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 نـــيــــتــوود س(  اريـــن )وز ــــلــيــلــروســتــال نــــونـــــــاشــــن
 

، صببب خا ه صبببا من بببين  ببب  رام ببب    وود سوووتين( نووواري)ناشوووونال نتروسوووليلوز  وصــف المنتـج

االسنعم ل لنلبين  االهاب ب لب ليان فبف تا  نعبدث    ب  سهلا . ال نروسل ليز المم ز

 .    م   مم  ز زهرتة االل  ف الخا  ان
 

نم ب  . زاه با   واليانبعصبرن  مسنعمل تيق  خنلف انياع االها ب لنعطي  ظهرا  به  ىاإلسـتعمال الموص

ناشوووونال لط قبببة نه   بببة  ببب  وود سوووتين ( نووواري)ناشوووونال نتروسوووليلوز طببب   

 . لحصيل على اتضل لمعا واعلى  م نال وتو لكر كليرا( ناري)نتروسليلوز 
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

  . سب لط قا اليان فركا اص  غ ن فين ل الطبقة الجافه/ اللون 

 . طفي/ ا لس  الطبقة الجافة / المظهر 

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

    1٫11 ±1٫28 الكثافـة النسبية

م      01 –02٫1 (التغطيه) يمعدل االنتشار النظر
8
 لنر                                   / 

 ط قا /    رون           01 –2 سماكه الطبقة الجافه المطلوبه 

 ط قة  /   رون         51 –11 سماكه الطبقة المبلله المطلوبه 

                                                م°7 نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
 

  .ننأثر ز   الجف ف لدرج ت الحرارة ، الرطيلة ،  ركة الهيا  ، سم كة ط ق ت الص غ وعدث الط ق ت :م°03زمن الجـفاف عند

 ثق قة         01  –01 الجفاف عند اللمس

 ثق قة       51  –01 التاليةالزمن الالزم لصبغ الطبقة 
 

 صـفات ممـيزة
 

وود ستين( ناري)ناشونال نتروسليلوز   ل وااللبيان للخابب ،   بنظال االنناب ر،  نبيتر  فبسرنع الجف ف ، نعطي اتضل األ 

 .فف فيان ولل ال
 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

،  ب  الع ببيب ، الزنببيت ، الاحببيم نجب أن ن ين السطح نظ ف  ،  نم سب   وه ل ب  تحـضـير السـطـح

نجببب ام بب ع . ة الطبب   وذلك ق بل الم  فبرة لعمل ب. لخ ا..المبياث العب لقبة ، الخ ب ر 

  . هب  عب د الطب  اسبنعم ل المبيصبى لإسبنخدطبرق اال
 

 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

  .الفرف   ، الرش طريقة اإلستعمال

  .ن فين ل ل ر ث ر (الثنر)المخفف /المنظف 

 .ج هز ل سنعم ل نسـبة حجم المخفف 

  . م   (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

 انش  رلع/ل وند           8811–8111: الضخط ع د تيها الرش  متطلبات الرش الالهوائي

 انش       1٫181– 1٫107:          تنحا تيها الرش 

       .ا  ثي الع ية نسبه الخلط بالحجم

سم033/ م°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
0

  .ةا  ثي الع ي 
 

 نــظـام الـصــبــغ
  

 بإسـتعماله  ىنظام الصبغ الموص 
 .نطلى السطح لعد محض ر      

 

 عدد الطبقات                                                                           

 8                                 ووث سن          ( ن ري)ن فين ل ننروسل ليز  -

 8                          س ندنغ س لر            ( ن ري)ن فين ل ننروسل ليز  -

 0                                    اومي ل ر كل ر( ن ري)ن فين ل ننروسل ليز  -
 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة

°03)مـدة الـحـفـظ  عند 
 

 .ة االغ ق وتي ظروف مخزن     س ةتي ع ياما األصل ة  ح م فهرا 02   (م
 

 الصـحـة والســالمــة
 

  تـدابـير وقــائيــة

على عدم مالمسه الصبغ للجلد والعين بإرتداء بدالت عمل   كقاعده عامه، احرص
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

هلذا المنلتع عللى ملواد قابلله لالشلتعا  ويجل  ابعلاده علن الشلرر  ييحتلو. التهويه
يج  اتباع تعليمات وانظمه السالمه . لمكان والله  المكشوف ويمنع التدخين  ح ا

 . المحليه
 

 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 التخـزين 

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

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

يجلل  تللداو  المنللتع بعنايلل  وتحريكلله جيللدا قبلل  . الصلللي  لتفللادي تلللوا المللواد 
 .اغستعما 

 

 للاركة الحق. نن جة الفحيص ت المخن رنة المسنمرة والخ رات العلم ة الطينلةنح  نضم  تقط جيثة   نج م   ، وان هذ  المياصفة هي  :مالحــظة

 لمزنبد    المعلي  ت  عب  محض ر  السبطح و نطل  ت الصحة  والسببب  بة نرجبببى الرجبيع .ثون افع ر  س ق  لن دنل هذ  المياصفة                    

 .ة الخب صبة لبذلكالبى المبياصبف ت الف  ب                    
 

 كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة يهـذه الـمـواصـفـة تلـغ                       نــيـوود ست( اريــن)وز ــروسليلـال نتـونــاشــن  
 


