
الوصف:
اساس مطور عايل الجودة، يتكون من مستحلب أكريليك خاص، صمم خصيصاً  لتطبيق الجزيرة كونكريت إفكت.

االستخدام:
يستخدم يف التطبيقات الداخلية كطبقة أساس «للجزيرة كونكريت إفكت».

الخصائص:
 • يعطي طبقة اللياسة القوة واملتانة العالية.

 • يقلل من حدوث التشققات يف طبقة اللياسة بعد الجفاف.
 • مقاومة عالية لنفاذية املاء.

 • مقاومة لالنكماش.
 • مقاومة عالية المتصاص املاء.

 • مقاومة للمواد الكيميائية.
 • قوة التصاقية عالية

الخصائص الفيزيائية:
 • املادة الرابطة                 مستحلب أكريليك

 • الكثافة                       ١٫٠١ كجم/لرت
ASTM  D2697                     ٪املواد الصلبة                   ١٦±١ • 

 • اللــون                      أبيض حليبـي
 • سماكة الطبقة الجافة:                           ١٥ مايكرون

 • معدل االنتشار النظري:                          ١٠ م٢/لرت للطبقه الواحدة   (معدل اإلنتشار يختلف حسب طبيعة السطح وظروف التطبيق ) 
 • درجة القلوية                      ٧ - ٩     

تجهيز السطح:
  • يجب أن تكون األسطح نظيفة وجافة وخالية من األتربة والغبار والشحوم والزيوت واألمالح والعفن والزوائد األسمنتية، أو أي مواد عالقة قد تؤثر عىل االلتصاقية.

إرشادات التطبيق:
 • يجب تقليب مادة "الجزيرة كونكريت إفكت برايمر" جيداً قبل االستخدام.

• يتم تطبيق "الجزيرة كونكريت إفكت برايمر" دون تخفيف باستخدام الفرشاة ، الرول أو الرش الهوايئ.
 • تطبيق طبقة أوىل من"الجزيرة كونكريت إفكت برايمر" وتركه حىت يجف تماماً.

 • تطبيق طبقة ثانية من "الجزيرة كونكريت إفكت برايمر" ومن ثم البدء بتطبيق "الجزيرة كونكريت إفكت" مبارشة بسماكة ٢-٣ مم قبل جفاف الطبقة الثانية.

زمن الجفاف وإعادة الدهان :
• زمن الجفاف يتعلق بظروف التهوية ودرجة الحرارة .

• زمن الجفاف         ٣٠- ٦٠  دقيقة حسب درجة الحرارة .
• يتم تطبيق الطبقه الثانيه بعد تمام جفاف الطبقة االويل  . 

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

أدوات التطبيق: 
 • الرول.

 • الفرشاة. 
 • مسدس الرش.

تنظيف االدوات:
 • املــاء العــذب.

إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ١ / ٢

مواصفات املنتج الفنية
الجزيرة كونكريت إفكت برايمر 

JK-12006



إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ٢ / ٢

التعبئة :
 • عبوة :  ٣٫٦٥ لرت.

التخـزين وفترة الصالحية:
 • فرتة الصالحية : ١٢ أشهر  عند درجة حرارة ٢٥°م.

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

إرشادات السالمة: 
 • يجب إرتداء املالبس والنظارات الواقية وقفازات الحماية لليد وحماية الوجه.

 • عند مالمسة املنتج للعني يجب غسلها مبارشة بكمية وفرية من املاء النظيف واستشارة الطبيب املتخصص.
 • يحفظ املنتج بعيدا عن متناول األطفال.

 • ولبقية املعلومات, أطلب صحيفة بيانات السالمة للمنتج.
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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.


