
الوصف:
مخفف يحتوي عىل مركبات أروماتيكية يمتاز بقدرته عىل تخفيف الدهانات املعتمدة عىل الراتنجات األلكيدية .

االستخدام:
يستخدم لتخفيف جميع أنواع الدهانات والورنيشات املعتمدة يف تصنيعها عىل الراتنجات األلكيدية ، وكذلك لتنظيف أدوات الطالء فى انظمة الطالء ألنواع الدهانات السابقة .

الخصائص الفيزيائية:
.ASTM  D1475      ٠٫٧٨  الثقل النوعي: 

٤١°م. نقطة الوميض: 

تعليمات خـاصـة:
 • يجب حفظه يف مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

 • رسيع االشتعال، يجب حفظه وتداوله بعيداًً عن مصادر اللهب والحرارة والرشر.
 • يجب تجنب رج العبوة قبل فتحها.

 • يجب فتح العبوة بحذر.

التعبئة:
جالون أمرييك:  ٣٫٦ لرتاً . 

برميل         :   ١٨ لرتاً.

التخزين 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 االستعمال والسالمة: 
الرجــاء قراءة واتبـاع تعليمـات الصحـة والسالمـة املـوجـودة علـى العبـوة وكـذلـك جـميـع الحـقـائـق التحذيريـة املوجـودة يف MSDS  لهـذا املنتـج أثـنـاء   الصحة والسالمة: 

تطبيق الدهان. ويجب تجنب مالمسته للعني والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته. عند التطبيق باستخدام الرش يجـب أن يرتـدي الفنـي مالبـس واقيـة،     
قفـازات، كما يـوصـى باستخـدام واٍق للعيــن والجلـد وكـمـامـات واقيـة مـن استنشـاق األبخـرة والرذاذ. يجـب حفظـه بعيداً عن متناول األطفال.   

عند استخـدام الدهـان فـي األماكـن املغلقـة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء أثناء التطبيق وخالل فرتة جفاف الدهان. كما يجب استخدام   التهوية:  
كمامات واقية أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيني.    

يحتوي هـذا املنتج عىل مواد قابلة لالشتعال، يجب حفظـه بعيداً عن أي مصادر للرشر والنار. ملزيد مـن املعلومات عن LEL و TLV املرجو قراءة "مسودة   تحذير:  
               .MSDS " بيانات املواد آلمنة   

من أجل سالمة البيئة، يرجى عدم رمـي بقايـا الدهان والعبوات الفائضة واستغاللها ألي جهة تحتاج إليها لغرض االستخدام أو إعادة التدوير.    سالمة البيئة: 

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقـاً للوائـح املحليـة املحـددة يف قانونـي مراقبـة التلـوث وحماية البيئة.   مالحظة:  

إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ١ / ١

مواصفات املنتج الفنية
الجـزيـرة ثـيـنـر 504

JT-11001

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.


