
الوصف:
دهان رشة ذو حماية فائقة ومظهر ديكورى رائع تعتمد فى تصنيعها عىل املستحلبات األكريليكية النقية املزودة بتكنولوجيا خاصة للعزل الحراري تمنح املنتج املقاومة العالية 

اللتصاق األتربة واالوساخ ويمتاز بقوة االلتصاق واملرونة العالية وثباتية األلوان واملظهر األنيق .

االستخدام:
يستخدم  يف التطبيقات الخارجية كطبقة نهائية لنظام الجزيرة دثار للعزل الحراري.

الخصائص:
 • مقاومة فائقة للعوامل الجوية ودرجات الحرارة املختلفة والرطوبة.

 • مقاومة عالية لالحتكاك والخدش.
 • سهل التطبيق والتشكيل بتصاميم مختلفة.

 • ثباتية فائقة لاللوان .
 • خصائص التصاق ممتازة مع جميع االسطح.

الشهادات:
 : (SASO) اجتاز نظام "الجزيرة دثار" اختبار كفاءة نظام العزل الحراري يف الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة • 

.ISO 8990 -  W/m²K (  EPS:0.29 - XPS:0.33 ) وقيمة معامل االنتقال الحراري    

الخصائص الفيزيائية:
 • املظهـر:                         مطفي - بمظر خطوط  .

 • اللــون:                     حسـب مجموعـة األلـوان  املعتمدة يف كتالوج ألوان دهانات الجزيرة.
 • الثقل النوعي:                    ١٫٩ عند درجة حرارة ٢٥°م.

 • اللـزوجـة:                               لزوجة عالية.
.ASTM  D2697       ٪ الحجم الصلب:             ٨٢ • 

 • معدل االنتشار النظري:            (٠٫٢٧٣ - ٠٫٣ -٠٫٣٥٠)  م٢ / كجم عند سماكة (٢٣٠٠ - ٢٧٠٠ - ٣٠٠٠) ميكرون ويعتمد عىل الشكل املطلوب وسماكة الطبقة 
             وطبيعة السطح ورشوط التنفيذ.

 • قيـمـــة ( املــواد العضوية املتطايرة ):           ١٥٫٣ جرام / لرت.

تجهيز السطح:
ألنظمة الجزيرة دثار:

 • يجب أن يجف السطح جفافاً تام قبل تطبيق األساس.
 • يجـب معالجـة السطح وإزالـة جميـع الزوائـد املوجودة حىت الوصـول إىل سطح مناسب للتطبيق.

 • يجـب أن تكــون األسطـح نظيفـة وجافة وخاليـة مـن األتربــة والغبـار والشحوم والزيوت واألمالح والعفن. 

إرشادات التطبيق:
 • يجب إزالة الغبار واألتربة وآثار الشحوم والزيوت وامللوثات األخرى تماماً من السطح.

 • يجب أن ال تقل درجة حرارة السطح املطلوب طالؤه عن ١٠°م، وأن ال تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪ وأن ال تزيد الرطوبة النسبية املحيطة عن ٧٠ ٪.
 • يجب أن تكون درجة قلوية السطح ٩ كحد أقىص .

 • يجب تقليب الدهان جيداً حىت يصبح متجانساً قبل االستخدام.
 • التخفيـف إىل الدرجـة الالزمـة باستخدام املاء للحصـول عىل اللزوجة املناسبة للتطبيق.

 • عدم الطالء فوق السطوح الرطبة إال بعد جفافها جفافاً تاماً.

أدوات التطبيق: 
 • املسطرين: املسطرين املعدين.

الربوة البالستيكية (الخشنة والناعمة).

المخفف المقترح:
املاء العذب.

نسبة التخفيف:
 • جاهز لالستخدام بدون تخفيف.

 • يمكن استخدام نسبة ( ١ - ٢ )٪ من املاء العذب للتخفيف عند الرضورة.
 • وتعتمد عىل طبيعة الجو وظروف التنفيذ.

إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ١ / ٢
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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.

إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ٢ / ٢

نظام الطالء:
 • الجزيرة دثار أدهيسف .

.XPS  الجزيرة دثار • 
.Anchors الجزيرة دثار • 

. (Fiberglass mesh) الجزيرة دثار فايرب جالس مش • 
 • الجزيرة دثار ريندر.        
 • الجزيـرة دثار برايمكـس.

 • طــالء طبقــة واحــدة مـن "الجـزيرة دثار الينتكـس" باستخـدام املسطـريـن املعدين. 
 • تشكيل املظهر املطلوب باستخدام الربوة البالستيكية الخشنة، وتنظيف الربوة من الحبيبات العالقة باإلسفنج املشبـع باملـاء عند الرضورة يف أثنـاء التشكيل.

 • يتم تنعيم السطح و تنسيقة بالربوة البالستيكية الناعمة ليعطي  شكل و مظهر جمايل متناسق. (حسب الرغبة)
مالحظات : 

 • لتحقيق معدل االنتشار وللحصول عىل الشكل املطلوب يجب أن يقوم بعملية طالء " الجزيرة دثار الينتكس" منفذ محرتف.
 • يجـب أن يتـم الضغـط بشـدة باملسطريـن أو البــروة خـالل التطبيـق للحصول عىل التصاقية عالية.

زمن الجفاف:
 • الجفـاف السطحي             ساعتان.

 • الجفاف الصلب                  ٢٤ ساعة.
 • الجفـاف التام              ٧ أيام.

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

تنظيف االدوات:
باإلسفنج املشبع باملـاء العـذب.

التعبئة :
برميل  ٢٥ كجم.

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

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

إرشادات السالمة: 
 • 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.
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