
الوصف:
طبقة نهائية مائية شفافة يعتمد يف تصنيعه عىل خليط من املواد الشمعية واإلضافات الخاصة . 

االستخدام:
يستخدم للتطبيقات الداخلية فوق "الجزيرة مارمو" بشكل خاص يف غرف الطعام واملطابخ والحمامات.

الخصائص:
 • مقاومة ممتازة  للماء مما يجعله مناسبآ لالستخدام يف املطابخ والحمامات.

 • مقاومة ممتازة لنمو البكرتيا والفطريات.
 • مقاومة ممتازة للملوثات.

 • نافر للماء
 • سهل التطبيق والتلميع.

الخصائص الفيزيائية:
 • املظهـر                         المع. 

 • اللــون                      شفاف. 
ASTM D1475                                         ١٫٠٠  • الثقل النوعي    
 .ASTM D562                                       ٤٨  • اللـزوجـة              

.ASTM D2697                                                      ٪ الحجم الصلب                   ٢٨ • 

االختبارات:
.ASTM D2243                                          االستقرار للتجمد                   اجتياز • 
.ASTM D2243                                          االستقرار للحرارة                   اجتياز • 

*معدل االنتشار العميل للمنتج املطبق يعتمد عيل طبيعة السطح , والظروف املحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر 
(لتجنـب الهـدر  يجـب التـأكد–عند الشـراء-من كمـية الدهان املنـاسبة لألسطح املراد طالؤها). 

تجهيز السطح:
 • جميع األسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إىل فرتة زمنية ال تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق األساس.  

 • يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من األسطح املدهونة سابقاً.
 • يجب أن يكون السطح صلباً وخاليا من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.

 • يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخاٍل مـن الزوائد واألتربـة والغبـار والشحوم والزيوت واألمالح والعفن.  
 • معالجـة التشققـات و الحفـر الصغيـرة بمادة مالئة مناسبة مثل " الجزيرة  ألتميت " أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «جاز ايبوكيس كراك فيلر ESP» قبل البدء يف دهان األساس. 

«استرش قسم الدعم الفين»

إرشادات التطبيق :
 • يجب أن ال تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن ال تزيـد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبيـة املحيطـة عن ٧٠ ٪.

.(pH=٩) يجب أن ال تتجاوز  قلوية السطح • 
 • يجب تقليب الدهان جيداً قبل االستخدام.

 • عدم الطالء فوق األسطح الرطبة إال بعد جفافها جفافاً تاماً.
 • عدم طالء الطبقة التاليـة ما لم تجـف الطبقـة السابقـة تمامـاً، مع مراعاة الحد األدىن للزمن الفاصل بني طالء الطبقتني.

 • ينبغي توفري التهوية الكافية خالل تطبيق الدهان. 

ادوات التطبيق:
 • القماش القطين الناعم.

المخفف المقترح :
ال يخفف.

نسبةالتخفيف:
جاهز لالستخدام. 

إصدار : ٢٠٢١صفحة : 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 : ٢٠٢١صفحة : ٢ / ٢

نظام الطالء:
 • طالء "الجزيرة مارمو" ( يرجى الرجوع للنرشة الفنية للمنتج ) 

 • طالء طبقة من "الجزيرة مارمو كلري" بقماش قطن ناعم و توزيعة بإنتظام عيل سطح  "الجزيرة مارمو". و يتم ترك السطح للجفاف ملدة من 
 • ( ٥ - ١٠ ) دقيقة و البدأ يف عملية التلميع بإستخدام قماش قطن ناعم.

زمن الجفاف :
 • الجفاف السطحي             ( ٥ – ١٠) دقائق.

 • الجفاف الصلب           ساعتان.
 • الجفاف التام              ٧ أيام.

النتائج السابقة بموجب  ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م. 

تنظيف األدوات:
 باملـاء العـذب.

التعبئة :
جالون   ٠٫٥ لرت .

التخـزين وفترة الصالحية:
فرتة الصالحية :٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.

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

 إرشادات السالمة: 
 • يرجى قراءة واتبـاع تعليمـات الصحـة والسالمـة املـوجـودة علـى العبـوة، وكـذلـك اإلرشادات  التحذيريـة املوجـودة يف MSDS لهـذا املنتـج. 

 • يجب التعامل بحذر مع املنتج  قبل التطبيق ويف أثـنـائه. 
 • يجب تجنب مالمسة الدهان للعني والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته يف أثـنـاء التطبيق.

 • ينصح باستخدام املنتج يف أماكن جيدة التهوية  أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش..
 • يجب حفظ املنتج بعيداً عن متناول أيدي األطفال.

من أجل سالمة البيئة : يرجــى تسليم  بقايـــا الدهـــــان والعبوات الفائضة  ألي جهة محلية معتمدة لغرض االستخدام أو إعادة التدوير.
مالحظة : النفايــات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح املحلية املحددة يف قانوين مراقبة التلوث وحماية البيئة.
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