
الوصف:
دهان مايئ مقاوم للحريق بتكنولوجيا االنتفاخ، مبين عىل نوع خاص من األكريليك، صمم خصيصاً لحماية األسطح الجبسية من اإلحرتاق.

االستخدام:
يستخدم كدهان مقاوم للحريق ومانع النتشار اللهب عىل األسطح الجبسية لحمايتها من الحرائق السيللوزية.

الخصائص:
 • مقاومة النتشار الحريق.

 • حماية من الحرائق السيليلوزية ملدة ساعة واحدة.
 • يستخدم يف تطوير خصائص األسطح الجبسية يف مقاومة الحريق. 

 • التصاقية و متانة ممتازة.

الخصائص الفيزيائية:  
 • املظهـر:                           مطفي.

 • اللــون:                           اللون األبيض والرمادي الفاتح.
. ASTM  D2697     ٪ الحجم الصلب:                      ٦٣ • 
.ASTM  D562     اللـزوجـة:                         ١٠٥ وحدة كربس حرارة ٢٥° م • 

. ASTM  D1475                    الثقل النوعي:                      ١٫٤١ عند درجة حرارة ٢٥°م • 
 • سماكة الطبقة الجافة:              ٣٠٠ - ٦٠٠ ميكرون & الرطبة من ٤٧٦ - ٩٥٢ مايكرون.

                                                        سماكة الطبقة الجافة تعتمد عىل سمك وطبيعة السطح.
 • معدل االنتشار النظري:           ٢٫١ م٢/ لرتعند سماكة ٣٠٠ميكرون. 

تجهيز السطح:
أزل جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت واألتربة والغبار واألمالح وغريها من امللوثات. ثم قم بصنفرة وتنعيم السطح و تنظيفه.

إرشادات التطبيق:
ينصح باتباع األساليب العلمية والقياسية ومراعاة الرشوط الصحية , مع الحرص عىل التقيد بمالحظات وتوصيات مهنديس املبيعات أو الدعم الفين.

ظروف التطبيق:
 • درجة الحرارة أثناء التطبيق يجب أن تكون أكرث من ٥°م.

 • درجة حرارة السطح يجب أن تكون أكرث من درجة الندى بـ ٣°م. 
 • الرطوبة النسبية املحيطة: الحد األقىص : ٨٥٪

نظام الطالء:
 • األساس : ذايت األساس.

 • الطبقات النهائية :  «الجزيرة فايرتك» .
 • للحماية وللمظهر امللون يتم االستخدام وفق ماييل:

 • للتطبيقات الداخلية: الجزيرة نوفل أو جازديكوتيف F كطبقة نهائية.
 • للتطبيقات الخارجية: الجزيرة فاير دامب ٢٧٥ كطبقة نهائية.

إصدار : ٢٠٢١صفحة : 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 : ٢٠٢١صفحة : ٢ / ٢

طريقة التطبيق والتخفيف:
املخفف: اليخفف . 

   طريقة التطبيق                 الرش الالهوايئ             الفرشاة الرول**
   نسبة التخفيف(بالحجم)*             اليخفف                         اليخفف

      فتحة الفوهة                   (٠٫٤٣ – ٠٫٥٣ مم)
                                            (١٧ – ٢١ Thou)                غري متوفر 

الضغط عند الفوهة                       ١٧٥  بار 
                                            (٢٤٨٩ psi)      غري متوفر 

        زاوية الرش                ٤٠°– ٨٠°                      غري متوفر   
* تتأثر نسبة التخفيف بالظروف الجوية عند االستخدام.

** مناسب للمناطق الصغرية فقط. ويمكن تحقيق ما يصل اىل ٣٠٠ ميكرون (WFT) يف طبقة واحدة.  

زمن الجفاف وإعادة الطالء:
أزمنة الجفاف:

تعتمد بشكل مبارش عىل الهواء يف املحيط، ودرجة الحرارة، وسماكة الطبقة و عدد الطبقات و بذلك ستتأثر أزمنة الجفاف طردياً مع هذه العوامل.
    درجة حرارة السطح                                  ٢٥ °م / ٧٧°ف 

      الرطوبة النسبية املحيطة                               ٥٠ ٪ 
      الجفاف السطحي                                      ساعتان.
      الجفاف الصلب                                       ٨ ساعات.
      فرتة إعادة الطالء ، الحد األدىن                    ٦ ساعات.

      فرتة إعادة الطالء ، الحد األعىل*     ممتد
      الجفاف التام                                              ٧ أيام.

مالحظة : جميـع النتائـج السـابقـة املوضـحـة يف الجـدول مبنيـة علـى قياسـات رشيحـة مطبقـة قياسيـة السماكـة و جيـدة التهويـة ولنظام دهان طبقة واحدة.
*  السطـح يجـب أن يكـون جافـاً ونظيفـاً وخاليـاً مـن امللوثـات مـن أجـل التطبيق ، والزمن األنسب لطالء هذا املنتج قبـل التصلـب التـام للطبقـة املبدئية ,  ويف حالة تصلبت 

الطبقة املبدئية ينصح بتجديدها .

التعبئة:
 • التعبئة: برميل ١٨ لرت                               

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: 
 • التنظيف:                 استخـدم" املاء العـذب"  لتنظيـف األدوات ويف حـال وجود البقع يف مكان التطبيق.                     

 • الصحة والسالمة:      الرجــاء قراءة واتبـاع تعليمـات الصحـة والسالمـة املوجودة عىل العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية املوجودة يف مسودة بيانات املواد اآلمنة 
   MSDS  لهذا   املنتج يف أثناء تطبيق الدهان. ويجب تجنب مالمسته للعني والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته. عند التطبيق باستخدام الرش يجب أن 
يرتدي الفين مالبس واقية وقفازات ، كما يوىص باستخدام واٍق للعيــن والجلــد وكمامـات واقيـة مـن استنشاق األبخرة والرذاذ، ويجب حفظه بعيداً عن   

   متناول األطفال.
 • التهوية:                  عند استخـدام الدهـان فـي األماكـن املغلقـة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء يف أثناء التطبيق وخالل فتـرة جفـاف الدهـان. كمـا يجـب                                 

استخـدام كمامات واقية يف أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيني.    
 • تحذير:                     يحتوي هذا املنتج عىل مواد قابلة لالشتعـال، وكذلك يجـب حفظه بعيداً عن أي مصادر للرشر والنـارملزيـد مـن  املعلومـات عـن LEL  و TLV املرجو قـراءة  

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

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