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 .للطباعة على الحرير لمعظم أنواع األسطح التطبيقات:

 .شبكة الطباعة على الحرير )مش(طريقة اإلستخدام: 

 .وذلك من بعد الشحن من أي مصدر ضوئي حسب اللون الُمختارات ساع 6-4فترة اإلضاءة: 

واألشاعة ويتبع للمواصااات العالمية والمقاوم للرطوبة  ذات جودة عالية والصادي  للبيةة مضايء ذاييا   حبرخصاائ  الُمتت:: 

والذي ويتمتع بمرونة ممتازة ومقاومة للصدمات, وسريع الجااف واإللتصاق ويدوم طويال  واألمالح والتآكل ,فوق البتاسجية

 12وحتى  6مصاادر ضااوئي حيز يخلن الطانة من أي مصاادر ضااوئي لتدوم اناري  من  الظالم بدون أي يصاادر انارة ذايية في

 ساااااااااااااعااااااة ياااااابااااااعااااااا  لااااااتااااااوع ولااااااون الاااااامااااااتااااااتاااااا: الاااااامسااااااااااااتااااااخاااااادم وأماااااااكاااااان الااااااتااااااطاااااابااااااياااااا .

 

 ADSمن  للحبر المضيء للطباعة على الحريرخاص  ممدد: الُممّدد

 (SSN-GP-T): الُممّددكود 

 حسب طريقة اإلستخدام والحاجة. %15-5بتسبة  الُممّدديتصح بإضافة )بالحجم(:  الُممّدد

 

 كياية اإلستخدام:

 يتظيف السطح المراد طالئ  جيدا . .1

 ( دنائ  نبل االستعمال والتأكد بعدم وجود أي رواسب في ناع العبوة.5-3يجب الملج جيدا  لمدة ) .2

 بالحجم, ويملج جيدا . % 15-5 بتسبة الُممّدداضافة  .3

 طبقة(. 4-1السطح عدة طبقات ) يُطلى .4

 درجة مةوية. 25-5يجب حاظ العبوة في درجة حرارة الغرفة  .5

 .%80درجة مةوية, والرطوبة اليليد عن  30و  5يتصح بالطالء في درجة حرارة بين  .6

 يتم التخلين والتقل داخل العبوات األصلية للمتت:. .7

 طريقة اإلستخدام.نوع السطح المراد طالئ  ومتر مربع حسب  9الى  7ليتر يستطيع طلي طبقة واحدة حوالي  1 .8

   يحاظ بعيدا عن متتاول األطاال. .9
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 . دنيقة 30-20ونت الجااف للمس:

 ساعة 3-2ونت الجااف: 

 ساعة. 24ونت الجااف التام:

 )درجة الحرارة ,الرطوبة ,حركة الرياح والهواء, عدد الطبقات المطلية وسماكتها, كل هذا يؤثر على فترة الجااف(.

 ياريخ اإلنتاج, وذلك داخل العبوة األصلية للمتت: ضمن شروط التخلين والتقل.شهر من  18مدة الصالحية: 

 الصحة والسالمة:

  كما هي القواعد العامة للطالء و للدهانات, يجب عدم مالمسة الطالء للجلد أو للعيتين وذلك بإريداء مالبس كاملة

 وانية باإلضافة الى ناازات متاسبة ونتاع واني, الخ...

  مالمسة الطالء للجلد , يجب فورا  ازلت  والغسيل الكامل بالماء والصابون أو أي متظّف متاسب.في حال 

 .في حال مالمسة الطالء للعين , يجب غسل العين فورا  بالماء العذب واستشارة الطبيب 

 .يجتب استتشاق أبخرة ورذاذ الطالء من خالل اريداء نتاع متاسب 

 العين، يجب مراجعة العتاية الطبية على الاور. في حال ابتالع الطالء أو مالمسة 

 .يتبغي أن يتم الطالء في أماكن جيدة التهوية 

 .هذا المتت: يحتوي على مواد نابلة لإلشتعال ويجب أن يبقى بعيدا  عن الشرر واللهب المكشوف 

 .ال يتبغي أن يُسمح بالتدخين في المتطقة 

  .يتبغي ايباع نواعد السالمة المحلية 
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