
الوصف:
دهان نهايئ زييت مبين عىل ألكيد - ميالمني ، يجف بالحرارة، خاص لطالء الرباميل الحديدية.

االستخدام:
يستخدم كطبقة واحدة خارجية عىل أسطح الرباميل املجهزة والنظيفة يف ظروف جفاف  عند درجة حرارة ١٦٠°م درجة مئوية ملدة ٥ دقائق.

الخصائص:
 • التصاقية ممتازة.

 • انسيابية وتسوية فائقة.
 • تغطية عالية وملعة موحدة لكامل السطح.

 • سهولة التطبيق بالرش.
 • مقاومة ممتازة للخدش.

 • مقاومة ممتازة للتآكل.

الخصائص الفيزيائية:
 • املظهر:                           المع.

 • اللمعة:                                      فوق ٨٥ عند ٦٠°
 • اللون:                               أبيض وألوان أخرى محدودة.

 .ASTM  Dالحجم الصلب:                    ٥٧٪ ٢٦٩٧ • 
.ASTM D2697    ، اللـزوجـة:                          ٦٥ وحدة كربس عند  ٢٥° م • 
. ASTM D1475      ، الثقل النوعي:                    ١٫٢٧ • 

 • سماكة الطبقة الجافة:                 ٣٥ مايكرون لكل طبقة.
 • معدل االنتشار :                   ١٩ م٢ / لرت  عند سماكة طبقة جافة  ٣٠ مايكرون.  

 • ظروف الجفاف:                    ١٥ دقائق عند درجة حرارة ١٦٠ °م.
sec اللزوجة عند الرش:                  ١٨-٢٠ • 

 • اختبار الخدش:                      اجتياز وزن ١٠٠٠ جرام.
 • املرونة:                                 اجتياز.

  ASTM D3359       .٪٥ ٠B                    :اختبار االلتصاقية • 
 • اختبار الصدم:                    ١٠٠ سم.

 • مقاومة الفرك بميثيل ايثيل الكيتون:            ٥٠ حد أددىن / فرك مضاعف.
 • درجة الوميض:                           ٢٩° م      

تجهيز السطح:
 • ازالة البقايا الظاهرة كالزيوت والشحوم باستخدام منظف مناسب.

 • ازالة األمالح وامللوثات األخرى بالغسيل بواسطة املاء عىل ضغط عال.
 • يجب معالجة العيوب التصنيعية كآثار اللحام والقشور والزوايا الحادة وزوائد اللحام قبل تجهيز السطح. 

طريقة التطبيق والتخفيف :
 • الخلط: يتم التحريك بواسطة أداة مسطحة أو خالط ميكانييك قبل االستخدام.

 • املخفف: «الجزيرة ثرن ٦٠٠»

 • طريقة التطبيق                      الرش الهوايئ     
 • نسبة التخفيف (بالحجم)*                   ( ٢٠- ٢٥)٪    

 • فتحة الفوهة                  ( ١٫٥ – ١٫٨ ) مم.    
  (psi ٢٩ -٤٣٫٥)             الضغط عند الفوهة • 

 O زاوية الرش                             ٥٠ – ٨٠ • 

*تعتمد عىل الظروف الجوية عند التطبيق.
**ينصح به لدهان الزوايا والخطوط أو املساحات الصغرية.

إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ١ / ٢
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تنويه:
وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النرش، وهي قابلة للتغيري دون إشعار مسبق. يجب عىل املستخدم االتصال برشكة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديالت قبل 
تحديد أو طلب املنتج. املعلومات املقدمة من خالل هذه املستندات ال تعترب شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات املوجودة بهذه املستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفين لدى 

دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل املسؤولية املرتتبة عىل ذلك.
ال توجد لدينا املقدرة عىل التحّكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل اليت تؤثر عىل استخدام أو تطبيق املنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو  ضمين من خالل هذه املستندات. نحن 

نضمن منتجاتنا بما يتماىش مع جودة الجزيرة, وال نتحمل أي مسؤولية عن األداء والتغطية أو اإلصابات الناجمة عن استخدامها. املسؤولية ، إن وجدت، تقترص عىل استبدال املنتجات.

إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ٢ / ٢

إرشادات التطبيق:
 • درجة الحرارة:

للسطح: يجب أن تكون أكرث من  درجة الندى بـ ٣°م.
للمحيط: الحد األدىن: ١٠°م، والحد األقىص: ٤٣°م.

 • الرطوبة النسبية املحيطة: الحد األقىص : ٨٥٪.

زمن الجفاف و إعادة الطالء :
 • أزمنة الجفاف:

تعتمد بشكل مبارش عىل الهواء يف املحيط، ودرجة الحرارة، وسماكة الطبقة و عدد الطبقات و بذلك ستتأثر أزمنة الجفاف طردياً مع هذه العوامل.
 • درجة الحرارة                                ١٦٠ °م 
 • زمن املكث:                                ١٥ دقيقة

 • الجفاف التام                                ١٥ دقيقة

تنظيف األدوات:
املاء العذب.

التعبئة :
التعبئة:   برميل ١٨ لرت.

مدة التخـزين:
فرتة الصالحية : ٦ أشهر عند درجة حرارة ٢٥°م.

التخزين : ضمن عبوة محكمة اإلغالق ويف مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح املحلية.

إرشادات السالمة: 
 • التنظيف:                    استخدم الجزيرة ثرن  ٦٠٠ لتنظيف األدوات ويف حال وجود البقع يف مكان التطبيق.                     

 • الصحة والسالمة:         الرجــاء قراءة واتبـاع تعليمـات الصحـة والسالمـة املوجودة عىل العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية  املوجودة يف مسودة بيانات املواد 
      اآلمنة MSDS لهذا املنتج يف أثناء تطبيق الدهان.  

                                   ويجب تجنب مالمسته للعني والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته. 
      عند التطبيق باستخدام الرش يجب أن يرتدي الفين مالبس واقية وقفازات، كما يوىص باستخدام واٍق للعني والجلد وكمامات واقيـة مـن استنشاق 

      األبخرة والرذاذ، ويجب حفظه بعيداً عن متناول األطفال.
 • التهوية:                      عند استخـدام الدهـان فـي األماكـن املغلقـة يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء يف أثناء التطبيق وخالل فتـرة جفـاف الدهـان. كمـا يجـب

      استخـدام كمامات واقية يف أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيني. 
 • تحذير:                       يحتوي هذا املنتج عىل مواد قابلة لالشتعـال، وكذلك يجـب حفظه بعيداً عن أي مصادر للرشر والنـار.

. MSDS " املرجو قـراءة "مسـودة بيانـات املـواد اآلمنة TLV و  LEL ملزيـد مـن  املعلومـات عـن      
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