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 رــــــيــلــك غـنــيــراكــك( اريــن)وز ــلـيـلـروســـتـال نــونــــــاشــن
 

، صبغ متشقق شففف  صف خ يصاصفف كلير كراكينغ(  ناري ) ناشونال نتروسليلوز وصــف المنتـج

جفطفف   .طبقففة شففففتة سففرجفة ال فففف  .واضفففتفخ يفصفف لالوز سفف ج ال ترواففراتمفف  

       .ئاف زيرتاف متشققف لدجكور االسطحمظهرا نهف
 

زيرتاف  الشفكت تعفتفلت لفدجكور االسفطح ال شفباة والفوال جف   ،متشفققة طبقة شففتة به  ىاإلسـتعمال الموص

وتوو ا(  نواري )ناشوونال نتروسوليلوز هف بطبقة نهفئاة مف  ؤجلك  طال .ومواد الب فء

 . لغرض الحصول على شده تحلت اتضت لكر كلير
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

  .شفف  الطبقة الجافه/ اللون 

  .متشقق /مطف   الطبقة الجافة / المظهر 

 %                                        08 ±8 ( ASTM D2697)نسبة حجم المواد الصلبة 

  1٫10±  1٫39 الكثافـة النسبية

م             6–2 (التغطيه) يمعدل االنتشار النظر
8 
 لتر                                                        / 

 طبق                        / ماكرون         81–00 سماكه الطبقة الجافه المطلوبه 

 طبقة                              /ماكرون     060–080 سماكه الطبقة المبلله المطلوبه 

                                                   م°7 نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
 

  .جتأثر زم  ال فف  بدرجفخ الحرارة ، الرطوبة ، حركة الهواء ، سلفكة طبقفخ الصبغ وعدد الطبقفخ :م°03زمن الجـفاف عند

 دقاقة            81–01 الجفاف عند اللمس

 سفعفخ            4  – 9 النهائيةالزمن الالزم لصبغ الطبقة 

 ةسفع             00–2 جاف بصالبة
 

 صـفات ممـيزة
 

سرجخ ال فف  ، طبقة زيرتا  شففتة متشقق  ، تعتفلت كطبقفة نهفئافة  تفوخ م تلف   كلير كراكينغ( ناري) ناشونال نتروسليلوز

 . مثت ال شب واللففدنانواع االسطح 
 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

ج ب أن جكون العطح نظافف ، متلفسكف ويفلاف مف  الفافبو، ، الـجفبوخ ، الشحفبوم ،  تحـضـير السـطـح

ج فبب اتبفبفع . ة الطفبالء و لك قببت اللبفشبرة بفللاف. لخ ا..اللبواد الفبفلقبة ، الغببفر 

  .عب د الطبالء مهبفاسبتفلفل اللبوصبى بإسبت دطبرخ اال
 

 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

  .الرش طريقة اإلستعمال

  .نفشونفل لكر ث ر (الثنر)المخفف  /المنظف 

 .(جفتلد  لك على طرجقة اإلستفلفل)  % 91 – 81 نسـبة حجم المخفف 

  .ملك  (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

 انش مربخ /بفوند          8811 –8111 :الضغط ع د توه  الرش  الرش الالهوائيمتطلبات 

 نش ا  1٫181  –  1٫107  :         تتح  توه  الرش 

       .ةالفبو ياحفد نسبة الخلط بالحجم

سم033/ م°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
  .الفبوة ياحفد 0

 

 نــظـام الـصــبــغ
 

 

 بإسـتعماله  ىالموص نظام الصبغ  

  جطلى العطح بفد تحضاره     

 عدد الطبقات                                                                                    

 0                              براجلر سرتاعر      (نفري)نفشونفل نتروسلالوز  -

 8 –0                                               بوت   (نفري)نفشونفل نتروسلالوز  -

 0               براجلر سرتاعر                    ( نفري)ز نفشونفل نتروسلالو -

 0                           لكر تو، كوخ    اوتو( نفري)نفشونفل نتروسلالوز  -

 0                                     كلار  كراكا غ( نفري)نفشونفل نتروسلالوز  -

 0        نفشونفل ثا  كوجك دراي كلار / كلار ( نفري)نفشونفل نتروسلالوز  -
 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

°03)مـدة الـحـفـظ  عند 
 

 .ت  عبوات  األصلاة محكلة االغالخ وت  ظرو  ت ـج  م فسبة  شهرا 08   (م
 

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  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  . غس  العين بكميه وا لره ملن الملاء العلذ يج  . 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

لشلرر هلذا المنلتع عللى ملواد قابلله لالشلتعا  ويجل  ابعلاده علن ا 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  
 شلع  الشلم  وحفـظه  ح عبوات محكمل  اغغلالق  لح  ملاكن مسلقو   بعيلدا علن 

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 

 

 للشركة الحق. دة م ت فت ف ، وان هذه اللواصفة ه  نتا ة الفحوصفخ الل تبرجة اللعتلرة وال براخ الفللاة الطوجلةنح  نضل  تقط جو :مالحــظة

 للـجبد م  اللفلومفخ  عب  تحضار  العبطح ومتطلبفخ الصحة  والعبببالمبة جرجبببى الرجبوع .دون اشففر معبق  بتبدجت هذه اللواصفة                    

 .البى اللبواصبففخ الف ابة ال بفصبة ببذلك                    
   
 كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة يهـذه الـمـواصـفـة تلـغ                   رـكلي كراكينغ( اريـن) وزــروسليلــال نتــونــاشــن   


