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 داخلي وخارجي. الجلديات واألقمشة التطبيقات:

 الفرشاة أو الرول أو الرش الالهوائي.طريقة اإلستخدام: 

 .وذلك من بعد الشحن من أي مصدر ضوئي حسب اللون الُمختارات ساع 8-6فترة اإلضاءة: 

ويتبع للمواصاافات العالمية والمقاوم  جودة عالية والصااديل للبي ةو  زيتي اسااا  ذات دهان مضاايء ذاايا  خصااائا الُمجت : 

ويتمتع بمرونة ممتازة ومقاومة وسريع الجفاف واإللتصاق ويدوم طويال  واألمالح والتآكل ,واألشعة فوق البجفسجيةللرطوبة 

الظالم بدون أي مصدر ضوئي حيث يخزن الطاقة من أي مصدر ضوئي لتدوم إناراه  والذي يصدر إنارة ذااية فيللصدمات, 

 ساااااااااااعااااة ااااابااااعااااا  لااااجااااوب ولااااون الاااامااااجااااتاااا  الاااامسااااااااااتااااخاااادم وأماااااكاااان الااااتااااطاااابااااياااال. 12وحااااتاااا   6ماااان 

 

 ADSمن  للجلديات واألقمشةخاص للدهان المضيء  ممدد: الُممّدد

 (TXT-GP-T): الُممّددكود 

 حسب طريقة اإلستخدام والحاجة. % 20-15بجسبة  الُممّدديجصح بإضافة )بالحجم(:  الُممّدد

 

 كيفية اإلستخدام:

 اجظيف السطح المراد طالئه جيدا . .1

 ( دقائل قبل االستعمال والتأكد بعدم وجود أي رواسب في قاب العبوة.5-3يجب المزج جيدا  لمدة ) .2

 بالحجم, ويمزج جيدا . % 20-15بجسبة  الُممّددإضافة  .3

 مم1.8-1.5بار وبفوهة حجم  4-3بضغط هوائي بينيجصح  الرش الالهوائيعجد إستخدام  .4

 دقيقة بين الطبقة والطبقة التي اليها. 30-20طبقة( بفاصل زمجي حوالي  4-1السطح عدة طبقات ) طل يُ  .5

وذلك بعد جفاف  )المع أو مطفي( ADS)إختياري(: يُرش السطح بالدهان الواقي الخاص بالدهان المضيء من  .6

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

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

 .%80درجة م وية, والرطوبة الازيد عن  30و  5يجصح بالطالء في درجة حرارة بين  .8
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 يتم التخزين والجقل داخل العبوات األصلية للمجت . .9

 طريقة اإلستخدام.نوب السطح المراد طالئه ومتر مربع حسب  9إل   7ليتر يستطيع طلي طبقة واحدة حوالي  1 .10

   يحفظ بعيدا عن متجاول األطفال. .11

 

 . ساعة 3-2وقت الجفاف للمس: 

 ساعة 12وقت الجفاف: 

 ساعة. 48وقت الجفاف التام:

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

 شهر من ااريخ اإلنتاج, وذلك داخل العبوة األصلية للمجت  ضمن شروط التخزين والجقل. 18مدة الصالحية: 

 الصحة والسالمة:

 اداء مالبس كاملة كما هي القواعد العامة للطالء و للدهانات, يجب عدم مالمسة الطالء للجلد أو للعيجين وذلك بإر

 واقية باإلضافة إل  قفازات مجاسبة وقجاب واقي, إلخ...

 .في حال مالمسة الطالء للجلد , يجب فورا  إزلته والغسيل الكامل بالماء والصابون أو أي مجظّف مجاسب 

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

  أبخرة ورذاذ الطالء من خالل اراداء قجاب مجاسب.اججب استجشاق 

 .في حال ابتالب الطالء أو مالمسة العين، يجب مراجعة العجاية الطبية عل  الفور 

 .يجبغي أن يتم الطالء في أماكن جيدة التهوية 

 .هذا المجت  يحتوي عل  مواد قابلة لإلشتعال ويجب أن يبق  بعيدا  عن الشرر واللهب المكشوف 

 غي أن يُسمح بالتدخين في المجطقة.ال يجب 

  .يجبغي إاباب قواعد السالمة المحلية 
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