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إصدار: ٢٠٢٠مصفحة: ١ / ٣

الوصف:
طالء مايئ مرن لألسطح، عازل للماء وعاكس ألشعة الشمس، يعتمد يف تصنيعه عىل ١٠٠٪ من املستحلبات األكريليكية. صمم خصيصاً لعزل الحرارة بتكنولوجيا انعكاس أشعة 

الشمس مما يؤدي النخفاض درجات الحرارة الداخلية وتقليل تكلفة الطاقة، مع خواص فائقة يف عزل املاء.  

االستخدام:
يستخدم عىل األسطح األفقية واملائلة اليت تتطلب خواص استثنائية لعزل الحرارة بتكنولوجيا انعكاس أشعة الشمس مع خواص ممتازة لعزل املاء عىل مختلف أنواع االسطح 
الحديدية واملجلفنة و الخرسانية والبالط االسمنيت وأسطح البويل يورثان فوم والبيتومني، وذلك للمنشأت الحديدية (الهناجر) واملستودعات واملباين التجارية واملباين السكنية 

واملنشأت الخدمية.

الخصائص:
• يخفض درجات الحرارة لقدرته االستثنائية عىل عكس أشعة الشمس مما يؤدي إىل تخفيض قيمة استهالك الكهرباء. 

• قدره ممتازة لعزل املياه.
• مقاومة فائقة اللتقاط األوساخ مما يحافظ عىل نظافة السطح وانعكاسيته.

• مقاومة عالية لنمو الطحالب. 
• مقاومة ممتازة للظروف الجوية القاسية يف الرشق األوسط.

• مقاومة ممتازة لألشعة فوق البنفسجية.
• مرونة وقدرة عالية عىل تجسري واخفاء التشققات.
• التصاقية فائقة مع العديد من األسطح اإلنشائية. 
• محتوى منخفض جداً من املواد العضوية املتطايرة.

الخصائص الفيزيائية:             
ربع المع. املظهـر:   

أبيض. اللــون:   
.ASTM  D1475                                                                                    .١٫٤ عند درجة حرارة ٢٥°م الثقل النوعي:  

١٠٥ وحدة كربس، عند درجة حرارة ٢٥°م. اللـزوجـة:   
.ASTM  D2697               ٪٥٣ الحجم الصلب:  

(١٫١) م٢/لرت، عند سماكة الطبقة الجافة  ٥٠٠مايكرون.  معدل االنتشار النظري:  
ASTM D7897                ٠٫٨٦٦ قدرة انعكاس الحرارة*:  

  ASTM D7897                ٠٫٩١ معامل انبعاث الحرارة*:  
.ASTM  D2243               ،اجتياز، ٣ دورات االستقرار للتجمد:  
.ASTM  D1849            اجتياز، ٣٠ يوماً عند درجة حرارة ٥٢°م االستقرار للحرارة:  

 
تجهيز السطح:

للسطوح  الحديدية:
• يجب ان يكون السطح سليماً ونظيفاً وخايل من التأكل والزيوت والشحوم واالتربة وامللوثات.

• يجب تطبيق «الجزيرة ايبو ماستيك» عىل األماكن اليت بها صدأ بعد اعدادها جيداً.
• يجب مىلء الثقوب وأي فتحات عند املسامري باستخدام مادة مالئه مناسبة.

لسطوح البالط األسمنيت:
• يجب أن تكون األسطح نظيفة وجافة وخالية من األتربة والغبار والشحوم والزيوت واألمالح والعفن والزوائد االسمنتيه.

للسطوح الخرسانية:
• جميع السطوح الخرسانية تحتاج اىل ٢٨ يوماً للجفاف.

• يجب معالجة السطح بإزالة جميع الشوائب واي زوائد اسمنتية للحصول عىل سطح مناسب للتطبيق.
• تأكد من ان السطح صلباً ونظيفاً وخال من االتربة والشحوم والزيوتواالمالح والعفن. 

ESP معالجة التشققات باستخدام جاز ايبوكيس كراك فيلر •
لسطوح البويل يورثان فوم:

• يجب أن تكون األسطح نظيفة وجافة وخالية من األتربة والغبار والشحوم والزيوت واألمالح والعفن.
لسطوح روالت البيتومني :

• يجب أن تكون األسطح نظيفة وجافة وخالية من األتربة والغبار والشحوم والزيوت واألمالح والعفن.



ارشادات التطبيق:
١. يجب إزالة الغبار واألتربة وآثار الشحوم والزيوت وامللوثات األخرى تماماً من السطح.

١. يجب أن ال تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن ال تزيـد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبيـة املحيطـة عن ٧٠ ٪.
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل االستخدام.

٤. عدم الطالء فوق السطوح الرطبة إال بعد جفافها جفافاً تاماً.
٥. عدم طـالء الطبقـة التاليـة ما لـم تجـف الطبقة السابقة تماماً، ويجب إعطاء فرتة زمنية كافية بني الطبقتيـن ال تقـل عـن الحـد األدنـى للزمـن الفاصل بني طالء الطبقتني.

أدوات التطبيق:
• مسدس الرش الالهوايئ :

            فتحة الفوهة:     ( ٠٫٠١٧-٠٫٠٢١) بوصة .
.(psi ٢١٠٠ )الضغط عند الفوهة: ١٥ ميجاباسكال            

            زاوية الرش  :    ٤٠°-٦٠°
• الـــرول:

            الرول الناعم (النوع املطلوب: ديكور ناردين ٨٠٠٩ - كود: ١٠٩٣) .
• الفرشــاة :

            النوع الجيد واملناسب.لألماكن الضيقة.

المخفف المقترج:
املاء العذب.

نظام الطالء:
للسطوح الحديدية:

• طالء طبقة من «الجزيرة كوول رووف» بنسبة تخفيف (١٠-١٥)٪ بإستخدام مسدس الرش كأساس بسماكة ٧٥ مايكرون.
• تطبيق شبكة النسيج «الجزيرة تايتكس T-٣٢٥» عىل مناطق وصالت االلواح  اليت توجد بمسار مياه الترصيف وتثبيتها بإستخدام «الجزيرة كوول رووف»

• طالء طبقتني من «الجزيرة كوول رووف» بسماكة ٥٠٠ مايكرون بإستخدام مسدس الرش.
ألسطح البالط األسمنيت:

• طالء طبقة من «الجزيرة كوول رووف» باستخدام الرول بنسبة تخفيف (١٠-١٥)٪ كأساس بسماكة ٧٥ مايكرون عند الحاجه.
• تطبيق شبكة النسيج «الجزيرة تايتكس T-٣٢٥» عىل األركان وايضاً فتحات املواسري وتثبيتها باستخدام « الجزيرة كوول رووف».

• تطبيق طبقة من «الجزيرة كوول رووف» بسماكة ٥٠٠ مايكرون باستخدام الرول ومن ثم تثبيت الشبك  واعادة تطبيق وجه اخر عىل الشبك بسماكه٥٠٠مايكرون واالستمرار عىل 
نفس النهج لكامل املساحة.

لألسطح الخرسانية :
• طالء طبقة من «الجزيرة كوول رووف» باستخدام الرول بنسبة تخفيف (١٠-١٥)٪ كأساس بسماكة ٧٥ مايكرون عند الحاجه.

• تطبيق شبكة النسيج «الجزيرة تايتكس T-٣٢٥» عىل األركان والتشققات  وفتحات املواسري وتثبيتها باستخدام « الجزيرة كوول رووف».
• تطبيق طبقة من «الجزيرة كوول رووف» بسماكة ٥٠٠ مايكرون باستخدام الرول ومن ثم تثبيت الشبك  واعادة تطبيق وجه اخر عىل الشبك بسماكة٥٠٠مايكرون واالستمرار عىل 

نفس النهج لكامل املساحة.
لسطوح البويل يورثان فوم :

• تطبيق شبكة النسيج «الجزيرة تايتكس T-٣٢٥» عىل األركان والحفر الكبرية وتثبيتها باستخدام « الجزيرة كوول رووف».
• طالء طبقتني من «الجزيرة كوول رووف» بسماكة ٥٠٠ مايكرون بإستخدام الرول.

لسطوح روالت البيتومني:
• تطبيق شبكة النسيج«الجزيرة تايتكس T-٣٢٥» عىل األركان والحفر الكبرية وتثبيتها باستخدام « الجزيرة كوول رووف».

• طالء طبقتني من «الجزيرة كوول رووف» بسماكة ٥٠٠ مايكرون بإستخدام الرول.

تعليمات االستخدام:
• وزن الشبك النسيجي يجب أن يكون ٩٣ جرام/م٢ ونسبة تمدد ٤٠٪  .

• يجب املحافظة عىل مناطق التداخل بني الشبك النسيجي بحيث تكون مسافة التداخل  من ٥-١٠سم.
• يجب معالجة الزوايا القائمة (٩٠°) باستخدام «الجزيرة ريبوند ١٠٠» مع الخلطة االسمنتية حىت الحصول عىل سطح خايل من الحواف الحادة.

• يجب التطبيق عىل سطح مستوي وذلك لضمان  الحصول عىل سماكة منتظمة
• يف حال حدوث أعمال صيانة بالسطح يجب قص املناطق املترضرة من املنتج والشبك وإعادة التطبيق مع االلتزام بتسوية الحواف وايضاً مناطق تداخل الشبك النسيجي الجديد 

مع القديم بحيث تكون مسافة التداخل ٥-١٠سم.
• يف حال قلة األمطار ووجود مصادر لألتربة والغبار يجب غسل السطح للحصول عىل أعىل كفاءة النعكاس أشعة الشمس.

إصدار: ٢٠٢٠مصفحة: ٢ / ٣
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زمن الجفاف:
• الجفاف السطحي                                             ٢ ساعة. 

• الجفاف التام                                                   ٧ أيام.
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة °25م.

تنظيف األدوات:
املاء العـذب.

 التعبئة:
 برميل:          ١٨ لرتاً.

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

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

إرشادات االستعمال والسالمة: 
• 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.

إصدار: ٢٠٢٠مصفحة: ٣ / ٣

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.
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