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 شـــنــرل فــــيـــب( اريــن)وز ـــلـيـلـروســتـال نـــونـــــــاشـــن
 

، صبب س يببالج اف فببمظ ر  ؤلؤببا ف فبب    بيوورل فوونش( نوواري) ناشووونال نتروسووليلوز وصــف المنتـج

لتميب  مما هب  ديبدي  ل  ب   .خمص ، لتكون ؤن افنتا يليلوز ؤبج رايين بما افكيدلب 

 .         اليت ممل فوق ؤختلف أهواع األي حيؤل ا .افملؤا  شكال هؤمئيم ؤتمي ا ف ف لم مؤ
 

لوصب   .افموميليم افم ده  ، افم ممخ  فوق االثمث افخش   ( كوا يوب)ط قة هؤمئية  به  ىاإلسـتعمال الموص

 . فحمملة  دلكور افسيمراا( يوب كوا)مإيت ممف  ك  قة هؤمئية 
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

 .ثيا ف ف  أأفوان راا ي الطبقة الجافه/ اللون 

  .فممع /اؤلس  الطبقة الجافة / المظهر 

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

   1٫10±  1٫82 الكثافـة النسبية

م         01 (التغطيه)معدل االنتشار النظري 
8 
 فتا                                                        / 

 ط ق                        / ؤيكا ن          01 سماكه الطبقة الجافه المطلوبه 

 ط قة                             /ؤيكا ن        011 سماكه الطبقة المبلله المطلوبه 

                                                   م°7 نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
 

  .افحاارة ، افاطومة ، حاكة افؤواء ، يممكة ط قما افص س  عدد اف  قمالتأثا زؤن اف فمظ مدردما  :م°03زمن الجـفاف عند

 دقيقة              00–01 الجفاف عند اللمس

 دقيقة                   01 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية

 يمع                00–2 جاف بصالبة
 

 صـفات ممـيزة
 

فببوق االيبب ح افخشبب ية  افم دهيببة ، اهيبب   لسببت مل. ايبباع دفمفببم ، يببؤل االيببت ممل بيرل فنش( ناري)ناشونال نتروسليلوز

 .ؤيكمهيكية ديديخواص افملؤا ف ف   افتأثيا ، 
 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

ل ب أن لكبون افسب ح هليفبم ، ؤتمميبكم  خمفيبم ؤبن اف يبلوب ، اف لبلوا ، افشحبلوم ،  تحـضـير السـطـح

ل بلب اي بلمع . ة اف بلالء  رفب  ق بلل افم مشبلاة م مليب. فبخ ا.. افملواد اف لمفقلة ، افغ لمر

  .ؤؤلم علند اف لالءايلت ممل افملوصلى مإيلتخدطلاق اال
 

 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

    . افا لأافاش ، اففاشمي  طريقة اإلستعمال

 .همشوهمل فكا ثنا (الثنر)المخفف /المنظف 

  .ل تمد رف  على طالقة االيت ممل% 81–01 نسـبة حجم المخفف 

  .ؤمكن (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

 اهش ؤامج /مم هد          8811 –8111 :افضغط عند فوه  افاش  متطلبات الرش الالهوائي

 هش ا   1٫181  –  1٫107:          فتح  فوه  افاش 

  .ةاف  و  احمد نسبة الخلط بالحجم

سم033/ م°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
0

  .اف  وة  احمد 
 

 نــظـام الـصــبــغ
 

  

 بإسـتعماله  ىنظام الصبغ الموص 
 .ل لى افس ح م د يحضياي     

 عدد الطبقات                                                                            

  8                                  ماالما يافيسا (همر )همشوهمل هتا يليلوز  -

 0                           موي                       (همر ) همشوهمل هتا يليلوز -

 8 – 0                             ميال فنش             ( همر )ز همشوهمل هتا يليلو -

 0                           فكا كليا           ا يو( همر )همشوهمل هتا يليلوز  -
 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

 .ة االغالق  ف  ظا ظ يخ لن ؤنمي ةف  ع واي  األصلية ؤحكم شؤاا 02   (م°03)مـدة الـحـفـظ  عند 

 

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة

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

وذلللب بلسللله جيللدا بواسلل ه المللاء والصللابون  و  للجلللد  للح الحللا  وبصللور  تاملله
تجنل  . ذ يج  غس  العين بكميه وا لره ملن الملاء العل. 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 .  ح المكان والله  المكشوف ويمنع التدخين 

 . 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 . القصوى المباشر  ودرجات الحرار 
ال يجللوز ارجللاع المللواد المتبقيللة  وغيرالمسللتعملة تلللى العبللوات . مصللادر اللهلل 

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

 

 فلشاكة افح . هتي ة اففحوصما افمخت الة افمستماة  افخ ااا اف لمية اف وللةهحن هضمن فقط دودة ؤنت مينم ،  ان هذي افمواصفة ه   :مالحــظة

 فم للد ؤن افم لوؤما  علن يحضيا  افسل ح  ؤت ل ما افصحة   افسلللالؤلة لادلللى افادلوع .د ن اش مر ؤس    مت دلل هذي افمواصفة                    

 .اففنيلة افخلمصلة ملذف افلى افملواصلفما                     
 

 كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة يهـذه الـمـواصـفـة تلـغ                       شـرل فنــبي( اريـن) وزــروسليلــال نتــونــاشــن


