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الكثافة النوعیة

صفحة(2-1)

0.1±0.9

•

نسبة المواد الصلبة

المزایا

•

•

اللون

زمن اعادة الدھان
درجة الومیض

•
•

40±2% بالحجم

زمن الجفاف النھائى

تجھیز السطح: 

فضي

6 ساعات

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

•
•
•

38±2 م◦
عند 23م◦
8 ساعات عند 23م◦

•
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دھان  ألومنیوم  فضي ذا أساس من راتنج ألكیدي 

بویة الومنیوم فضي اللون ذات اساس من لدائن 
ألكیدیھ تستخدم لدھان المنشات المعدنیھ مثل 

المستودعات و الخزانات و خطوط المواسیر من 
الخارج.

المنشات المعدنیھ.1
خطوط المواسیر.

المستودعات و الخزانات من الخارج.1

مقاومة  للعوامل الجویھ. 1
قوة التماسك جیدة مع الحدید.

سھل التطبیق. 1
حمایة ضد الصدأ. 1

عاكسة للشمس.

یجب ان یكون السطح نظیف و جاف و خالي 
من الزیوت و الشحوم و الصدأ.

یتم صنفرة  السطح جیدا الزالة  الدھانات غیر  
المتماسكھ.1

یتم تقلیب المادة داخل عبواتھا االصلیھ جیدا.

الدھان بالفرش أو الرولر أو الرش الالھوائي . 

الخلط: 

التطبیق:  

•

•

•

•

یجب أن تكون درجة حرارة السطح و الجو 
المحیط التقل عن +10م°.

یمكن تخفیف الماده  بالمذیب  العضوي حتي 
  .%20

•

التنظیف: ش
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

بالمذیب فور نھو العمل وفى حالة جفاف  
المونة  تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن

التخزین والصالحیھس:
أثنتا عشر شھراً من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ. 

معدل األستھالك: 

العبوات: 

بعد الجفاف 50 میكرون.س س
• 8 م2/لتر (0.3 كجم/م2) لعمل طبقة بسمك 

• یوصي بعمل طبقتین علي األقل سمك الوجھ 
الواحد 25 میكرون.

 عبوات 4، 20كجم 

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
•
•
•

•

•

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  
یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى .یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال.

والمصارف المائیة او التربة.  
یجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

المعمول بھا في ج .م.ع.  
ال خطورة أثناء النقل.  

•



 p  k

Q
ua

lit
y 

N
ee

ds
 Q

ua
lit

y

صفحة(2-2)
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معلومات إضافیة  •
 •

 •

 •

•

لمزید من المعلومات والتفاصیل یرجى االتصال 

إال إذا تم تطبیقھا تبعا لطریقة وظروف االستخدام 
الموضحة بالنشرات. 

 الشركة تضمن العبوات من حیث النوعیة والمكونات 
فقط.  

بالمكتب الفنى للشركة.  
المعلومات الواردة بالنشرة الفنیة صحیحة على حسب 

أقصى معرفة للشركة والمواد صالحة 
تماما لألغراض المعلن عنھا.  

الشركة    ال تضمن النتائج المترتبة على استخدام المواد 

لشركة بروكیم الحق فى أى وقت أن تقوم باجراء
 التعدیالت على النشرات الفنیة و المواصفات لمنتجاتھا

 •

كافة المعامالت مع عمالء الشركة التى یتم اجرائھا •
یسرى علیھا شروط الشركة فى البیع و االستالم

على عمالء الشركة التقید بكل المعلومات الفنیة و •
 أسلوب التطبیق الواردة فى النشرات الفنیة سواء
 األصول أو صور النشرات و التى تسلم لعمالء

 الشركة بناء على طلبھم
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