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 .للسـيـــــارات والشاحنات والبواخر ومعظم أنواع النواقل التطبيقات:

 الفرشاة أو الرول أو الرش الالهوائي.طريقة اإلستخدام: 

 .شفاف:اللون

ويتبع  جودة عالية والصديق للبيئةوزيتي  اساس ذاتللسيارات  واقي المع خاص بالدهان المضيء دهانخصائص الُمنتج: 

وسريع الجفاف  والتكّسر والتبيض والتقرحات,  والماءواألشعة فوق البنفسجية للمواصفات العالمية والمقاوم للرطوبة 

 .واإللتصاق ويدوم طويالا 

 

 ADSمن  للسيارات الواقي الالمع الخاص بالدهان المضيء دهانللخاص  ممدد: الُممّدد

 (TCAUT-GP-T): الُممّددكود 

 حسب طريقة اإلستخدام والحاجة. % 25بنسبة  الُممّددينصح بإضافة )بالحجم(:  الُممّدد

 

 كيفية اإلستخدام:

 تنظيف السطح المراد طالئه جيداا. .1

 يجب المزج جيداا قبل االستعمال. .2

 بالحجم, ويمزج جيداا. % 25بنسبة  الُممّددإضافة  .3

 مم2-1.5بار وبفوهة حجم  3-2 بضغط هوائي بينينصح  إستخدام الرش الالهوائيعند  .4

 بين الطبقة والطبقة التي تليها. اعةس 12-10طبقة( بفاصل زمني حوالي  2-1السطح عدة طبقات ) طلىيُ  .5

 درجة مئوية. 25-5يجب حفظ العبوة في درجة حرارة الغرفة  .6

 .%80مئوية, والرطوبة التزيد عن  درجة 30و  5ينصح بالطالء في درجة حرارة بين  .7

 يتم التخزين والنقل داخل العبوات األصلية للمنتج. .8

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

   يحفظ بعيدا عن متناول األطفال. .10
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 . ساعة 30وقت الجفاف للمس: 

 ساعة 12-10وقت الجفاف: 

 ساعة. 48وقت الجفاف التام:

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

 شهر من تاريخ اإلنتاج, وذلك داخل العبوة األصلية للمنتج ضمن شروط التخزين والنقل. 18مدة الصالحية: 

 الصحة والسالمة:

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

 واقية باإلضافة إلى قفازات مناسبة وقناع واقي, إلخ...

 .في حال مالمسة الطالء للجلد , يجب فوراا إزلته والغسيل الكامل بالماء والصابون أو أي منظّف مناسب 

 سة الطالء للعين , يجب غسل العين فوراا بالماء العذب وإستشارة الطبيب.في حال مالم 

 .تجنب استنشاق أبخرة ورذاذ الطالء من خالل ارتداء قناع مناسب 

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

 .ينبغي أن يتم الطالء في أماكن جيدة التهوية 

  يحتوي على مواد قابلة لإلشتعال ويجب أن يبقى بعيداا عن الشرر واللهب المكشوف.هذا المنتج 

 .ال ينبغي أن يُسمح بالتدخين في المنطقة 

  .ينبغي إتباع قواعد السالمة المحلية 

 

http://www.adscreativeideas.com/

