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 طسط  اسإطسنتتي  االي  خلاجي  األ التطبيقات:

 الفرشاة أخ الرخل أخ الرش الالهوائ  طريق  اسإطستخدام: 

  خذلك من بعد الشحن من أي مصدج ضوئ  حسب اليون الُنختاجات طساع 8-6فترة اسإضاءة: 

خيتباال لينواااافات العالنياا   يااواة عالياا  خالصااديئ ليبي اا  زيتاا  خ اطسااا  ذات اهااان مءاا ء ذا يااا  لصااائا الُنتاات : 

خالساااريل ال فاااات خاسإلتصااااف خيااادخم طاااويال  خالااا ي يصااادج   ااااجة  خالنااااءخاألشاااع  فاااوف البتفسااا ي  خالنقااااخم ليرطوبااا  

 12خحتاا   6مصاادج ضااوئ  لتاادخم   اج اا  ماان الظااالم باادخن أي مصاادج ضااوئ  حيااا يخاا ن الطا اا  ماان أي  ذا ياا  فاا 

 طسااااااااااااااااااااااع   بعاااااااااااااااااااااا  لتاااااااااااااااااااااو  خلاااااااااااااااااااااون النتااااااااااااااااااااات  النساااااااااااااااااااااتخدم خأماااااااااااااااااااااا ن التطبيااااااااااااااااااااائ 

 

 ADSلاص ليدهان النء ء لألطسط  اسإطسنتتي  من  مندا: الُننّدا

 (CON-GP-T): الُننّدا وا 

 حسب طريق  اسإطستخدام خالحاي   %15-5بتسب   الُننّدايتص  بإضاف  )بالح م(:  الُننّدا

 

  يفي  اسإطستخدام:

  تظيف السط  النراا طالئ  ييدا    1

 ( ا ائئ  بل االطستعنال خالتأ د بعدم خيوا أي جخاطسب ف   ا  العبوة 5-3ي ب الن ج ييدا  لندة )  2

 بالح م, خين ج ييدا   %15-5بتسب   الُننّدا ضاف    3

 مم1.8-1.5باج خبفوه  ح م  4-3بءغط هوائ  بينيتص   عتد  طستخدام الرش الالهوائ   4

 ا يق  بين الطبق  خالطبق  الت   ييها  30-20طبق ( بفاال زمت  حوال   4-1السط  عدة طبقات ) طي يُ   5

خذلك بعد يفات  )المل أخ مطف ( ADS) لتياجي(: يُرش السط  بالدهان الوا   الخاص بالدهان النء ء من   6

 ا يق  بعد جش آلر طبق  من الدهان النء ء(  30الدهان النء ء)حوال  

 اجي  م وي   25-5ي ب حفظ العبوة ف  اجي  حراجة الغرف    7

  %80اجي  م وي , خالرطوب  ال  يد عن  30خ  5يتص  بالطالء ف  اجي  حراجة بين   8
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 يتم التخ ين خالتقل االل العبوات األايي  لينتت    9

 طريق  اسإطستخدام  و  السط  النراا طالئ  خمتر مربل حسب  9 ل   7ليتر يستطيل طي  طبق  خاحدة حوال   1  10

   يحفظ بعيدا عن متتاخل األطفال   11

 

 ا يق    30خ ت ال فات لينس: 

 طساع  4-3خ ت ال فات: 

 طساع   24خ ت ال فات التام: 

 الطبقات النطيي  خطسنا تها,  ل ه ا يؤثر عي  فترة ال فات( )اجي  الحراجة ,الرطوب  ,حر   الرياح خالهواء, عدا 

 شهر من  اجيخ اسإ تاج, خذلك االل العبوة األايي  لينتت  ضنن شرخط التخ ين خالتقل  18مدة الصالحي : 

 الصح  خالسالم :

 داء مالبس  امي   نا ه  القواعد العام  ليطالء خ ليدها ات, ي ب عدم مالمس  الطالء لي يد أخ ليعيتين خذلك بإج 

 خا ي  باسإضاف   ل   فازات متاطسب  خ تا  خا  ,  لخ   

  ف  حال مالمس  الطالء لي يد , ي ب فوجا   زلت  خالغسيل الكامل بالناء خالصابون أخ أي متظّف متاطسب 

  ف  حال مالمس  الطالء ليعين , ي ب غسل العين فوجا  بالناء الع ب خ طستشاجة الطبيب 

  أبخرة خجذاذ الطالء من لالل اج داء  تا  متاطسب   تب اطستتشاف 

  ف  حال ابتال  الطالء أخ مالمس  العين، ي ب مرايع  العتاي  الطبي  عي  الفوج 

   يتبغ  أن يتم الطالء ف  أما ن ييدة التهوي 

  ه ا النتت  يحتوي عي  مواا  ابي  لإلشتعال خي ب أن يبق  بعيدا  عن الشرج خاليهب النكشوت 

 غ  أن يُسن  بالتدلين ف  النتطق  ال يتب 

    يتبغ    با   واعد السالم  النحيي 
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