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 رلــــكـغ ــنــيــراكــك( اريــن)وز ــلـيـلـروســـتـال نــونــــــاشــن
 

، صرر   متشرر ذ  ا الررماد محررد  لكرر  ، لكوور كراكينووغ  (نوواري)ناشووونال نتروسووليلوز وصــف المنتـج

ععطر   ،لر ع  الففرا لكر   .اضرااا  خاصرةخصيصا من راتير   ال ت الرليلمم مر  

 .         لدعكمر االلطحم تظما مظه ا نهائيا مخ ايا متش  ا 
 

. الشكل ملمنه تستعمل لدعكمر االلطح الخشربية االفمال عرة امرما  الب را  متش  ةطب ة  به  ىاإلسـتعمال الموص

  .رأوتو لكر كلي (ناري)ناشونال نتروسليلوزها بطب ة نهائية من ؤعمكن طال
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
  .الــم  .ابيض اابيض مكسمر الطبقة الجافه/ اللون 

 .مطف  .مطف  الطبقة الجافة / المظهر 

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

              1٫10±  0 1٫10 ± 0٫28 الكثافـة النسبية

م              6–2 (التغطيه)معدل االنتشار النظري 
8 
م              6–2 لت  / 

8 
 لت                                              / 

 طب ة   / ميك اد           81–00 طب ه/ ميك اد          81–00 سماكه الطبقة الجافه المطلوبه 

 طب ة                                              /ميك اد       060–080 طب ة/ميك اد      060–080 سماكه الطبقة المبلله المطلوبه 

 م°7 م°7 نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
  .الصبغ اعد  الطب ا عتأث  ممن الففا  بدرجا  الح ارة ، ال طمبة ، ح كة الهما  ، لماكة طب ا   :م°03زمن الجـفاف عند

  قي ة           21–00 الجفاف عند اللمس

 لاعا               4–2 النهائيةالزمن الالزم لصبغ الطبقة 

 ةلاع            00–2 جاف بصالبة
 

 صـفات ممـيزة

لر ع  الففرا  ، طب رة مخ ايره متشر  ه ، عسررتعمل كطب رة نهائيرة ارمو مختلر   نررما   لكر كراكينغ  (ناري) ناشونال نتروسليلوز

 . االلطح مثل الخشب االمعا د ، طب ة نهائية مطفئه الشكل 
 

 إرشـادات اإلسـتعمال

، متمالرركا اخاليررا مررن العيررـمـ ، الاعررـم  ، الشحررـمم ، عفررب  د عكررمد السررطح نظيفررا تحـضـير السـطـح

عفرـب اتبرـا  . ة الطرـال  ا لر  قبرـل المباررـ ة بعملير. لر  ا..الغبـار  المـما  العـال ـة ،

  .مهـا عـ د الطـال الـتعمال المـمصـى بإلـتخدطـ و اال
 

 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
  .ال ش طريقة اإلستعمال

  .نارمنال لك  ث   (الثنر)المخفف /المنظف 

 .(ععتمد  ل  على ط ع ة اإللتعمال)   %01–0 نسـبة حجم المخفف 

  .ممكن (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال

 انش م ب  /بااند          8811 –8111  :الضغط ع د امهه ال ش  متطلبات الرش الالهوائي

 نش ا   1٫100  –  1٫107  :         اتحه امهه ال ش 

 .ةالعبم ياحا  بالحجمنسبة الخلط 

سم033/ م°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند
0

 .العبمة ياحا  
 

 نــظـام الـصــبــغ
 

  بإسـتعماله ىنظام الصبغ الموص

  عطلى السطح بعد تحضي       

 عدد الطبقات                                                                               

 0                                 ب اعم  ل ايس       (ناري)نارمنال نت الليلمم  -

 8 –0                                                   بمت ( ناري)نارمنال نت الليلمم  -

 0                              ب اعم  ل ايس        ( ناري) منارمنال نت الليلم -

 0                              لك  تمـ كم    ااتم( ناري)نارمنال نت الليلمم  -

 0                                لك          ك اكي غ  (ناري)نارمنال نت الليلمم  -

 0                           ( ا)                كلي   ( ناري)نارمنال نت الليلمم  -

 0                                     نارمنال ثين كمع   راي كلي                    -
 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 .ة االغالو اا  ظ ا  تخاعن م البةا  عبماته األصلية محكم ره ا 08   (م°03)مـدة الـحـفـظ  عند 

 

 الصـحـة والســالمــة
 

  تـدابـير وقــائيــة

عامه، احرص على عدم مالمسهه اصبه ل صلدلهد عاص هإر  ار هدات  هد   عمه  كقاعده 
اصههي إدهها ا اصههه اصبهه ل اصمالمهه  ..خابههه، اصقزهها ا ، اصاتههارا  اصعالإههه عاصكمامهها 

عذصههب  لسههله دإههدا  عاسهه ه اصمههات عاصبهها عر  ع  صلدلههد  ههح اصحهها  ع بههعر   امههه
 داها . ات اص هذاإدها سسه  اص هإر  كمإهه عا هره مهر اصمه.  اس  ما  ماته  مااسها

إسه دعى اص  إها علهى اصزهعر . اس اشاق ا  خره عرذاذ اصب ل  ار دات كمامه خابهه
إدا ار   م عملإهه اص هالت  هح امهاكر دإهده .  ح حاصه ا  الع اصب ل عمالمس ه صل إر

هههذا اصماهه ى علههى مههعاد لا لههه صالشهه  ا  عإدهها ا  ههاده عههر اصشههرر  يإح ههع. اص هعإههه
إدها ا  هاع   لإمها  عااتمهه اصسهالمه .  دخإر  ح اصمكار عاصلها اصمكشع  عإماع اص

 . ةاصمحلإ
 

 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 التخـزين 

إدهها  خهه إر اصبهه ل  ههح تههرع   خهه إر ممإهه     قهها صلقههعااإر عا اتمههة اصمحلإههة 
عحزهههته  ههح ع ههعا  محكمههة اأسههالق  ههح  مههاكر مسههقع ة   إههدا عههر  شهه ة اصشههم  

إدها مراعها  عهدم  هرب اصبه ل  هاصقرا مهر . اصحهرار  اصقبهع اصم اشر  عدردها  
  إدع  ارداع اصمعاد اصم  قإة  عسإراصمس  ملة إصى اص  عا  ا بلإة . مبادر اصلها

 .س  ما ما ى   ااإة ع حرإكه دإدا ل   ا إدا  داع  اص. ص زادي  لعث اصمعاد 
 

 للش كة الحذ. المماصفة ه  نتيفة الفحمصا  المختب عة المستم ة االخب ا  العلمية الطمعلةنحن نضمن ا ط جم ة م تفات ا ، ااد هذ   :مالحــظة

 لماعـد من المعلمما   عـن تحضي   السـطح امتطلبا  الصحة  االســـالمـة ع جـــى ال جـم  . اد ارعار مسبذ  بتبدعل هذ  المماصفة                    

 .صـفا  الف يـة الخـاصـة بـذل الـى المـما                    
   

هـذه الـمـواصـفـة تلـغي كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة                     لكر كراكينغ (اريــن) وزــروسليلــال نتــونــاشـــن  


