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 مـــــــــــــر ــوود بـــرايال ــــــونـــــــاشـــــــن
 

عيال  اد ا   ،متعيد  اإلسيتعالا  ، (زيتي )الكيدي ، صبغ اساسوود برايمرناشونال  وصــف المنتـج

. ت طيية موياما  ادسيطح الخشيبية جييد التويةية إلاإلافيا  ل ي  . لألسطح الخشبية

يجيي  . يتاليييب دشييدت التحالييو إلم اإلمتيية لمتيي إل  الالتةسييطة مييج دييدرت  لت ييا  جيييدت

متعيد  ، صيبغ سسياس  دت يا ي. إلمموا  م اإلمة لمتش  ا  إلالحي  ليعط  طب ة مطفئة

 .اإلستعالا   لألسطح الخشبية
 

دسييطح الخشيي  ، ك ييبغ اسيياس متعييد  اد يي ا  وود برايموورناشووونال يوييتعالو  به  ىاإلسـتعمال الموص

 ،اليي ..ْيبيي ب  إلسلييةاا الخشيي  الح  ( سدمكييا )الخشيي  ال دييا    ،الخشيي  ال ييم ، الطيي ي

ه دطب يا  ؤيالكي  طيا،اليداام  إلالخيارج    اسيتعاللإل عالا  الججارت إلالالف إلايا د

  يةصيي  . ا لشوو  أصووباغ ناشووونالسإل مجالةعيية ،ناشووونال سووناتا انا وو نها ييية ميي  

سإل التييييي إل  البح ييييييية ، داسيييييتعالالا د ييييي ا  ال الييييي  الالتةاصيييييو  ييييي  الاليييييا 

 .يوتعالو   ط    نتام ادصباغ الت  تج     الهةا .الالوتال ت
 

 المعـلـو ـات الفـنيـة
 

   .ادديض إلادلةان الفاتحة  الطبقة الجافة/ اللون 

 .مطف / اممس  الطبقة الجافة / المظهر 

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

              1٫10  ±0٫0 الكاافـة النسبية 

م     08٫0 – 01٫0  (  التغطيـة) عـدل اإلنتشـار النظري
8
 لت                                 / 

 (يعتالد عم  طبيعة الوطح)طب ة   /ميك إلن              01 –01 سماكة الطبقة الجافة المطلوبة    

 طب ة   /ميك إلن              21 –11 سماكة الطبقة المبللة المطلوبة 

 م°02 نقطه الو يض
 

 ز ــ  الجـفاف
 

  .يتأث  زم  الجفا  ددرجا  الح ارت ، ال طةدة ، ح كة الهةا  ، سالاكة طب ا  ال بغ إلعد  الطب ا  :م°03ز   الجـفاف عند

    دي ة       01 – 11 الجفاف عند اللمس 

 ساعة               08  الز   الالزم لصبغ الطبقة التالية* 

 ساعة               80 صالبه  بجاف 

 يحتوي الصبغ على نفس المادة الرابطة *  
 

 صـفات  مـيزة
 

م اإلم ، اإللت ا  إلالتوةية إلاإلافا جيد ، صبغ اساس ادت ا ي إلمتعد  اإلستعالا   ناشونال وود برايمر

 .يوتعالو لأل  ا  الداامية إلالخارجية، لمتش  ا  إلالح 
 

 إرشـادات اإلسـتعمال
 

يج  سن يكيةن الويطح نتيفيا ، متالاسيكا إلاالييا مي  العييلةي ، البييلة  ، الشحيلةم ،  تحـضـير السـطـح

يجيل  اتبيلا  . ة الطيلا  دعالمييإلذلي  دبيلو الالباايل ت . لي  ا..الاللةا  العلال لة ، ال بلار 

  .مهلا علجد الطلا اسلتعالا  الاللةصل  دإسلتخدطل   ا 
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 تعليمـات خـاصـة باالسـتعمال
 

 .ال ..الف ااه ، ال إل  سإل ال ش  طريقة اإلستعمال

  .  پ  ثج جنااةنا   (الانر)المخفف /المنظف 

 .(ا ستعالا إليعتالد ذل  عم  ط ي ة )%   00 –0 نسـبة حجم المخفف 

  .مالك  (الهوائي) تطلبات الرش التقليدي 

 نش م دج ا/داإلند           8811 – 8111: الض ط عجد  ةها ال ش   تطلبات الرش الالهوائي

 م دج/ انش        1٫181 – 1٫102:         تحا  ةها ال ش    

  .العبةت ياحا  نسبة الخلط بالحجم 

  .العبةت ياحا  0سم 033/م°03صالحية االستعمال بعد الخلط عند 
 

 نــظـام الـصــبــغ
 

 

 بإسـتعماله ىنظام الصبغ الموص
 يطم  الوطح دعد تحضي ه    

 عدد الطبقات                                                                                    

 0                                                               إلإل  د ايال   نااةنا   -

 8                     عجد الحاجة         ( معجةن  اام )ستةك   م   نااةنا  -

 0                            اندر كة                                  ثتسجنااةنا   -

 8   (        سإل)       8جمةس       (سإل)        0  انامو جمةسثتسجنااةنا   -

 8                                                    (  ويدادو لم و)اممش  نااةنا   -
 

 ختبار صادرة ع   ختبرات  حلية وعالميةإشهادات 
 المطابقة ختبارإل رجع ا ختبارإلوصف ا الرقم

حسب  تطلبات القواني   ISO 11890 – 2 (  VOC)   المركبات العضويه المتطايرة 0

 واألنظمة المحلية

 (  Heavy Metals)     المعادن الاقيلة  8

، الرصاص ، الكاد يوم ،  الزئبق) 

،  ، الزرنيخ التكافؤالكروم سداسي 

 (االنتيمون 

ISO 3856 / ISO 2590 
       ICP – OES      

 طياف   بالز ا الحث المزدوج  ̶

 البصري نبعاثإلا

حسب  تطلبات القواني  

 واألنظمة المحلية

تراي فينيلت  /  (TBT)تراي بوتيلت   0

(TPT  )  /الهيدروكربونات الهالوجينيه  /

 (االرو اتيه ) الهيدروكربونات العطريه 

ISO 17353 / ASTM D 4457 
ASTM D 3257 

حسب  تطلبات القواني  

 واألنظمة المحلية

حسب  تطلبات القواني   Formaldehyde ASTM D 6191          الفور الديهايد 0

 واألنظمة المحلية
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  ـعــلـو ـات إضـافـيـة
 

 .ة ا  ا  إل   ظ إل  تخبي  مجاسبةاه ٔا    عبةاتا ادصمية محكال 02   (م°03) ـدة الـحـفـظ  عند 

 

 الصـحـة والســال ــة
 

 

  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 

ال بي  على الفور  حيستدع. 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
 

 الـتـخـزيـ  والـتـداول
 

 

 التخـزي  

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

مراعا  علدم تلرب الصلبغ بلالقر  ملن  يج . 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 

 لمش كة الحق. الفحةصا  الالختب ية الالوتال ت إلالخب ا  العمالية الطةيمةنح  نضال    ط جة ت مجتجاتجا ، إلان هذه الالةاصفة ه  نتيجة  : الحــظة

 لالبيلد م  الالعمةما   عل  تحضي   الولطح إلمتطمبا  ال حة  إلالولللاملة ي جللل  ال جلة  . إلن ااعار موبق  دتبديو هذه الالةاصفة                    

 .اصلة دلذل الل  الاللةاصلفا  الفجيلة الخل                    
 

  ك  الـمـواصـفـات الـسـابـقـة يهـذه الـمـواصـفـة تلـغ                                                         ناشونال وود برايمر  


