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 ـــرــلـــوود ف (ناري) وزـــلــيـلـروســتـال نـــونــــــــاشـــن
 

لخشب، ل خاص( ناري)نتروسليلوز ، معجون وود فلر ( ناري )ناشونال نتروسليلوز وصــف المنتـج

مررا الرانياجررال ادلةيد ررة الةعدلررة والاترررو نظرررا لتربيهتررم الةةيرر   . سررر ا الجفررا 

مختار  حير  نمرةه هرال التربيهرة الةةير   ( موسعة)سليلوز باإلضافة إلى مواد مالئة 

 .بإعطاء خواص نعهئة أفضل
 

، طورخصيصا إلستعةالم فوق مختلف أنواع ادسطه الخشهية مثل الخشب الصلب به  ىاإلسـتعمال الموص

لتعهئة الةمامال الخشهية لغرض (  ا.دي.ام)الةثافة الواح ادلواح الليفية متوسطة 

 .متوفر على شةل شفا  وألوان. أملسالحصول على سطه ممتو 
 

 المعـلـومـات الفـنيـة
 

 .شفا  وألوان الطبقة الجافه/ اللون 

    .مطفي / املس الطبقة الجافة / لمظهر ا

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

  1٫10± 0٫18 الكثافـة النسبية

م           8٫0–0 (التغطيه) يمعدل االنتشار النظر
8 

 لتر    / 

 طهقم / ميةرون     080 –011 سماكه الطبقة الجافه المطلوبه 

 طهقة / ميةرون      500–000 سماكه الطبقة المبلله المطلوبه 

  م°7 نقطه الوميض
 

 زمــن الجـفاف
 

  . تأثر زما الجفا  بدرجال الحرار  ، الرطوبة ، حربة الهواء ، سةابة طهقال الصهغ وعدد الطهقال :م°03عندزمن الجـفاف 

 دقيقة           01–81 الجفاف عند اللمس

 ساعال            5 –  0 الزمن الالزم لصبغ الطبقة التالية

 ساعال             0 – 5 جاف بصالبة
 

 صـفات ممـيزة
 

نعهئرة ممرامال مختلرف ، سرهل اإلسرتعةال، مالئ مةتراز لتعهئرة الفجروال، اسرع جفافا وود فلر (ناري) ناشونال نتروسليلوز

 . متعةل لألثاث الخشهي، أنواع الخشب
 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

 جب أن  ةرون المرطه نظيفرا ، متةاسرةا وخاليرا مرا العيرلوي ، ال  رلول ، الشحرلوم ،  تحـضـير السـطـح

 جرلب انهرلاع . ة الطرلءءوذلر  قهرلل الةهاشرلر  بعةلير. لر  ا..الةلواد العلالقرلة ، الغهرلار 

  .مهلا علاد الطلءءاسلتعةال الةلوصلى بإسلتخدطلرق اال
 

 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

  .ةعجونسةيا ال طريقة اإلستعمال

  .ناشونال لةر ثار (الثنر)المخفف /المنظف 

   .جاه االستعةال نسـبة حجم المخفف 
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

  .ال حتاج (الهوائي)متطلبات الرش التقليدي 

 .ال حتاج    : الضغط عاد فوهم الرش  متطلبات الرش الالهوائي

 .ال حتاج:             فتحم فوهم الرش 

       . العهو ياحاد نسبة الخلط بالحجم

سم033/م°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
0

  .العهو  ياحاد 
 

 نــظـام الـصــبــغ
 

 

 نظام الصبغ الموصي بإسـتعماله 
   طلى المطه بعد نحضيرل     

 عدد الطبقات                                                                            

 8                                      ساندنغ سيلر    (ناري) ناشونال نتروسليلوز  -

 0                             (عاد الحاجة)وود فلر  (ناري)ناشونال نتروسليلوز   -

 8                                 بلير       اونولةر  (ناري) ناشونال نتروسليلوز  -
 

 مـعــلـومـات إضـافـيـة
 

 .ة االغءق وفي ظرو  نخ  ا مااسهةشهرٔا في عهوانم ادصلية محةة 02   (م°03)عند   مـدة الـحـفـظ
 

 الصـحـة والســالمــة
 

 

  تـدابـير وقــائيــة

كقاعده عامه، احرص على عدم مالمسه الصبغ للجلد والعين بإرتداء بدالت عمل  
الصلبغ المالمل  الخ يجل  ازالله ..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 . ن ح حاله ابتالع الصبغ ومالمسته للعي

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

 . المحليه
 

 الـتـخـزيـن والـتـداول
 

 

 التخـزين 

 لح ظلروف تخللزين مميلز   بقلا للقلوانين والنظملة المحليللة  يجل  تخلزين الصلبغ
وحفـظه  ح عبوات محكملة اغغلالق  لح  ملاكن مسلقو ة بعيلدا علن  شلعة الشلم  

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

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

 

 للشربة الحق. نحا نضةا فقط جود  ماتجاناا ، وان هال الةواصفة هي نتيجة الفحوصال الةختهر ة الةمتةر  والخهرال العلةية الطو لة :مالحــظة

 لة  لد ما الةعلومال  علا نحضير  الملطه ومتطلهال الصحة  والملللءملة  رجلللى الرجلوع .دون اشعار ممهق  بتهد ل هال الةواصفة                    

 .اللى الةلواصلفال الفايلة الخلاصلة بلال                     
 

 كل الـمـواصـفـات الـسـابـقـة يتلـغهـذه الـمـواصـفـة                          رـوود فل (اريـن) وزــروسليلــال نتـــونـــاشــن  


