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  نــــشــلــك امـــيــلــريــاكر ــوبــــسال ـــونـــــاشــــن
 

ذو أسب   اريلشكب   ،يإقتصب   ،، صبغ  الشنبم لب    املشنن اكريليك ناشونال سوبر وصــف المنتـج

لقب و  لتت لنشقشعلب   . األسبح  اندالشكبةصغ  اقتص  ي جكبد انوعيكبة نبدل عر  .الشنم

 ناشونال سوبر لت م إي  ة طالء  .جكد( تغحكة)وقعة إنتص قه لتكزة لع لعدل إنتن ر 

م االسبح  كتبزلل بتعتل ن .ل لحبدو ةكبصبعرة لتتب لة لبع ق بشكبة   ب املشنناكريليك 

تبع لحتعي يشى لعا  لضب ةة لق ولبة نو . الشس ول تع  ، اندالشكة بتظهي نه    لحف 

 .انفحيل   وانغ تكيل 
 

رصببغ  نهبب    لقبب و  نشقشعلبب     املشننن اكريليننكناشننونال سننوبر لعصببى بتسببتعت ل  اإلسـتعمال الموصي به 

ايتبب ل انغشببعأل ،األنببعا   ،(انقصبب رة)نببدل عر االسببح  اندالشكببة نش يسبب نة انغالسببتي 

سنتوكو  ناشنونالتستعت نه ةعق باالسغ تع  وان نب ،لعصى  ،لعا  انغو ء ،انجغ كة

ناشننونال سننوبر مننات ة بحغقببة نه  كببة لببم ؤلت ببم طببال. نتعزلببز ان ببح انجببغس أو فلننر

 .        املشن
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

 .ح ب بح قة أنعان شيرة أصغ غ ن شعن ل  الطبقة الجافة/ اللون 

 .لحف  /  الشس الطبقة الجافة / المظهر 

 % 94   ±8 ( ASTM D2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

  1٫15±  0٫5 الكثافـة النسبية 

        01 –08 (  التغطيـة)معـدل اإلنتشـار النظري
8
 نتي   / 

 طغقة  /لك يون        51 –91 سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 طغقة / لك يون      011 –21 سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

 .ل    االسـ    نقطه الوميض
 

 الجـفافزمــن 
  .لتأثي للم انجف ف بدرج   انحيارة ، انيطعبة ، حيرة انهعاء ، ست رة طغق   انصغ  ويد  انحغق   :م°03زمن الجـفاف عند

 س ية                0 الجفاف عند اللمس

 س ي             9 –8 لنهائيةالزمن الالزم لصبغ الطبقة ا

 س ية              89 الجفاف التام
 

 صـفات ممـيزة
اريلشك  الشنم ل    ، لق و  لتت ل نشقشعل   ، سهعنه استعت نه ب نفيش ه ، لت م إي  ه  املشناكريليك ناشــونـال سوبر 

نبدل عر  الشبس  ه بصبعرة لتتب له لبع قبعة إنتصب ق لتتب لة ، صبغ  نهب    لحفبؤطال

 .     األسح  ، تغحكة جكدة
 

 إرشـادات اإلسـتعمال
لبم انعكبـع، ، انزلبـع  ، اننحبـع  ،  ول نكب    ، لتت سب     لجب أن ل بعن ان بح  نظكفب    تحـضـير السـطـح

لجبـب اتغبـ   . وذنب  قغبـل انتغ شبـية بعتشكبة انحبـالء . نب  ا..انتـعا  انعـ نقـة ، انغغبـ ر 

 .لهـ  يـود انحـالءاطـيق اآلسـتعت ل انتـعصـى بتسـت د
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 .انيول ، انفيش ه أو انيش اإلستعمالطريقة 

  .انت ء (الثنر)المخفف /المنظف 

  .لع انت ء لعتتد ذن  يشى طيلقة االستعت ل%  05 –01 نسـبة حجم المخفف 

  .لت م (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 

 نش ليبع ا/ ب وند      8511 –  8111:   انضغط يود ةعهه انيش  متطلبات الرش الالهوائي

 نش ا   1٫180 – 1٫102   :          ةتحة ةعهه انيش

  .أح  ي انعغعة نسبة الخلط بالحجم 

سم033/م°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
0

  .ح  ي انعغعةأ 

 

 نــظـام الـصــبــغ
 

 بإسـتعماله ىنظام الصبغ الموص
 .لحشى ان ح  بعد تحضكيه    

 عدد الطبقات                                                                           

 0              (  أو)              سكشي بيالتي يل  سعني اله.ڤ  . پ  ن شعن ل  -

 0            (   أو)              بيالتيأبكض يل  سعني اله.ڤ  . پ  ن شعن ل  -

 0                                                    (ل   )ن شعن ل اريلشك  بيالتي -

 8                                   (          لعجعن  الش )ن شعن ل ستعرع ةشي  -

 8                             الشنم                         اريلشك  ن شعن ل سعبي -

 

 

 ختبار صادرة عن مختبرات محلية وعالميةإشهادات 

 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 .شهئا ة  يغعاته األصشكة لح تة اال الق وة  ظيوف ت زلم لو سغة  02   (م°03)مـدة الـحـفـظ  عند 

 

 الصـحـة والســالمــة
 

  تـدابـير وقــائيــة

يمكن تداول معظم األصباغ المائية بأمان وذلك  بأتاكاذ التكدابيل الويائيكة المةا كبة  
كقاعدة عامة احلص على عدم مالم ة الصبغ للجلد والعكين برلتكداب بكدعم عمكل 

 . الخ .. ااصة   القفازام   الةظالام الوايية والكمامام 
شه جكبدا بعاسبحة لجب إلانه انصبغ  انتاللبس نشجشبد ةب  انحب ل وبصبعرة ت لبة بغ ب

ا  بل انعبكم ب تكبة واةبية لبم انتب ء . انت ء وانص بعن او بتستعت ل لوظف لو سب 

ل ببتديى . تجوببب إستونبب ق االب ببيه ورذاذ انصببغ  بترتببداء رت لببه ل صببه . انعبب ، 

لجبب أن تبتع يتشكبة . انحغكب يشى انفعر ةب  ح نبه إببتال  انصبغ  ولالل بته نشعبكم 

 .لجب اتغ   تعشكت   وأنظتة ان اللة انتحشكة.  انحالء ة  أل رم جكده انتهعلة

 

 المطابقة ختبارإلمرجع ا ختبارإلوصف ا الرقم

حسب متطلبات القوانين  VOC  ISO   11890   - 2 ))   المركبات العضويه المتطايره  0

 واألنظمة المحلية
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 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

يجك  تاكزين الصكبغ ظكو ظكلوي تاككزين مميكزة وبقكا للقكواةين واألةظمكة المحليككة 
وحفـظه ظو عبوام محكمكة اغالكالف ظكو كمكاكن م كقوظة بعيكدا عكن كمكعة المكم  

ملاعاة عدم تل  الصكبغ بكالقل  مكن يج  . المباملة ودلجام الحلالة القصوى 
ع يجككوز الجككام المككواد المتبقيككة كو اليلالم ككتعملة تلككى العبككوام . مصككادل الل كك  

يجكك  تككداول المةككتي بعةايككة وتحليكككه جيككدا يبككل . األصككلية لتفككادو تلككوا المككواد 
 .اغ تعمال 

 

 نشنيرة انحق. انفحعص   انت تغيلة انت تتية وان غيا  انعشتكة انحعلشةنحم نضتم ةقط جع ة لوتج تو  ، وان ه ه انتعاصفة ه  نتكجة  :مالحــظة

 نتزلـد لم انتعشعل    يـم تحضكي  ان ـح  ولتحشغ   انصحة  وان ـــاللـة ليجـــى انيجـع  . ون اشع ر ل غق  بتغدلل ه ه انتعاصفة                    

 .ـ صـة بـ ن انـى  انتـعاصـف   انفوكـة ان                     

 

هـذه الـمـواصـفـة تلـغي كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة                                            املشناكريليك ناشــونـال سوبر   


