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 ن ـــــــشـــلـــات امــــــال مــونـــــاشــــــن
 

ذو اسني   اريللكن   ،قيبن  للسحن ، صبغ املشن  مني م محنبحل  ناشونال مات املشن وصــف المنتـج

لنندلرور اطسننطد الدا لكننة  املنن / مطفننم  صننبغ ائنني م( . بننولك ي مشننبي )روبننولك ي 

 ناشوونال موات املشون.لب كز بخواص إعيدة طالء وقوة إلبصيق م بيزة . والخيرجكة 

لحنبع   بصنورة . البسطكة مع قدرة اسبثني كة ل قيومة الضوء والعوامن  الوولنة  معيل

لحبنو  علنم منواد . ل قيومبن  الوكندة لل نواد القلولنةر كحكة لطالء أسنطد منواد البننيء 

 .يليكمقيوم  لن و الفطيليت والبربمضيف  
 

اطسننطد  مثنن لطننالء اسننطد مننواد البنننيء   ناشووونال مووات املشوونلوصننم بتسننبع ي   به  ىاإلسـتعمال الموص

، سنننبورو فلننني ، االنننوا  الوبحنننكة ، اطسبحنننبو  ( القصنننيرة)الخيسنننياكة ،البالسنننبي 

ل رنن  اسننبع يل  رننبل  رطبقننة أرسننكة فننوق سننبورو فلنني واطلننوا  الوبحننكة . والبلننو  

لوصنننم  .،ملشووونال يايغشوووناشوووونال لحنننئول  طنننالء الطبقنننيت البيلكنننة مننن  مو وعنننة 

 ،ال ريتنن ، ال بننيام، للشننق  بتسننبع يل  لح يلنن  ودلرننور اطسننطد الدا لكننة والخيرجكننة

 .      ر  اسبع يل  فوق اطسطد الخشبكةول .وااسوار
 

 المعـلـومـات الفـنيـة  
  .حح  بطيقة ألوان شيرة أصبيغ ايشواي   الطبقة الجافة/ اللون 

 .امل / مطفم الطبقة الجافة / المظهر 

 % 44   ±8 ( ASTM D2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

  1٫15±  0٫5 الكثافـة النسبية 

م         9 –00 (  التغطيـة)معـدل اإلنتشـار النظري
8
 لبي   / 

 طبقة  /مكريون        51 –41 سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 طبقة / مكريون      005 –91 سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

 .مي م اطسـي  نقطه الوميض

 زمان الجفاف
  .لبأثي زم  الوفيف بدرجيت الحيارة ، اليطوبة ، حيرة الئواء ، س يرة طبقيت الصبغ وعدد الطبقيت :م°03زمن الجـفاف عند

 سيعة               0 الجفاف عند اللمس

 سيعيت           4-8 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية 

 سيعة            84 الجفاف التام

 صـفات ممـيزة
 ، لب كننز بخننواص اعننيدو طننالء والبصننيق م بننيزة كقيبنن  للسحنن م ننيرج مصننبغ دا لنن ناشونال مات املشن

للضوء والظيوف الوولة ، منيس  لريفة اسطد منواد البننيء ، مقنيوم  ة إسبثني كةمقيوم

 . لدلرور وح يلة اطسطد وامل  ، مطفم  اقبصيد ،جكد للقلوليت
 

 إرشـادات اإلسـتعمال

من  العكنـو، ، الزلنـوت ، الشحنـوم ،  و يلكني   ، مب يسنري   لو  أن لرنون الحنطد اظكفني   تحـضـير السـطـح

لونـ  اتبنـي  . وذلن  قبنـ  ال بيشنـية بع لكنة الطنـالء . ألن  ..ال ـواد العـيلقـة ، السبنـير 

  .مئـي عـند الطـالءاسـبع ي  ال ـوصـم بتسـبخدطـيق اط
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
    .ال ،اليش  ،اليو  ، الفيشيو  طريقة اإلستعمال

  .ال يء (الثنر)المخفف /المنظف 

  .لعب د علم طيلقة اطسبع ي % 01–5 نسـبة حجم المخفف 

  .م ر  (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 

 اش ميبع ا/ بيواد          8511 –8111:   الضسط عند فوه  اليش  متطلبات الرش الالهوائي

 اش ا     1٫180 – 1٫102:            فبحة فوه  اليش 

  .حيد  العبوةا نسبة الخلط بالحجم 

سم033/م°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
0

  .احيد  العبوة 

 نــظـام الـصــبــغ

 

 بإسـتعماله ىنظام الصبغ الموص
 .لطلم الحطد بعد تحضكيو    

 عدد الطبقات                                                                                    

 0        (      أو)                 ال  ميسواي  بيال ي سكلي.ڤم . ايشواي  پم  -

 0          (    أو)                ال  ميسواي  بيال ي ابكض.ڤم . ايشواي  پم  -

 0                                           (         مي م)اريللك  بيال ي ايشواي   -

 8                                              (معوون دا لم) ايشواي  سبورو فلي -

 8                      ايشواي  ميت املش                                              -
 

 ختبار صادرة عن مختبرات محلية وعالميةإشهادات 
 المطابقة ختبارإلمرجع ا ختبارإلوصف ا الرقم

 ISO 11890 – 2 (  VOC) المركبات العضويه المتطايرة   0
USEPA – 24 

 األمريكية البيئةوكالة حماية 

حسب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية

8 
 

 (  Heavy Metals) المعادن الثقيلة     

، الرصاص ، الكادميوم ، كروم  الزئبق) 

 (، الزرنيخ ، االنتيمون  التكافؤسداسي 

ISO 3856 / ISO 2590 
       ICP – OES      

مطياف   ̶بالزما الحث المزدوج  

 االنبعاث البصري

حسب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية

تراي فينيلتن /  (TBT)تراي بوتيلتن  3

(TPT  )  /الهيدروكربونات الهالوجينيه  /

 ( االروماتيه)الهيدروكربونات العطريه 

ISO 17353 / ASTM  D 4457 
ASTM D 3257 

حسب متطلبات القوانين 

 واألنظمة المحلية

 Formaldehyde ASTM D 6196         الفورمالديهايد 4
USEPA  8260 / 3510 

القوانين حسب متطلبات 

 واألنظمة المحلية

مقاومة اآلشعه فوق البنفسجيه  5

 (ساعه423)

ASTM  G 53  



 
 ناشونال مات املشن 

 ةـواصـفات الفنيــالم                                                                               أصباغ الديكـور والمبـاني 
 

 

 

www.national-paints.com 
8102/  7: اإلصدار   

3/3   :   صفحة 

 

  ASTM  D  4828  : 1991 ختبار قابلية الغسل العمليهٳ 6

تقديرالمقاومة للغسل الرطب وقابلية  7

 (دوره  433)التنظيف لطبقات الطالء 

CLFN2 / BS EN ISO 11998 
For 200 Cycles / 

EN  13300 Classification 2 

 

  ASTM G22  -  76 ختبار مقاومة البكتيرياٳ 2

  BS 476 : PART 7 : 1997 نتشار اللهب السطحي للمنتجاتٳتصنيف  9

  ASTM G  154  –  12 a (ساعة  033) التجويه المعجله  01

 ضافيةٳمعلومات 

 .اطغالق وفم ظيوف تخزل  منيسبةة شئئا فم عبوات  ااصلكة محر  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.. الوايية والكمامام ةظالام ااصة   القفازام   ال
لو  إزال  الصنبغ ال المن  للولند فنم الحني  وبصنورة تيمنة بسحنل  جكندا بواسنطة 

اغحن  العنك  بر كنة وافنية من  ال نيء . ال يء والصيبون او بتسبع ي  منظف منيس  

لحننبدعم . توننن  إسبنشننيق اطبخننيو ورذاذ الصننبغ بترتننداء ر يمنن   يصنن  . العننب، 

لون  أن تنبع ع لكنة . حيلن  إبنبال  الصنبغ ومالمحنب  للعنك   الطبك  علم الفور فنم

 .لو  اتبي  تعلك يت وأاظ ة الحالمة ال حلكة. الطالء فم أمير  جكدو البئولة 
 

 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 التخـزين 

يجك  تاكزين الصكبغ ظكو ظكلوي تاككزين مميكزة وبقكا للقكواةين واألةظمكة المحليككة 
اإلغكال  ظكو امكاكن م كقوظة بعيكدا عكن اشكعة الشكم  وحفـظه ظو عبوام محكمكة 

يج  ملاعاة عدم تل  الصكبغ بكالقل  مكن . المباشلة ودلجام الحلالة القصوى 
ع يجككوز الجككام المككواد المتبقيككة او غيلالم ككتعملة تلككى العبككوام . مصككادل الل كك  

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

 

 للشيرة الح . اح  اض   فقط جودة منبويتني ، وان هبو ال واصفة هم ابكوة الفحوصيت ال خببيلة ال حب ية والخبيات العل كة الطوللة :مالحــظة

 ل زلـد م  ال علوميت  عـ  تحضكي  الحـطد ومبطلبيت الصحة  والحـــالمـة ليجـــم اليجـو  .دون اشعير محب   بببدل  هبو ال واصفة                    

 .الـم  ال ـواصـفيت الفنكـة الخـيصـة بـبل                     
 

 الـمـواصـفـة تلـغي كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـةهـذه                                                        ناشونال مات املشن    
 


