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   رة  يـونـيـك جـلـوس أيـنـاملـزيـاجل
JA-38002 

 
طبقة ائية، عايل اجلودة، وعايل اللمعة، للتطبيقات اخلارجية والداخلية، ميتاز مبقاومته العالية دهان   :الوصــف

   .لالصفرار، يعتمد يف تصنيعه على أنواع خاصة من الراتنجات األلكيدية املعدلة
  :باخلصائص التالية" رة يونيك جلوس ايناملزياجل" يتميز دهان  :اخلصـائص    
 .٤٧٢/٢٠٠٢رقم للمواصفات السعودية  مطابق - 

 .ملعة عالية -

  .خصائص ممتازة ملقاومة االصفرار -
 .مقاومة ممتازة للعوامل اجلوية يف التطبيقات اخلارجية والداخلية -

 .خصائص ممتازة يف ثبات اللمعة -

 .خصائص تغطية ممتازة -

 .ملاء والصابونقابل للغسيل با -

  .خال من الرصاص -
ائي يف التطبيقات اخلارجية والداخلية على السطوح اخلرسانية واإلمسنتية يستخدم كدهان   :االستخـدام    

   .واجلبسية واألسبستوس واخلشبية واحلديدية
  :اخلصـائص الفـيزيـائيـة   

  .المع :املظهـر  
  .ASTM  D523، °٦٠عند زاوية   ٨٥فوق   :اللمعــة 
  .ينتج باللون األبيض وحبسب األلوان املعتمدة يف كتالوج ألوان دهانات اجلزيرة :اللــون 
  .ASTM  D1475، ١.٢٤ :الثقل النوعي 
  .ASTM  D562وحدة كربس،  ٩٨ :اللـزوجـة 
  .ASTM  D2697، % ٤٣.٥٠ :احلجم الصلب 
  .لكل طبقة مايكرون ٣٠السماكة املقترحة للطبقة اجلافة   :مساكة الطبقـة 
، عند مساكة طبقة جافة )جالون أمريكي /٢قدم ٥٨١.٥(  لتر/٢م ١٤.٥٠معدل االنتشار النظري  :معدل االنتشار 

من كمية الدهان املناسبة للسطوح  - عند الشراء –لتجنب اهلدر ، جيب التأكد (  .مايكرون ٣٠
  ).املراد طالؤها

  .مايكرون للطبقة الرطبة ١٠٠عند مساكة %  ٩٥فوق   :معدل التغطية 
  .ASTM  D4400مايكرون،  ١٥٠  :درجة التسييل 
  .H ،ASTM  D3363 4اجتياز بقلم   :القساوة 
  .ASTM  D5178، جمك ١اجتياز عند   :مقاومة اخلدش 
  .ASTM  D522مم،  ٣اجتياز عند قطر   :الثين 
  .ASTM  D3359اجتياز،   :قوة االلتصاق 
  .ASTM  D870ز، اجتيا  :مقاومة املـاء 
  .م°٣٨ :نقطة الوميض 
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  .ساعة واحدة                   جفاف امللمس  :زمـن اجلـفـاف
  . ساعتان            اجلفاف السطحي

  .ةساع ١٦            اجلفاف التام
  .ةساع ٢٤  )احلد األدىن ( الزمن الفاصل بني طالء طبقتني متتاليتني 

  .ASTM  D5895النتائج السابقة مبوجب 

 

 إنش  )٠.٠١٩-٠.٠١٥(: فتحة الفوهة  : )اكسيليرب ( مسدس الرش الالهوائي -  :وات التطبيـقأد    

 ).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 -

 

  ."٥٠٤اجلـزيرة ثينر " :املخفف املقتـرح    
 .يف التطبيقالالهوائي  باحلجم، عند استخدام مسدس الرش%  )١٥ - ٥(   :نسبـة التخفيف    

  .يف التطبيقاهلوائي باحلجم، عند استخدام مسدس الرش %  )٢٥  – ٢٠(
  .والفرشاة باحلجم، عند استخدام الرول%  )١٥  – ١٠(

  .وتعتمد على الظروف اجلوية وظروف التنفيذ عند االستخدام

 

  ."٥٠٤اجلزيرة ثينر " :تنظيف األدوات    
 :إعداد وجتهيز سطوح املباين  :إرشادات التطبيق    

إعداد السطح بصنفرته حىت تزول احلبيبات ومجيع آثار الزيوت والشحوم واألتربة  -
 .واألوساخ متاماً من السطح

 .تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو باهلواء املضغوط -
 :إعداد وجتهيز السطوح احلديدية

 .إعداد السطح احلديدي بصنفرته حىت تزول مجيع آثار الزيوت والشحوم والصدأ -
تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قطعة قماش لينة مبللة مبخفف  -

 .، وتركه حىت جيف متاماً"٥٠٤رة ثينر اجلزي"
 

 نظام الطالء على سطوح املباين 
، أو أي أساس آخر من "اجلزيرة سي برامير"أو " اجلزيرة براميكس"طالء طبقة من األساس  -

 .أساسات دهانات اجلزيرة املناسبة للسطح
بة يف للسطوح الداخلية فقط عند الرغ" أيزي بويت"طالء طبقة أو طبقتني من املعجون  -

 .احلصول على سطح ناعم امللمس
 ".اجلزيرة يونيك جلوس اينامل"طالء طبقتني من الدهان  -

 
 نظام الطالء على السطوح احلديدية 

اجلزيرة زنك "أو " اجلزيرة ريد أوكسيد برامير"طالء طبقة أو طبقتني من األساس  -
 .اليةمع مراعاة زمن اجلفاف الالزم قبل طالء الطبقة الت" فوسفايت برامير

مع مراعاة زمن اجلفاف " اجلزيرة يونيك جلوس اينامل"طالء طبقتني من الدهان النهائي  -
  .الالزم قبل طالء الطبقة التالية
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  .جالون أمريكي    :التـعبئــــة
   .لتراً ١٨برميل   

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

  .قبل االستخدامحىت يصبح متجانساً بشكل جيد جيب تقليب الدهان  .١  :تعليمات خـاصـة    
للحصول على اللزوجة " ٥٠٤اجلزيرة ثينر "خمفف ىل الدرجة الالزمة باستخدام إالتخفيف  .٢

  .املناسبة للتطبيق
 زالة أي نوع من أنواع الدهانات القدمية من السطح، وتنظيف السطح وحتضريه بشكلإجيب  .٣

  . جيد
  .تاماً عدم الطالء فوق السطوح الرطبة إال بعد جفافها جفافاً .٤
عطاء فترة زمنية كافية بني إوجيب  .عدم طالء الطبقة التالية مامل جتف الطبقة السابقة متاماً .٥

  .الطبقتني التقل عن احلد األدىن للزمن الفاصل بني طالء الطبقتني
 .األطفالأيدي عن متناول  بعيداًًحيفظ و ،يف مكان جيد التهوية هيفضل استخدام .٦
  .الدهان فاينبغي توفري التهوية الكافية أثناء وقت جف .٧

م، وأن التزيد رطوبة سطح °١٠جيب أن التقل درجة حرارة السطح املطلوب طالؤه عن  .٨  
  %. ٧٠وأن التزيد الرطوبة النسبية احمليطة عن %  ٨اجلدار عن 

أثناء الطالء، يف أو استنشاق رذاذه أو أخبرته  ،اجللد وألعني واملخفف لدهان جيب جتنب مالمسة ال  :إرشادات السالمة    
عند  ذا كانت التهوية غري كافية يف مكان العملإوومينع التدخني يف موقع العمل يف أثناء الطالء، 

باختاذ  وينصح دائماً. ، فيجب استخدام التهوية الصناعيةاستخدام الدهانات املعتمدة على املذيبات
أثناء يف لعني أو اجللد أو استنشاق رذاذه واملذيب لالحتياطات الالزمة لتجنب مالمسة الدهان ا

بعاد إتطبيق نظام الرش يف الطالء حىت يف حال توفر التهوية اجليدة يف مكان العمل، كما جيب 
  .األطفال أيدي الدهان عن متناول

بوات الفائضة واستغالهلا ألي جهة يرجى عدم رمي بقايا الدهان والع، من أجل سالمة البيئة 
 .حتتاج إليها لغرض االستخدام أو إعادة التدوير

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح احمللية احملددة يف قانوين مراقبة  :مالحظة 
  .التلوث ومحاية البيئة

 

  


