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 .للسـيـــــارات والشاحنات والبواخر ومعظم أنواع النواقل التطبيقات:

 الفرشاة أو الرول أو الرش الالهوائي.طريقة اإلستخدام: 

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

ويتبع للمواصااافات العالمية والمقاوم  جودة عالية والصاااديل للبي ةو اسااااي ييتي ذات دهان مضااايء ذا يا  خصاااائل الُمنت : 

ر والتبيا والتقرحات   والماءواألشاااعة فول البنفسااا ية للرطوبة  وساااريع ال فاا واإللتصاااال ويدوم طويال  وال ي  والتكساااو

 12وحتى  6الظالم بدون أي مصاادر ضااوئي حيز يخلن الطاقة من أي مصاادر ضااوئي لتدوم إنار   من  إنارة ذا ية فييصاادر 

 ساااااااااااااعااااااة  اااااابااااااعااااااا  لاااااانااااااوع ولااااااون الااااااماااااانااااااتاااااا  الاااااامسااااااااااااتااااااخاااااادم وأمااااااا اااااان الااااااتااااااطاااااابااااااياااااال.

 

د  ADSمن  للسيــــــــــاراتخاص للدهان المضيء  ممدد: الُممدو

 (AUT-GP-T): الُممدود ود 

 حسب طريقة اإلستخدام والحاجة. %30-20بة بنس الُممدودينصح بإضافة )بالح م(:  الُممدود

 

  يفية اإلستخدام:

  نظيف السطح المراد طالئ  جيدا . .1

 ( دقائل قبل االستعمال والتأ د بعدم وجود أي رواسب في قاع العبوة.5-3ي ب الملج جيدا  لمدة ) .2

 بالح م  ويملج جيدا . %30-20بنسبة  الُممدودإضافة  .3

 (3.5-3) بار وبفوهة ح م  4-3بضغط هوائي بينينصح  إستخدام الرش الالهوائيعند  .4

 دقيقة بين الطبقة والطبقة التي  ليها. 30-20طبقة( بفاصل يمني حوالي  4-1السطح عدة طبقات ) طلىيُ  .5

وذلك بعد جفاا الدهان  )المع( ADS)إختياري(: يُرش السطح بالدهان الواقي الخاص بالدهان المضيء من  .6

 دقيقة بعد رش آخر طبقة من الدهان المضيء(. 30المضيء)حوالي 

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

 .%80درجة م وية  والرطوبة ال ليد عن  30و  5ينصح بالطالء في درجة حرارة بين  .8
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 يتم التخلين والنقل داخل العبوات األصلية للمنت . .9

 طريقة اإلستخدام.نوع السطح المراد طالئ  ومتر مربع حسب  9إلى  7ليتر يستطيع طلي طبقة واحدة حوالي  1 .10

   يحفظ بعيدا عن متناول األطفال. .11

 

 دقيقة.  30وقت ال فاا للمس: 

 ساعة 12-10وقت ال فاا: 

 ساعة. 48وقت ال فاا التام: 

 الطبقات المطلية وسما تها   ل ه ا يؤثر على فترة ال فاا(.)درجة الحرارة  الرطوبة  حر ة الرياح والهواء  عدد 

 شهر من  اريخ اإلنتاج  وذلك داخل العبوة األصلية للمنت  ضمن شروط التخلين والنقل. 18مدة الصالحية: 

 الصحة والسالمة:

 داء مالبس  املة  ما هي القواعد العامة للطالء و للدهانات  ي ب عدم مالمسة الطالء لل لد أو للعينين وذلك بإر 

 واقية باإلضافة إلى قفايات مناسبة وقناع واقي  إلخ...

 .في حال مالمسة الطالء لل لد   ي ب فورا  إيلت  والغسيل الكامل بالماء والصابون أو أي منظوف مناسب 

 .في حال مالمسة الطالء للعين   ي ب غسل العين فورا  بالماء الع ب وإستشارة الطبيب 

  أبخرة ورذاذ الطالء من خالل ار داء قناع مناسب.  نب استنشال 

 .في حال ابتالع الطالء أو مالمسة العين، ي ب مراجعة العناية الطبية على الفور 

 .ينبغي أن يتم الطالء في أما ن جيدة التهوية 

 .ه ا المنت  يحتوي على مواد قابلة لإلشتعال وي ب أن يبقى بعيدا  عن الشرر واللهب المكشوا 

 غي أن يُسمح بالتدخين في المنطقة.ال ينب 

  .ينبغي إ باع قواعد السالمة المحلية 
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