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  (1:2) وود تــوب كـوتن ـيـــثــوريــــيـــيـــولـــال بـــونـــــــــاشـــــن
 

تببو  )بولييببو رينببيا ي بب    ، صبب   (1:2) وود توووب كوووتناشووونال بولييوووريثين  وصــف المنتـج

تتميب  الب قبة الج  بق بقبوة  .مق وم ممتب   لممب  وثن    الع وة ، سريع الجف ف  (كوت

 ب  و يوصب  بسسبتعم لق لرابرال الداةميبة . وق االسبح الخشب ية ممت  ةالتص ق 

 .ل حريقالظروف ا

 

، عنببدم   ريبةم ببوق االسببح الخشبب يق لجميبع االاببرال المع ي   يبةسبتعم  كب قببق ي به  ىاإلسـتعمال الموص

يسببتعم  كبببلو بصببورة و .نصببو تتبمببا الح  ببة البب  ار ببة ع ليببة مببا الممعبب   وال

 .ر يسيق    الخبوط االيت  يق

 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

 (   RAL) حسا بب قة الوا  ي شوي ل رال  الطبقة الجافه/ اللون 

 .مبف  / يصف لمعق / ، المع  اممس الطبقة الجافة / المظهر 

 %                                         53 ±8 ( ASTM D2697)الصلبة نسبة حجم المواد 

                                             (بعد الخمط)  1٫13±  0٫03 الكثافـة النسبية

م          2٫3 (التغطيه) يمعدل االنتشار النظر
8 
 لتر                                   / 

                            .يعتمد عم  ط يعة الخشا   ( حد ااي )   ط قق/ ميكرو             01 سماكه الطبقة الجافه المطلوبه 

                            .يعتمد عم  ط يعة الخشا    (حد ااي )   ط قة /ميكرو           003 سماكه الطبقة المبلله المطلوبه 

                                            م°83 ضنقطه الومي

 

 زمــن الجـفاف
 

  .يتأثر  ما الجف ف بدر  ت الحرارة ، الرطوبة ، حركة ال وا  ، سم كة ط ق ت الص   وعدا الب ق ت :م°03زمن الجـفاف عند

 اقيقة     03  -  01 زمن الجفاف السطحي

 اقيقة       51 -  03 الجفاف عند اللمس

 س عق                 8 التاليةالزمن الالزم لصبغ الطبقة 

 س عق                             80 جاف بصالبة

 أي م           5 – 8 التصلد التام

 

 صـفات ممـيزة
 

االستعم ل ،  يد  ثن    الع وة ويمكا استعم لق لفترة طويمق بعد ةمط مكوي تق ، س   (1:2) وود توب كوتناشونال بولييوريثين 

  بوق لألشبعة ممتب  ة مق ومبة، األسببح الخشب ية بوق  ةالتصب ق ممتب  قوة  ،التغبيق

 .ال نفسجية

 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

يجا أ  يكو  السبح يظيف  ، متم سك  وة لي  مبا العيببو  ، ال يببوت ، الشحببوم ،  تحـضـير السـطـح

يجببا ات بب   . وذلو ق ب  الم  شبرة بعمميبة البببر  . لخ ا..المبواا العب لقبة ، الغ ب ر 

  .م ب  عبند الببر اسبتعم ل المبوصب  بسسبتخداالطبرق 
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 سـتعمالتعليمـات خـاصـة باإل
 

  .الرش التقميدي او الرش االوتوم تيك  طريقة اإلستعمال

  .ي شوي ل بولييورينيا ثنر (الثنر)المخفف /المنظف 

   .يعتمد ذلو عم  طريقة االستعم ل% 81–03 نسـبة حجم المخفف 

 ممكا  (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 

  (    Hardener) المقس   :    (  Base)االس س  نسبة الخلط بالحجم

              8                        :     0                       

       .(اقيقة ق   االستعم ل 03–01اةمط المكوي ت  يدا ،ثم اترك الخميط لمده )

سم133/م°03عند صالحية االستعمال بعد الخلط
0

 س ع ت  2 
 

 نــظـام الـصــبــغ
 

   
 بإسـتعماله  ىنظام الصبغ الموص

 .يبم  السبح بعد تحضيره     

 

 عدد الطبقات                                                                             

 :األسطح الخشبية

 8                                    (0:8) أبيض برايمر ووا ي شوي ل بولييورينيا -

  8 – 0                                     (0:8)  تو  كوت  ووا ي شوي ل بولييورينيا  -
 

 

 صادرة عن مختبرات محلية وعالميةختبار إشهادات 
 المطابقة ختبارإلمرجع ا ختبارإلوصف ا الرقم
 ISO   11890       2 (  VOC)  المركبات العضويه المتطايرة  0

USEPA       24 

 األمريكية البيئةوكالة حماية 

 

حسب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية 

 

 

 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

 .ة االارق و   ظروف تخ يا من س ة   ع واتق األصمية محكم ش را 02   (م°03)عند   مـدة الـحـفـظ
 

 

 

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة

كقاعده عامه، احرص على عدم مالمسهه اصبه ل صلدلهد عاص هإر  ار هدات  هد   عمه  
اصبهه ل اصمالمهه  اصههي إدهها ا اصههه ..خابههه، اصقزهها ا ، اصاتههارا  اصعالإههه عاصكمامهها 

عذصههب  لسههله دإههدا  عاسهه ه اصمههات عاصبهها عر  ع  صلدلههد  ههح اصحهها  ع بههعر   امههه
 داها . إدها سسه  اص هإر  كمإهه عا هره مهر اصمهات اص هذا.  اس  ما  ماته  مااسها

إسه دعى اص  إها علهى اصزهعر . اس اشاق ا  خره عرذاذ اصب ل  ار دات كمامه خابهه
إدا ار   م عملإهه اص هالت  هح امهاكر دإهده . ر ح حاصه ا  الع اصب ل عمالمس ه صل إ

هههذا اصماهه ى علههى مههعاد لا لههه صالشهه  ا  عإدهها ا  ههاده عههر اصشههرر  يإح ههع. اص هعإههه
إدها ا  هاع   لإمها  عااتمهه اصسهالمه . عاصلها اصمكشع  عإماع اص دخإر  ح اصمكار 

 . اصمحلإه
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 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

اصبهه ل  ههح تههرع   خهه إر ممإهه     قهها صلقههعااإر عا اتمهه  اصمحلإهه  إدهها  خهه إر 
عحزهههته  ههح ع ههعا  محكمهه  اأسههالق  ههح  مههاكر مسههقع     إههدا عههر  شهه   اصشههم  

إدها مراعها  عهدم  هرب اصبه ل  هاصقرا مهر . اصم اشر  عدردها  اصحهرار  اصقبهع 
عا  ا بلإ    إدع  ارداع اصمعاد اصم  قإ   عسإراصمس  مل  إصى اص  . مبادر اصلها

 .إدا  داع  اصما ى   ااإ  ع حرإكه دإدا ل   اأس  ما . ص زادي  لعث اصمعاد 
 

 لمشركة الحق. يحا يضما  قط  واة منتج تن  ، وا  هبه المواصفة ه  يتيجة الفحوص ت المخت رية المستمرة والخ رات العممية البويمة :مالحــظة

 لم يبد ما المعموم ت  عبا تحضير  السببح ومتبم  ت الصحة  والسبببرمبة ير ببب  الر بو  .او  اشع ر مس ق  بت دي  هبه المواصفة                    

 .الب   المبواصبف ت الفنيبة الخب صبة بببلو                    
 

 هـذه الـمـواصـفـة تلـغي كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة                       (1:2)وود توب كوت ن ـوريثيـبولييال ــونــاشــن  

2/2  


