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 داخلي وخارجي. معظم انواع األسطح التطبيقات:

 الفرشاة أو الرول أو الرش الالهوائي.طريقة اإلستخدام: 

 .شفاف:اللون

:ااات :   جاااودة يالياااة والصااادي  للبي اااة زيتاااي و اساااا  ذات واقاااي  ماااب خاااا  لالااادهان الت اااي  دهاااانخصاااائل التج

وساااااريب ال فااااااف واألماااااالت والت  ااااا   واألشاااااعة لاااااوة الب:ف ااااا يةويتباااااب للتوااااااافات العالتياااااة والتقااااااوم للرطولاااااة 

 .ويتتتااااااااااااااااااب لترونااااااااااااااااااة متتااااااااااااااااااازة ومقاومااااااااااااااااااة للصاااااااااااااااااادماتواإللتصاااااااااااااااااااة وياااااااااااااااااادوم طااااااااااااااااااويال  

 

تّدد  ADSمن الواقي الالمب الخا  لالدهان الت ي   دهانللخا   متدد: التج

تّدد ود   (TCG-GP-T): التج

تّدد تّددي:صح لإضالة )لالح م(:  التج  ح ب طريقة اإلستخدام والحاجة. % 15-5ل: بة  التج

 

  يفية اإلستخدام:

 ت:ظيف ال طح التراد طالئه جيدا . .1

 ي ب التزج جيدا  قب  ا ستعتال. .2

تّددإضالة  .3  لالح م, ويتزج جيدا . % 15-5ل: بة  التج

 مم2-1.5لار ولفوهة ح م  4-3ل غط هوائي ليني:صح  الالهوائيي:د إستخدام الرش  .4

 لين الطبقة والطبقة التي تليها. ساية 12طبقة( لفاا  زم:ي حوالي  2-1ال طح يدة طبقات ) طلىيج  .5

 درجة م وية. 25-5ي ب حفظ العبوة لي درجة حرارة الغرلة  .6

 .%80 تزيد ين درجة م وية, والرطولة  30و  5ي:صح لالطال  لي درجة حرارة لين  .7

 يتم التخزين وال:ق  داخ  العبوات األالية للت:ت . .8

 طريقة اإلستخدام.نوع ال طح التراد طالئه ومتر مرلب ح ب  9إلى  7ليتر ي تطيب طلي طبقة واحدة حوالي  1 .9

   يحفظ لعيدا ين مت:اول األطفال. .10
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 . ساية 3-2وقت ال فاف للتس: 

 ساية 12وقت ال فاف: 

 ساية. 48التام:وقت ال فاف 

 )درجة الحرارة ,الرطولة ,حر ة الريات والهوا , يدد الطبقات التطلية وستا تها,    هذا يؤثر يلى لترة ال فاف(.

 شهر من تاريخ اإلنتاج, وذلك داخ  العبوة األالية للت:ت  ضتن شروط التخزين وال:ق . 18مدة الصالحية: 

 الصحة وال المة:

  للطال  و للدهانات, ي ب يدم مالم ة الطال  لل لد أو للعي:ين وذلك لإرتدا  ماللس  املة  تا هي القوايد العامة

 واقية لاإلضالة إلى قفازات م:اسبة وق:اع واقي, إلخ...

 .لي حال مالم ة الطال  لل لد , ي ب لورا  إزلته والغ ي  الكام  لالتا  والصالون أو أي م:ظّف م:اسب 

 ي ب غ   العين لورا  لالتا  العذب وإستشارة الطبيب. لي حال مالم ة الطال  للعين , 

 .ت :ب است:شاة ألخرة ورذاذ الطال  من خالل ارتدا  ق:اع م:اسب 

 .لي حال التالع الطال  أو مالم ة العين، ي ب مراجعة الع:اية الطبية يلى الفور 

 .ي:بغي أن يتم الطال  لي أما ن جيدة التهوية 

  قاللة لإلشتعال وي ب أن يبقى لعيدا  ين الشرر واللهب التكشوف.هذا الت:ت  يحتوي يلى مواد 

 .ي:بغي أن يج تح لالتدخين لي الت:طقة   

  .ي:بغي إتباع قوايد ال المة التحلية 
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