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 داخلي وخارجي. الخرسانة أرضيات التطبيقات:

 الفرشاة أو الرول أو الرش الالهوائي.طريقة اإلستخدام: 

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

ويتبااال للمواتااافات  جاااودة عالياااة والصااادي  للبي اااة و ايبوكساااي اساااا  ذات دهاااان م ااايء ذا ياااا  خصاااائل الُم:ااات : 

واألشاااعة فاااوف الب:فسااا ية المقااااوم للرطوباااة مااارن وعاااالي الساااماكة والقاااوام وخاااال مااان المااا يبات الع اااوية والعالمياااة و

وذا اااي التساااوية ل رضااايات ويعماااا علااا    طياااة الشاااقوف والساااريل ال فاااات واإللتصااااف والماااواد الايماوياااة   والمااااء

الظاااالم بااادون أي مصااادر ضاااوئي حيااان يخااادن الطا اااة مااان أي مصااادر  ويااادوم طاااويال  والااا ي يصااادر فناااارة ذا ياااة فاااي

 سااااااعة  بعاااااا  ل:اااااول ولاااااون الم:ااااات  المساااااتخدم وأمااااااكن التطبيااااا . 12وحتااااا   6ضاااااوئي لتااااادوم فنار ااااا  مااااان 

 

 ADSمن  ل رضياتخاص للدهان الم يء  ُمقّسي: الُمقّسي

 (FLO-GP-H): الُمقّسيكود 

 حسب طريقة اإلستخدام والحاجة.%50ب:سبة  ُمقّسيالي:صح بإضافة )بالح م(:  لُمقّسيا

 

 كيفية اإلستخدام:

  :ظيف السطح المراد طالئ  جيدا . .1

 رواسب في  ال العبوة.( د ائ   با االستعمال والتأكد بعدم وجود أي 5-3ي ب المدج جيدا  لمدة ) .2

 بالح م, ويمدج جيدا . %50ب:سبة  الُممّددفضافة  .3

 (3.5-3)بار وبفوهة ح م  4-3ب  ط هوائي بيني:صح  ع:د فستخدام الرش الالهوائي .4

 بين الطبقة والطبقة التي  ليها. ساعة 16طبقة( بفاتا زم:ي حوالي  4-1السطح عدة طبقات ) طل يُ  .5

 درجة م وية. 25-5ي ب حفظ العبوة في درجة حرارة ال رفة  .6

 .%80درجة م وية, والرطوبة ال ديد عن  30و  5ي:صح بالطالء في درجة حرارة بين  .7

 يتم التخدين وال:قا داخا العبوات األتلية للم:ت . .8
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 طريقة اإلستخدام.نول السطح المراد طالئ  ومتر مربل حسب  9فل   7ليتر يستطيل طلي طبقة واحدة حوالي  1 .9

   يحفظ بعيدا عن مت:اول األطفال. .10

 

 . ساعات 4-3و ت ال فات للمس: 

 ساعة 48-16و ت ال فات: 

 .أيام 7و ت ال فات التام: 

 )درجة الحرارة ,الرطوبة ,حركة الرياح والهواء, عدد الطبقات المطلية وسماكتها, كا ه ا يؤثر عل  فترة ال فات(.

  اريخ اإلنتاج, وذلك داخا العبوة األتلية للم:ت  ضمن شروط التخدين وال:قا. شهر من 18مدة الصالحية: 

 الصحة والسالمة:

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

 وا ية باإلضافة فل   فازات م:اسبة و :ال وا ي, فلخ...

 مسة الطالء لل لد , ي ب فورا  فزلت  وال سيا الااما بالماء والصابون أو أي م:ظّف م:اسب.في حال مال 

 .في حال مالمسة الطالء للعين , ي ب غسا العين فورا  بالماء الع ب وفستشارة الطبيب 

 .ب است:شاف أبخرة ورذاذ الطالء من خالل ار داء  :ال م:اسب:   

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

 .ي:ب ي أن يتم الطالء في أماكن جيدة التهوية 

 .ه ا الم:ت  يحتوي عل  مواد  ابلة لإلشتعال وي ب أن يبق  بعيدا  عن الشرر واللهب الماشوت 

 .ال ي:ب ي أن يُسمح بالتدخين في الم:طقة 

  .ي:ب ي ف بال  واعد السالمة المحلية 
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