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  لـــــامـــك انــــتـثـنــات ســــــم /الت ــــال فـونـــــــاشــن
 

متعدد  اسسدتعالتس  ( زيتد ) ي، صبغ سنثتك الكيددمات سنثتك انامل /ناشونال فالت  وصــف المنتـج

يستعالل لديكور اسسطح الداخلية ، يتاليز بتسدوية مد  ل ، يقتبل للغس  مطف –املس  –

، يالكن تئيت املست ومطفأ سغراض الديكوراسسطح مظهرا نه  قوة اخفتء مالتتزة ليعط

استعالتله لديكور اسطح موا  البنتء بتإلضتفه الى اسسطح الفوسذية ف  ظروف جويدة 

زة قدوة للتادتم مالتدتل وسدهل التنظيدم مد  يمتوسطة ، كالت يتاليدز باتبليدة لتليدة للغسد

 .  فوم اسسطح الالوصى بإستعالتلهت
 

كابغ متعد  اسستعالتس  قتبل  ،مات سنثتك انامل /ناشونال فالت يوصى بإستعالتل  به  ىاإلسـتعمال الموص

سددددام ، الالدددد  واسسددددطح لددددديكور اسسددددطح الداخليددددة لل دددددرا  ، اس ،ليللغسدددد

قبددل  ناشووونال را ايدوويد برايموورتطلددى اسسددطح الفوسذيددة بطباددة اسددت  مددن .الالعدنيددة

ه بطبات  نهتئية من أصبتغ ؤيالكن طال و مات سنثتك انامل /ناشونال فالت التل عاست

س يوصددى بإسددتعالتله فددوم اسسددطح الرطبدده باددورة  .الزيتيووة/ ناشووونال اكلكيديووة 

 .م اسصبتغ التى ت م بتلهواءيستعالل فاط ف  نظت .مستالرة او ف  الظروف البحرية
 

 المعـلـومـات الفـنيـة  
 .حس  بطتقه الوا  شركة أصبتغ نتشونتل  الطبقة الجافة/ اللون 

 .املس/ مطف   الطبقة الجافة / المظهر 

                                           % 01   ± 8 ( ASTM D2697)ندبة حجم المواا الصلبة 

               1٫10  ± 0٫0 الكثافـة الندبية 

م            08٫0 – 01٫0 (  التغطيـة)معـدل اإلنتشـار النظري
8
 لتر  / 

 طباة   /ميكرو                      01 –01 سماية الطبقة الجافة المطلوبة    

 طباة   /ميكرو                      21 –11 سماية الطبقة المبللة المطلوبة 

 م °02 نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف  
°03زمن الجـفاف عند

 
  .يتأثر زمن ال فتف بدرجت  الحرارة ، الرطوبة ، حركة الهواء ، سالتكة طبات  الابغ ولد  الطبات  :م

  قياة             01 - 11 الجفاف عند اللمس 

 ستلة                     08 * الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية

 ستلة                     80 صالبه  بجاف 

  يحتوي الصبغ على نفس المااة الرابطة*
 

 صـفات ممـيزة  

مطفد  لدديكور اسسدطح ، /مظهدر نهدتئ  املدس   التنظيم ، يعطدسهل ل ويقتبل للغس مات سنثتك انامل /ناشونال فالت 

متعدددد   ي، قدددوة للتادددتم مالتدددتزة ، صدددبغ اقتادددت  مالتدددتزةتسدددوية مددد  قدددوة اخفدددتء 

 .     اسستعالتس 
 

 إرشـااات اإلسـتعمال  

مدن العيدبو، ، الزيدبو  ، اللحدبوم ،  وختليدت   ، متالتسدكت   ي   أ  يكدو  السدطح نظيفدت   تحـضـير الدـطـح

ي دب  اتبدبت  . وذلدك قبدبل الالبتشدبرة بعالليدة الطدبالء . لد  ا..الالبوا  العبتلابة ، الغبدبتر 

  .مهبت لبند الطبالءاسبتعالتل الالبوصبى بإسبتادطبرم اس
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 تعليمـات خـاصـة باكسـتعمال
 

  .الفرشته ، الرول أو الرش طريقة اإلستعمال

  .  ثنرپنتشونتل ج   (الثنر)المخفف /المنظف 

  .ويعتالد ذلك للى طرياة اسستعالتل%   00 –0 ندـبة حجم المخفف 

  .مالكن (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 

 أنش مرب  /بتوند           8811 – 8111: الضغط لند فوهه الرش  متطلبات الرش الالهوائي

 انش        1٫181 – 1٫102:      فتحه فوهه الرش      

  .العبوة ياحت  ندبة الخلط بالحجم 

سم033/ م°03صالحية اكستعمال بعد الخلط عند 
  .العبوة ياحت  0

 

 نــظـام الـصــبــغ  
 

 

 نظام الصبغ الموصي بإسـتعماله

 .يطلى السطح بعد تحضيره    

 عدا الطبقات                                                                                    

 :اكسطح الفوكذية 

 0                                                            نتشونتل ر  اكسيد برايالر -

                                    0                      نتشونتل سنثتك اندركو                                         -

 0                     مت  سنثتك انتمل                              /نتشونتل فال   -

 :سطح مواا البناءا

                                                                               0(                   أو  )            برايالر سيلر يايه متسونر. ڤ . نتشونتل پ  -

 0                                     برايالر ابيض يايه متسونر. ڤ . پ نتشونتل  -

 8(                                             مع و   اخل  ) نتشونتل ستوكو فلر  -

        0                                                        نتشونتل سنثتك اندركو        - 

  0                      مت  سنثتك انتمل                              /فال  نتشونتل  - 
 

 

 ختبار صاارة عن مختبرات محلية وعالميةإشهااات 
 المطابقة ختبارإلمرجع ا ختبارإلوصف ا الرقم
 ISO 11890 – 2 (  VOC)  المريبات العضويه المتطايرة  0

GC        FID 

USEPA – 24 

 األمريكية البيئةويالة حماية 

ياشف   – ا الغازيهوجرافيتالكروما

 للهبباتأين ال

حدب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية

 (  Heavy Metals)     المعاان الثقيلة  8

، الرصاص ، الكااميوم ،  الزئبق) 

،  ، الزرنيخ التكافؤكروم سداسي ال

   (اكنتيمون 

ISO 3856 / ISO 2590 / 

       ICP – OES      

مطياف   بالزما الحث المزاوج  ̶

 البصرينبعاث إلا

حدب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية
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تراي فينيلتن /  (TBT)تراي بوتيلتن  0

(TPT )   /الهيدرويربونات الهالوجينيه  /

 ( اكروماتيه)الهيدرويربونات العطريه 

ISO 17356 / ASTM  D 4457/ 

ASTM   D  3257 

 

حدب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية

 Formaldehyde ASTM D 6191          الفورمالديهايد 0

 

حدب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية

 

 

 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

 .ة اسغالم وف  ظروف تازين منتسبةشهرٔا ف  لبواته األصلية محكال 02   (م°03)مـدة الـحـفـظ  عند 
 

 الصـحـة والدــالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة

كقاعده عامه، احرص على عدم مالمسه الصبغ للجلد والعين بإرتداء بدالت عمل  
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

لالشلتعا  ويجل  ابعلاده علن الشلرر هلذا المنلتع عللى ملواد قابلله  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  

مسلقو   بعيلدا علن  شلع  الشلم   وحفـظه  ح عبوات محكمل  اغغلالق  لح  ملاكن
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 

 
 

 

 

 لللركة الحق. نحن نضالن فاط جو ة منت تتنت ، وا  هذه الالواصفة ه  نتي ة الفحوصت  الالاتبرية الالستالرة والابرا  العلالية الطويلة :مالحــظة

 رجبببى الرجبو  لالزيبد من الالعلومت   لبن تحضير  السبطح ومتطلبت  الاحة  والسبببالمبة ي. و  اشعتر مسبق  بتبديل هذه الالواصفة                    

 .البى الالبواصبفت  الفنيبة الابتصبة ببذلك                    
 

  يل الـمـواصـفـات الـدـابـقـة يهـذه الـمـواصـفـة تلـغ                                        مات سنثتك انامل /ناشونال فالت  


