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 (اريــن)ي ــعــيــبــطــب الـــشـــخـون للــــجــعــال مــــونـــــاشــن
 

للخشب  البيععب ، سريع الجفاف ، معجون (ناري)ناشونال معجون للخشب الطبيعي  وصــف المنتـج

 . نتروسلعلوز مع راتعنجات  الكعديهمؤسس على مزيج من راتعنجات ال
 

االلببواا اللعفعببه متوسبببه ومسببامات الخشبب  الرببل   لتعيئببةيسببتع ب ورببوري رةعسببعة  به  ىاإلسـتعمال الموص

 ةويسببتع ب لببللع لتعيئبب .للحرببوع علببى اسبببء ملسبباه ومسببتويه( فا.يد.ما)الكثافببة 

 .  شغاع الخشيعهألا انيعاجات وفجوات
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

 .طيعع  الطبقة الجافه/ اللون 

    .املس/  مبف  الطبقة الجافة / المظهر 

 %  01  ±8 ( ASTM D2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

  1٫10±   0٫18 الكثافـة النسبية

 حس  متبليات س اله البيقة الجافه  (التغطيه)معدل االنتشار النظري 

 ( حد اقرى)  ملم    8 – 0٫0 سماكه الطبقة الجافه المطلوبه 

 ( حد اقرى)ملم         0 – 4 سماكه الطبقة المبلله المطلوبه 

  م°7 نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
 

  .يتأثر زمن الجفاف ودرجات الحرارة ، الرطووة ، حرلة الهواه ، س الة طيقات الريغ وعدد البيقات :م°03زمن الجـفاف عند

 دقعقة                01–81 الجفاف عند اللمس

 ةساع                8  – 0 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية

 ساعات               0   –4 جاف بصالبة
 

 صـفات ممـيزة
 

ل سبامات ج عبع انبواع  ئم تباز للفجبوات ،سبهب االسبتع اع ،مبال ئاسرع جفافبا ، مبال (ناري)ناشونال معجون للخشب الطبيعي 

 .    يستع ب ف  خبوط انتاج االثاث الخشي   .االخشاب

 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

يج  أن يكبون السببء نفعفبا ، مت اسبكا وخالعبا مبن الععبلوب ، الزيبلوت ، الشحبلوم ،  تحـضـير السـطـح

يجبل  اتيبلاع . ة الببلءه وذلبع قيبلب ال ياشبلرة وع لعب. لب  ا..ال لواد العلالقلة ، الغيلار 

  .مهلا علند البلءهاال لوصلى وإسلتخدسلتع اع طلرق اال
 

 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

  .سكعن ال عجون سكعن الرقب ، طريقة اإلستعمال

  .ناشوناع لكر ثنر (الثنر)المخفف /المنظف 

   .جاهزاالستع اع نسـبة حجم المخفف 
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 نــظـام الـصــبــغ
 

 

 نظام الصبغ الموصي بإسـتعماله   
  يبلى السبء وعد تحضعري     

 عدد الطبقات                                                                            

 8                               ساندنغ سعلر          (ناري)ناشوناع نتروسلعلوز  -

 0                                  (     ناري)للخش  البيعع  ناشوناع معجون   -

 8                           اوتولكر توب لوت     (ناري)ناشوناع نتروسلعلوز  -

 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

 .ة االغءق وف  ظروف تخزين مناسيةشهرٔا ف  عيواته األصلعة محك  08   (م°03)مـدة الـحـفـظ  عند 

 

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  وقــائيــةتـدابـير 

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

يحتلو  ذلذا المنلتل عللى ملواد قابلله لالشلتعا  ويجل  ابعلاده علن الشلرر . التهويه
يج  اتباع تعليمات وانظمه السالمه . والله  المكشوف ويمنع التدخين  ح المكان 

 . المحليه

 

 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

واألنظمل  المحليلل  يجل  تخلزين الصلبغ  لح ظلروف تخللزين مميلز   بقلا للقلوانين 
وحفـظه  ح عبوات محكمل  اغغلالق  لح  ملاكن مسلقو   بعيلدا علن  شلع  الشلم  

يج  مراعا  علدم تلرب الصلبغ بلالقر  ملن . المباشر  ودرجات الحرار  القصوى
ال يجللوز ارجللاع المللواد المتبقيلل   وغيرالمسللتعمل  تلللى العبللوات . مصللادر اللهلل 

و  المنللتل بعنايلل  وتحريكلله جيللدا قبلل  يجلل  تللدا. األصلللي  لتفللاد  تلللوا المللواد 
 .اغستعما 

 

 للشرلة الحق. نحن نض ن فقط جودة منتجاتنا ، وان هلي ال واصفة ه  نتعجة الفحوصات ال ختيرية ال ست رة والخيرات العل عة البويلة :مالحــظة

 لن تحضعر  السلبء ومتبليات الرحة  والسلللءملة يرجلللى الرجلوع ل زيلد من ال علومات  ع.دون اشعار مسيق  وتيديب هلي ال واصفة                    

 .اللى  ال لواصلفات الفنعلة الخلاصلة ولللع                    
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