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 (تيـــيـوالــت كـــاركـم)ن ـــيـــتـــال دي واي وود ســــونــــــــاشــن
 

، ، صببه ع مه ببع ين ببخشب اي  بب  (ماركووت كووواليتي)ناشووونال دي واي  وود سووتين  وصــف المنتـج

. سرشعة ايجفهف ، سه ة االسنعمهل فخق االسطح اي  هيع ينعطي ايخانه شفهفع  ننخمع 

       .طـخر هذا ايمننج بصخرة خهصع ين هيع احنيهجهت و نط ههت ايسخق
 

فخق   ن ف انبخا   (ليتياماركت كو)ناشونال دي واي وود ستين شخصى بإسنعمهل  به  ىاإلسـتعمال الموص

ه بطهقبهت نههييبع ؤاالسطح اي  هيع ينعطي افضب  شب   و رهبر ويبخو ، وشم بب طبا

ناشووونال نت وسوو ي و  ، ناشووونال بولييوووريفين ك يوو ،  ناشووونال سوونفتر يووارني  ببب 

 . ناشونال اك ي ير ك ي او  ك ي ( ناري)
 

 المعـ ـومـات الفـنيـة
 

 .ايخاو  حدوده الطبقة الجايه / ال ون 

  . طفي/ شفهف  الطبقة الجاية / المظه  

                                         1٫10± 1٫9 الكفايـة النسبية 

م     08–01 (  التغطيـة)معـدل اإلنتشـار النظ ي
8 

 (                                      شعنمد م ى نخ  اي   )ينر  / 

 م°81 نقطه الوميض
 

 الجـفاف مــن 
 

  .شنأثر ز ب ايجفهف بدرجهت ايحرارة ، ايرطخبة ، حركة ايهخاء ، سمهكة طهقهت ايصهغ ومدد ايطهقهت :م°03 من الجـفاف عند

 دقيقة     01–  0 الجفاف عند ال مس

 ةدقيق    01–01 التاليةالزمن الال م لصبغ الطبقة 
 

 صـفات ممـيزة
 

(ليتياماركت كو)ناشونال دي واي وود ستين  سه  االسنعمهل ، شعطي ش ا مصرشه حدشثه ياسطح اي  هيع ، ايبخاو شبفهفع ، شم بب  

 .دش خر االسطح اي  هيةب نههيية  ب   ن ف االصههغ اي هصة بطهقهت طاؤه
 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

اي حبـخم ، شج  أو ش بخو ايسبطح نريفبه ،  نمهسب ه وخهييبه  بب ايعيبـخي ، اي شبـخت ،  تحـضـي  السـطـح

شجبـ  ابهبـه  . وذيب  قهبـ  ايمههشبـرة بعم يبة ايطبـاء . يب  ا..ايمـخاد ايعـهيقـة ، اي هـهر 

  . هـه مـند ايطـاءاطـرق اآلسـنعمهل ايمـخصـى بإسـن د
 

 تع يمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

  .قطعع قمهش او ايرش ط يقة اإلستعمال

  .نهشخنهل جي پي ثنر (الفن )المخفف /المنظف 

  .جهه  ياسنعمهل نسـبة حجم المخفف 

 بهوند ي   انش                  01:  ايض ط مند فخهع ايرش  (الهوائي)متط بات ال ش التق يدي 

 نش ٳ 1٫181– 1٫107:          فنحع فخهع ايرش 
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 نــظـام الـصــبــغ
 

 

 بإسـتعماله  ىنظام الصبغ الموص  

  شط ى ايسطح بعد بحضيره     

 

 عدد الطبقات                                                                                    

 :ةاالسطح الخشبي

  8–0                         (        هركت كخاييني)نهشخنهل دي واي  وود سنيب  -

                 (  0:0/0:8) نهشخنهل بخيييخرشثيب وود سهندنغ سي ر -

 8-0(                                       أو)                                             

                              سهندنغ سي ر          ( نهري)نهشخنهل ننروس ي خز  -

 ( 0:0/0:8)نهشخنهل بخيييخرشثيب وود ك ير  -

 (أو)

 8–0                                               ك ير  ( نهري)نهشخنهل ننروس ي خز  -

 

 مـعــ ـومـات إضـايـيـة
 

 .ة االغاق وفي ظروف ب  شب  نهسهةفي مهخابع األص ية  ح م شهرا   08   (م°03)مـدة الـحـفـظ  عند 

 

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  تـدابـي  وقــائيــة

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

وذلللب بلسللله جيللدا بواسلل ه المللاء والصللابون  و  للجلللد  للح الحللا  وبصللور  تاملله
تجنل  . اء العلذ يج  غس  العين بكميه وا لره ملن المل. 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 . تدخين  ح المكان والله  المكشوف ويمنع ال

 . ةالمحلي

 

 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

يجل  تخلزين الصلبغ  لح ظلروف تخللزين مميلز   بقلا للقلوانين والنظملة المحليللة 
وحفـظه  ح عبوات محكملة اغغلالق  لح  ملاكن مسلقو ة بعيلدا علن  شلعة الشلم  

يج  مراعا  علدم تلرب الصلبغ بلالقر  ملن . الحرار  القصوىالمباشر  ودرجات 
ال يجللوز ارجللاع المللواد المتبقيللة  وغيرالمسللتعملة تلللى العبللوات . مصللادر اللهلل 

يجلل  تللداو  المنللتع بعنايللة وتحريكلله جيللدا قبلل  . الصلللية لتفللادي تلللوا المللواد 
 .اغستعما 

 

 ي  ركة ايحق. ايمخاصفة هي ننيجة ايفحخصهت ايم نهرشة ايمسنمرة واي هرات ايع مية ايطخش ةنحب نضمب فقط جخدة  ننجهبنه ، واو هذه  :مالحــظة

 يم شـد  ب ايمع خ هت  مـب بحضير  ايسـطح و نط ههت ايصحة  وايســـا ـة شرجـــى ايرجـخ  .دوو اشعهر  سهق  بنهدش  هذه ايمخاصفة                    

 .اصـفهت ايفنيـة اي ـهصـة بـذي ايـى  ايمـخ                    
 

 كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة يهـذه الـمـواصـفـة ت ـغ                (يــت كوليتــمارك)ن ــال دي واي وود ستيــونــاشـــن  


