) ناشونال بولييوريثين وود برايمر أبيض  وصــف المنتـج

وتتميز الطبقة الجافة بقوة التصاق عاليه فوق االسطح  ، مقاوم ممتاز للماء .العبوه 

 .يوصى باستعماله لألغراض الداخلية . الخشبية

 

عنتتدما  ، اريتتةمكطبقتتة استتاق فتتوق الستتطح الخشتتبية لجميتتع ا غتتراض المع يستتتعم  اإلسـتعمال الموصي به 

 .ات وتسوية السطح الخشبية متتطلب الحاجة الى درجة عالية من معالجة المسا

 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

 البيض الطبقة الجافه/ اللون 

 مطفي/  سامل الطبقة الجافة / المظهر 

 %  63 ±8 ( ASTM D2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

 (بعد الخلط )  1‚10 ±0٫66 الكثافـة النسبية

 لتر/  2م   9 (التغطيه)معدل االنتشار النظري 

 .يعتمد على طبيعة الخشب ( حد ادنى )  طبقة/ ميكرون        01 سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 .يعتمد على طبيعة الخشب ( حد ادنى ) طبقة /   ميكرون    001 سماكه الطبقة المبلله المطلوبه

 م ˚80 نقطة الو ميض

 

 زمــن الجـفاف
 

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

 الجفاف عند اللمس 
 

 

 

 دقيقة      01 – 0

 ساعة                 0 جاف وجاهز للصنفرة

 ساعه               0 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية 

 

 صـفات ممـيزة
 

ثنائي العبوة ويمكن استعماله لفترة طويلة بعد خلتط مكوناتته ، سته  الستتعماج ، جيتد  (  2:  1)ناشونال بولييوريثين وود برايمر أبيض 

التغطية ، قوة التصاق ممتازة فتوق الستطح الخشتبية ، عتالي المرونته ومقتاوم ممتتاز 

 .للتصادم 

 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

من العيوب، الزيوت، الشحوم، المتواد  ، متماسكا وخاليا  يكون السطح نظيفا  يجب ان  تحـضـير السـطـح

يجتتب اتبتتاق طتترق . لتتق قبتت  المبابتترة بعمليتتة الطتت ءذو. التت  .....العالقتتة، الغبتتار

 .ستخدامها عند الط ء ٳالستعماج الموصى ب
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

 .الوتوماتيكي الرش التقليدي او الرش  طريقة اإلستعمال

 .نابوناج بولييوريثين ثنر  (الثنر)المخفف /المنظف 

 طريقة االستعماجلق على ذيعتمد   %00 –01 نسـبة حجم المخفف 

 ممكن ( الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 

 (  Hardener)  المقسي( :   Base) الساق  نسبه الخلط بالحجم 
               8                 :              0 

 (دقيقة قب  الستعماج  00 – 01اخلط المكونات جيدا  ، ثم اترك الخليط لمدة ) 

 ساعة  8 (0سم 233) م°03 عند صالحية االستعمال بعد الخلط

 

 نظـام الصـبغ
 

 

 نظام الصبغ الموصي بإسـتعماله   

 .ه يطلى السطح بعد تحضير       

تكون  يطلى الصبغ فوق سطح جاف على أن

 % . 4الرطوبة أقل من 

 عدد الطبقات   

 :األسطح الخشبية 

 8                         (0:8)بولييوريثين وود برايمر ابيض  نابوناج   -

  8-0(                         0:8)نابوناج بولييوريثين وود توب كوت       - 

 

 معـلـومـات إضـافيـة
 

 .عبواته الصلية محكمة االغ ق وفي ظروف تخزين مناسبة  بهرا  في  02   (م°03)مـدة الـحـفـظ  عند 

 

 الصحة والســالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة
كقاعدة عامة احرص على عدم مالمسة الصبغ للجلد والعين بإرتداء بدالت عمل  

الصبغ  يجب إزالهالخ .. خاصة ، القفازات ، النظارات الواقية والكمامات 

 بغسله جيدا بواسطة الماء والصابون وذلق للجلد في الحاج وبصورة تامةالم مس 
. غس  العين بكمية وافرة من الماء العذب  يجب .او بإستعماج منظف مناسب 

يستدعى الطبيب . تجنب إستنشاق االبخره ورذاذ الصبغ بإرتداء كمامه خاصه 

يجب ان تتم عملية الط ء في . للعين على الفور في حاله إبت ق الصبغ وم مسته 

يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة ل بتعاج ويجب ابعاده عن . اماكن جيده التهوية 

يجب اتباق تعليمات وانظمة الشرر واللهب المكشوف ويمنع التدخين في المكان 

 . الس مة المحلية
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 ولدان والتالتخـزيـ
 

 

 التخـزين 
يجب  تخبزين الصببغ ظبو ظبروي تخببزين مميبزة وبقبا للقبوانين والنظمبة المحليببة 
وحفـظه ظو عبوات محكمبة اغالبالف ظبو كمباكن مسبقوظة بعيبدا عبن كمبعة المبم  

يج  مراعاة عدم ترك الصببغ ببالقر  مبن . المبامرة ودرجات الحرارة القصوى 
عملة إلببى العبببوات ال يجببوز ارجببام المببواد المتبقيببة كو اليرالمسببت. مصببادر الل بب  

قبببل  ا  بعنايببة وتحريكببة جيببديجبب  تببداول المنببت  . الصببلية لتفببادو تلببوا المببواد 
 .االستعمال 

 

 

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

 لمزيـد من المعلومات عـن تحضير السـطح ومتطلبات الصحة والســـ مـة يرجـــى.دون ابعار مسبق  الحق بتبدي  هذه المواصفة                    

 .الـى  المـواصـفات الفنيـة الخـاصـة بـذلقالرجـوق                    

 

   هـذه الـمـواصـفـة تلـغي كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة(                                  2:1)ناشونال بولييوريثين وود برايمر أبيض     


