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 تشطيبات

 :ةبمعـخصبئص 
 جمكوت V ْٔبػُ. ٔٙبئً الِغ ٌؼطً سطخ ربغِستذٍب  د٘ب 

 اٌؼٛاًِ اٌجٌٛٗ ِمبَٚ ٌٍرطٛبت ٚ . 

  َٚٚغٍر ٍِٛث ٌٍبٍئت. ٌالصفرارفٛق اٌبٕفسجٍت ٚغٍر لببً  ٌألشؼتِمب 

 .سٌٙٛت تٕظٍف اٌسطخ 

 ِّتبزة ٚلببٍٍت ػبٌٍت ٌٍغسًٍ. ِرٚٔت 

 .لٖٛ تغطٍت ػبٌٍت 

  ٖٛطخ ِغ لٖٛ تّبسه.ػبٌٍت ػًٍ األس اٌتصبقل 
 :االستخذامبت

 .اٌذ٘بٔبث اٌخبرجٍت ٚاٌذاخٍٍت 

 .ًد٘بٔبث ِّراث اٌخذِت ٚدٚراث اٌٍّبٖ ٚاٌّطببخ ٚاٌّغبس 

 .أػّبي اٌذٌىٛر 
 مواصفبت انسطح:

 ًٍاٌذ٘بٔبث اٌمذٌّت. اٌجبسٍت،اٌمٛاطٍغ  اٌفٍبر، اٌذذٌذ، اٌخشب، األسّٕتٍت،جٍّغ أٔٛاع اٌبٍبض ٚاألسطخ ػًٍ  ِٕبسب ٌٍتشغ 
 طريقة انتشغيم:

 اٌتأوذ ِٓ ٔظبفت اٌسطخ ٚػذَ ٚجٛد ِٛاد غرٌبت. .2

 .فيهكوتٌفضً استخذاَ   تجٍٙس اٌسطخ ببٌّؼجْٛ  .1

  .أنكوت / زوديبكٌفضً  ٚ بطبٌٔٗتُ د٘بْ ٚجٗ  .5
 .جٍذا فً اٌؼبٖٛ لبً اٌتشغًٍ   Vجمكوتتمٍٍب  .7

 ِّتبزة. ٔتٍجت ػًٌٍٍذصٛي ٌىفً ٚجٙبْ  (،ببستخذاَ اٌرٌٚت ) اٌصٛف أٚ اإلسفٕج   Vجمكوتٌتُ تشغًٍ  .3

 األٚي. % ٌٍٛج22ٗببٌّبء دتى   Vجمكوتٌّىٓ تخفٍف 

 غٍك اٌؼبٖٛ جٍذا بؼذ االستؼّبي. .5

 غسًٍ األدٚاث اٌّستخذِت ببٌٍّبٖ فٛر االٔتٙبء ِٓ اٌتشغًٍ. .4

 :مهحوظة

 فصً اٌصٍف . فً ضً ترطٍب اٌسطخ لبً اٌتشغًٍ خبصَٗ  ٚ ٌف°52اٌتشغًٍ ٌجب اال تتؼذي  أثٕبءاٌسطخ  درارةدرجٗ  -

  (. Fجمكوت ) اٌّؼذي ٌذًّ اٌؼالِت  اٌتجبري ٌٍّٕتجٚاالسُ  اٌؼًٍّ،ٌّىٓ تؼذٌٍت ٌٍمبَٚ اٌبىترٌب ٚاٌفطرٌبث دسب طٍب  إٌّتج -

  :انمواصفبت انفنية
 . )ٌُ ٌٕسع أي ِربغ(  Aرلُ  : اجتبزث تجربٗ اٌّربؼبث   قوه انربط

 اٌبَ( . 7دٚرة )بؼذ  6000 <:    قببهية انغسيم

 . َ°30دلٍمٗ ػٕذ  30صٍذ   :                 .َ °30دلٍمٗ ػٕذ  10:   زمن انجفبف سطحي

 .: اجتبزث اٌتجربت بٕجبح االحتكبك و انخذشمقبومة 

 .ٌَٛ فى اٌّبء( 14 اٌؼٍٕت )غّرث : اجتبزث اٌتجربت بٕجبح مقبومو انميبه و انقهويبت

 .ُِ  0,0ػًٍ لضٍب : اجتبزث اٌتجربت    انمرونو

 .وجُ / ٌتر 1.3:    انكثبفة

 .سبػٗ 360بؼذ اٌتؼرض ٌّذٖ غٍر لببً ٌألصفرار:  تأثير األشعو فوق انبنفسجية

 .ِمبَٚ ٌٍفطرٌبث:   مقبومة انفطريبت

 .(ْ ٕ٘بن ضرٚرةببٌّبء )إرا وب :   انتخفيف

 ./  وجُ ٚجٗ ٚادذ 2َ 0 -7 :   معذل انتشغيم

 .ٍِىرْٚ  50:   انسمل انكبفي نهتغطية

 : غٍر ضبر .    انبيئة

 .اٌّغٍمت بؼٍذا ػٓ اٌذرارة ٚاٌرطٛبت اٌؼبٌٍت  األصٍٍتاٌؼبٛاث  فً شٙر 12:     زمن انتخسين

 :انبيئة هيمبتتع
 اٌٛالٍ اٌمفبزاث ٚ اٌّبسىبث ارتذاء – ٚالٍٗ ٔظبرٖ ارتذاء( ت دسب تؼٍٍّبثMSDS.) 
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