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  اجلـــزيـرة جـلـوس أكـريـل
JA-18001 

   
، األكريليك يعتمد يف تصنيعه على مستحضرات من مستحلب  مائي المع ،دهان  :الوصــف 

   .يع الظروف اجلويةمجمصمم ليالئم التطبيقات اخلارجية والداخلية يف 
 :باخلصائص التالية" ريلكجلوس أزيرة اجل"يتميز دهان  :اخلصـائص    
 .عة جيدة جداًمل - 

 .متانة وقوة عالية -
 .مقاوم للظروف اجلوية املختلفة -
  .عايل املرونة -
 .مقاومة جيدة للماء والقلويات واألمالح -
 .يتحمل الغسيل باملاء والصابون -
 .خصائص جيدة جداً يف ثبات اللون -

وامللمس  ائي، حيثما تكون الرغبة يف احلصول على املظهر الالمعيستخدم كدهان  :االستخـدام    
واجلبسية  واإلمسنتيةيف التطبيقات اخلارجية والداخلية، على السطوح اخلرسانية الناعم 

 .وميكن استخدامه فوق طبقة الرشاتوسطوح الطوب الفخاري، 
 

  :اخلصـائص الفـيزيـائيـة  
 .عمال :املظهـر 
  .ASTM D523، °٦٠عند زاوية  ٦٠فوق   :اللمعــة 
 .دهانات اجلزيرةألوان حبسب األلوان املعتمدة يف كتالوج لون األبيض وينتج بال :اللــون 
 .ASTM  D1475، م°٢٥عند درجة حرارة  ١.٢٥ :الثقل النوعي 
 .ASTM  D562،   م°٢٥عند درجة حرارة  وحدة كربس ٩٥ :اللـزوجـة 
 .ASTM  D2697  ،% ٤٨.٨٦ :احلجم الصلب 
 .لكل طبقة مايكرون ٤٠طبقة اجلافة  السماكة املقترحة لل :مساكة الطبقـة 
، عند مساكة )جالون أمريكي /٢قدم ٤٨٩.٢(  لتر/٢م١٢.٢معدل االنتشار النظري  :معدل االنتشار 

من كمية  -عند الشراء –لتجنب اهلدر ، جيب التأكد (  .مايكرون ٤٠طبقة جافة 
 ).الدهان املناسبة للسطوح املراد طالؤها

 .ASTM  D4400رون، مايك ٢٠٠ :درجة التسييل 
  .ASTM  D870أيام،  ٧اجتياز،  :مقاومـة املـاء 
  .ASTM  D1308، % ) ١حملول بتركيز ( أيام  ٧اجتياز،   :مقاومة القلويات 
  .ASTM  D1308، % ) ١.٥حملول بتركيز ( أيام  ٧اجتياز،   :مقاومة األمالح 
  .ASTM  D3359اجتياز،   :قوة االلتصاق 
  .ASTM  D522مم، ٣ياز، قطر اجت  :املـرونـة 
  .ASTM  D2243دورات،  ٣اجتياز،   :داالستقرار للتجم 
  .م°٥٠يوماً عند درجة حرارة  ٤٩اجتياز،   :ةاالستقرار للحرار 
  .لتر /غم  ٢.٨):  املواد العضوية املتطايرة ( قيمة  

   .ساعة واحدة          اجلفاف السطحي   - :زمـن اجلـفـاف
  .اتساع  ٤            اجلفاف التام -
  .اتساع   ٨  )احلد األدىن ( الزمن الفاصل بني طالء طبقتني متتاليتني  -

 .ASTM D5895النتائج السابقة مبوجب 
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 إنش  )٠.٠٢١-٠.٠١٧(: فتحة الفوهة  : )اكسيليرب ( مسدس الرش الالهوائي - :أدوات التطبيـق

 ).psi ٢١٠٠ ( ميجاباسكال ١٥: الضغط عند الفوهة      
 °٦٠- °٤٠:  زاوية الرش 
  .مم)  ١.٨ – ١.٥( : حجم الفوهة املقترح  :اهلوائي مسدس الرش -
 .الرول الصويف الناعم: النوع املقترح    :رولـالــ -

 .النوع العادي    :اةــالفرش 

 

 .املــاء العــذب :املخفف املقتـرح
  .طبيقيف التالالهوائي  باحلجم، عند استخدام مسدس الرش)%  ١٥ - ٥(  :نسبـة التخفيف  

  .يف التطبيق اهلوائي  باحلجم، عند استخدام مسدس الرش)% ٣٥ -٢٥( 
  .باحلجم، عند استخدام الرول والفرشاة)% ٢٥ -١٥( 

 .وتعتمد على الظروف اجلوية عند االستخدام

 

 .باملـاء العـذب :تنظيف األدوات
 :إعداد األسطح   :إرشادات التطبيق  

 نتية وسطوح الطوب الفخاري للسطوح اجلديدة اخلرسانية واإلمس
يوماً للجفاف، وعند  ٢٨مجيع السطوح اجلديدة حتتاج إىل فترة زمنية ال تقل عن  -

أيام كحد أدىن للجفاف ومن مث  ٧الرغبة يف طالئها قبل هذه الفترة فيجب االنتظار 
  ".اجلزيرة ألكلي ريسيستنت برامير" طالء 

على السطح بصنفرا حىت الوصول إىل سطح مناسباً  جيب إزالة الزوائد املوجودة -
للتطبيق مث يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو باهلواء 

 .املضغوط
  .طالء طبقة من أحد األساسات املناسبة من دهانات اجلزيرة ويترك حىت جيف متاماً -
  

  للسطوح املدهونة قدمياً  
  .متقشراً أو متجرياً  إزالة الدهان القدمي إن كان -
 . التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت والشحوم واألتربة والشوائب -
ويترك " اجلزيرة كراك فيلر " ملء التشققات واحلفر الصغرية مبادة مالئة مناسبة مثل  -

 ". اجلزيرة سي برامير " ليجف مث صنفرته ، ويطلى مبادة أساس 
  نظام الطالء

 :للسطوح اخلارجية
أو أي " اجلزيرة سي برامير"أو " براميكسزيرة اجل"ء طبقة واحدة من األساس الط -

 .وتركه حىت جيف حسب طبيعة السطح أساس مناسب من أساسات دهانات اجلزيرة
  ".اجلزيرة جلوس أكريل"طالء طبقتني من  -

 :للسطوح الداخلية
أو أي " راجلزيرة سي برامي"أو " براميكسزيرة اجل"الء طبقة واحدة من األساس ط -

 .وتركه حىت جيف أساس مناسب من أساسات دهانات اجلزيرة حسب طبيعة السطح
للسطوح " اجلزيرة جبسيوم بويت"أو معجون " أيزي بويت"طالء طبقتني من معجون  -

اجلبسية وتنعيم السطح بالصنفرة وتنظيف الغبار الناتج عن الصنفرة بقطعة قماش أو 
 .باهلواء املضغوط

  ".اجلزيرة جلوس أكريل"طالء طبقتني من   -
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 :)للسطوح اخلارجية والداخلية (  لالستخدام فوق طبقة الرشات  
 ."براميكسزيرة اجل"الء طبقة واحدة من األساس ط -
 .طالء طبقة من الرشة -
  ".اجلزيرة جلوس أكريل"طالء طبقتني من   -

  .جالون أمريكي   :التـعبئــــة
  .لتراً ١٨برميل   
  ) .بيس يلون عن طريق آلة التلوين . ( لتر  ٣أسـاس  : جالون 
 ) .بيس يلون عن طريق آلة التلوين . ( لتر ١٧أسـاس  : برميل  

 .يف مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية شهراً ١٢ :اإلغالقضمن عبوة حمكمة         :مـدة التخـزين
  

  .قبل االستخدام جيب تقليب الدهان جيداً .١ :تعليمات خـاصـة
باستخدام املاء للحصول على اللزوجة املناسبة  رجة الالزمةالد إىلالتخفيف  .٢

  .للتطبيق
  .تاماً عدم الطالء فوق السطوح الرطبة إال بعد جفافها جفافاً .٣
فترة زمنية  إعطاء، وجيب جتف الطبقة السابقة متاماً ما ملعدم طالء الطبقة التالية  .٤

  .ني طالء الطبقتنيعن احلد األدىن للزمن الفاصل ب لال تقكافية بني الطبقتني 
 .األطفالأيدي عن متناول  يفضل االستخدام يف مكان جيد التهوية وبعيداً .٥
 .الدهان فاينبغي توفري التهوية الكافية أثناء وقت جف .٦
م، وأن التزيد °١٠درجة حرارة السطح املطلوب طالؤه عن لال تقأن جيب  .٧

 %. ٧٠يطة عن ، وأن التزيد الرطوبة النسبية احمل% ٨رطوبة سطح اجلدار عن 
 

أثناء الطالء، يف لعني أو اجللد أو استنشاق رذاذه أو أخبرته لجيب جتنب مالمسة الدهان  :إرشادات السالمة
. كانت التهوية غري كافية يف مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية وإذا

اجللد أو لعني أو لباختاذ االحتياطات الالزمة لتجنب مالمسة الدهان  وينصح دائماً
أثناء تطبيق نظام الرش يف الطالء حىت يف حال توفر التهوية اجليدة يف يف استنشاق رذاذه 

  .األطفال ييدأالدهان عن متناول  إبعادمكان العمل، كما جيب 
يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغالهلا ألي ، من أجل سالمة البيئة

 .ام أو إعادة التدويرجهة حتتاج إليها لغرض االستخد
النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح احمللية احملددة يف  :مالحظة 

 .قانوين مراقبة التلوث ومحاية البيئة

 

  


