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 داخلي وخارجي. الزجاجية والسيراميكطسط  األ التطبيقات:

 الفرشاة أو الرول أو الرش الالهوائي.طريقة اإلطستخدام: 

 .وذلك من بعد الشحن من أي مصدر ضوئي حسب اللون الُمختارات طساع +12-10فترة اإلضاءة: 

ويتبع للمواصااافات العالمية والمقاوم  جودة عالية والصاااديل للبي ةمائي و اطساااا ذات  دهان مضااايء ذا يا  خصاااائل الُم:ت : 

, وطسااااريع ال فاإل واإللتصاااااب ويدوم طويال   ويتمتع بمقاومة عالية لتراكم الغبار والماءواألشااااعة فوب الب:فساااا ية للرطوبة 

الظالم بدون أي مصدر ضوئي حيث  والذي يصدر إنارة ذا ية في الفطريات والبكتيرياويحتوي على مواد مضافة مقاومة ل:مو 

 طساااعة  بعا  ل:وو ولون الم:ت  المسااتخدم وأماكن التطبيل. 12وحتى  6يخزن الطاقة من أي مصاادر ضااوئي لتدوم إنار   من 

 

 الماء: الُممّدد

 حسب طريقة اإلطستخدام والحاجة. %20-10ب:سبة  الُممّددي:ص  بإضافة )بالح م(:  الُممّدد

 

 كيفية اإلطستخدام:

  :ظيف السط  المراد طالئ  جيدا . .1

 ( دقائل قبل االطستعمال والتأكد بعدم وجود أي رواطسب في قاو العبوة.5-3ي ب المزج جيدا  لمدة ) .2

 بالح م, ويمزج جيدا . %20-10ب:سبة  الُممّددإضافة  .3

 (3.5-3.0) بار وبفوهة ح م 4-3هوائي بينبضغط ي:ص   ع:د إطستخدام الرش الالهوائي .4

 دقيقة بين الطبقة والطبقة التي  ليها. 30-20طبقة( بفاصل زم:ي حوالي  4-1السط  عدة طبقات ) طلىيُ  .5

 يُ:ص  بإطستخدام الفرن الحراري. .6

 درجة م وية. 25-5ي ب حفظ العبوة في درجة حرارة الغرفة  .7

 .%80م وية, والرطوبة ال زيد عن درجة  30و  5ي:ص  بالطالء في درجة حرارة بين  .8

 يتم التخزين وال:قل داخل العبوات األصلية للم:ت . .9

 طريقة اإلطستخدام.نوو السط  المراد طالئ  ومتر مربع حسب  9إلى  7ليتر يستطيع طلي طبقة واحدة حوالي  1 .10

   يحفظ بعيدا عن مت:اول األطفال. .11
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 دقيقة.  45-30وقت ال فاإل للمس: 

 طساعة 4-3وقت ال فاإل: 

 طساعة. 24وقت ال فاإل التام:

 )درجة الحرارة ,الرطوبة ,حركة الرياح والهواء, عدد الطبقات المطلية وطسماكتها, كل هذا يؤثر على فترة ال فاإل(.

 شهر من  اريخ اإلنتاج, وذلك داخل العبوة األصلية للم:ت  ضمن شروط التخزين وال:قل. 18مدة الصالحية: 

 الصحة والسالمة:

  القواعد العامة للطالء و للدهانات, ي ب عدم مالمسة الطالء لل لد أو للعي:ين وذلك بإر داء مالبس كاملة كما هي

 واقية باإلضافة إلى قفازات م:اطسبة وق:او واقي, إلخ...

 .في حال مالمسة الطالء لل لد , ي ب فورا  إزلت  والغسيل الكامل بالماء والصابون أو أي م:ظّف م:اطسب 

  مالمسة الطالء للعين , ي ب غسل العين فورا  بالماء العذب وإطستشارة الطبيب.في حال 

 .ب اطست:شاب أبخرة ورذاذ الطالء من خالل ار داء ق:او م:اطسب:   

 .في حال ابتالو الطالء أو مالمسة العين، ي ب مراجعة الع:اية الطبية على الفور 

 .ي:بغي أن يتم الطالء في أماكن جيدة التهوية 

 ت  يحتوي على مواد قابلة لإلشتعال وي ب أن يبقى بعيدا  عن الشرر واللهب المكشوإل.هذا الم: 

 .ال ي:بغي أن يُسم  بالتدخين في الم:طقة 

  .ي:بغي إ باو قواعد السالمة المحلية 
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