
الوصف:
صبغة خاصة للخشب مبنية عىل أساس مذييب، تمنح الخشب مظهرًا ديكوريًا بمجموعة واسعة من األلوان، صممت خصيصاً البراز جمالية الخشب ومنحه رونقاً وشكالً أنيقاً 

يتوافق مع كافة األذواق. 

االستخدام:
يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية كصبغة ملونة عىل جميع أنواع األسطح الخشبية كاألبواب والنوافذ واملفروشات.

الخصائص:
 • صبغات عالية الرتكيز تمنح تغطية فائقة.

 • معدل انتشار عاٍل.
 • تغلغل عميق و وقوة التصاق عالية عىل األسطح الخشبية والطبقات العليا.

 • ثباتية ممتازة لأللوان. 
 • مقاومة للتعفن والفطريات وآفات األخشاب.

 • مقاومة عالية لألشعة فوق البنفسجية.
 • رسيع الجفاف.

الخصائص الفيزيائية:
 • اللــون                             حسب كتالـوج ألـوان" الجـزيـرة وودستاين ".

.ASTM  D2697                                                        ٪ الحجم الصلب                     ١٠ • 

.ASTM  D1200                           ،اللـزوجـة                          ١٥ ثانية، فورد كاب رقم٤ • 
. ASTM  D1475                                                               الثقل النوعي                     ٠٫٨٧ • 

 • سماكة الطبقة الجافة                 ٨ مايكرون لكل طبقة.
 • معدل االنتشار النظري*              ١٢ م²/ لرت، عنـد سماكـة الطبقـة الجافة ٨ مايكـرون. حسب درجة اللون ونسبة التخفيف.

 • نقطة الوميض                    فوق ٢٣°م.
*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:
 • أزل جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت واألتربة والغبار واألمالح وغريها من امللوثات. 

 • ثم قم بصنفرة وتنعيم السطح وتنظيفه من آثار الصنفرة بالهواء املضغوط قبل الرشوع يف عملية الطالء.

ظروف التطبيق:
 • درجة الحرارة أثناء التطبيق يجب أن تكون أكرث من ٥م°

 • درجة حرارة السطح يجب ان تكون اكرث من درجة  الندي بـ٣°م.
 • يجب أال تتجاوز الرطوبة النسبية املحيطة  نسبة ٨٥٪.

نظام الطالء:
 • الجزيرة وود ستاين.

 • يمكن تطبيق جميع أنواع الساندينج سيلر ودهانات الوجه النهايئ ذات األساس املذييب فوقها.

طريقة التطبيق والتخفيف:
 • املخفف:  التخفيف  حسب درجة اللون املطلوبة وطريقة التطبيق. 

إصدار : ٢٠١٩صفحة : ١ / ٢

مواصفات املنتج الفنية
الجزيرة وود ستاين

JS-11001



إصدار : ٢٠١٩صفحة : ٢ / ٢

تنوية:
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.

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 حرارة السطح                                      ٢٥ °م / ٧٧°ف 

• الرطوبة النسبية املحيطة                                ٥٠ ٪ 
• الجفاف السطحي                                       (  ٥-١٠ ) دقائق .

• الجفاف الصلب                                          ( ٢٠-٣٠ ) دقيقة .
• الجفاف التام                                               ساعة واحدة.

• فرتة إعادة الطالء ، الحد األدىن                        ٣٠  دقيقة.
• فرتة إعادة الطالء ، الحد األعىل                      --------- 

مالحظة : جميـع النتائـج السـابقـة املوضـحـة يف الجـدول مبنيـة علـى قياسـات رشيحـة مطبقـة قياسيـة السماكـة و جيـدة التهويـة ولنظام دهان طبقة واحدة.
*السطح يجب أن يكون جافاً ونظيفاً وخالياً من امللوثات من أجل التطبيق.

التعبئة:
التعبئة:                      عبوة ١ لرت.

التخزين وفترة الصالحية:
١فرتة الصالحية:   ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.

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

إرشادات االستعمال والسالمة: 

التنظيف:                 استخدم" الجزيرة ثيرن  ٥٠٧" لتنظيف األدوات يف حال وجود البقع يف مكان التطبيق. 
                    

االستعمال:              استعمل بحذر . حرك الدهان جيداً قبل االستعمال.

الصحة والسالمة:     

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

             
سالمة البيئة :            من أجل سالمة البيئة، يرجى عدم رمـي بقايـا الدهان والعبوات الفائضة واستغاللها ألي جهة تحتاج إليها لغرض االستخدام أو إعادة التدوير.

   
مالحظة :                   النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقـاً للوائـح املحليـة املحـددة يف قانونـي مراقبـة التلـوث وحماية البيئة. 
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 MSDS الرجــاء قراءة واتبـاع تعليمـات الصحـة والسالمـة املوجودة عىل العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية املوجودة يف مسودة بيانات املواد اآلمنة 
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 للعيــن والجلــد وكمامـات واقيـة مـن استنشاق األبخرة والرذاذ، ويجب حفظه بعيداً عن متناول األطفال.


