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Jotashield Alkali Resistant Primer

وصف المنتج

النوع

ھذا المنتج عبارة عن بادئ دھان مائي مقاوم للقلویات فائق الجودة. ذو أساس مائي أكریلیك كوبولیمر

الصفات والمزایا

یعطي تأسیساً ممتازاً لطبقات الطالء الالحقة. نفاذیة أمثل إلى داخل الطبقة السفلیة، مما یحقق بذلك تماسًكا أفضل. یوفر حمایة مثلى أمام تأثیر القلویات.

االستخدام الموصى بھ

مثالي كبادئ دھان لألسطح الخارجیة.

السطح

جص أسمنتي، وخرسانة، والبناء الطوبي، واألسطح الممونة وألواح الجبس وغیر ذلك.
یجب أن یتمتع السطح المنوي طالئھ بالقوة الكافیة لتحمل الدھان, لذلك یجب معالجة أي نوع من الشقوق أو الثقوب أو النتؤات قبل المباشرة بعملیة الدھان. قبل استخدام أي مواد حشو

صادرة عن جھة أخرى, یجب التأكد من مالئمتھا مع منتجاتنا وذلك عبر سؤال جوتن.

ورقة البیانات الفنیة

األلوان أبیض

الوزن النوعي

المواد الصلبة حسب الحجم 37 ± 2 الحجم% نظري

1.45 نظري

L 18 و L 4
.L 20 و L 10 : مصر و لیبیا

L 15 ,L 2.5 : تركیا

حجم التعبئة

بیانات المنتج

(VOC) المواد العضویة الطیارة 0 g/l ISO 11890 EU

المواد العضویة الطیارة (VOC) مالحظاتھذه القیمة نظریة، وسوف تختلف حسب نوع اإلختبار ، دقة المعدات وظروف اإلختبار.

مركب عضوي طیار في الخلیط الُمعد
لالستخدام

.(VOC) المواد العضویة الطیارةg/l 30 .g/l 350 :(g

بیانات التطبیق

یمكن تطبیق المنتج بواسطة

البكرة  : ُموصى بھا

عن طریق الرش : استخدم الرش المضغوط أو الرش التقلیدي.

قلم مو : موصى بھ لطالء الزوایا والحواف.

بیانات إرشادیة الستعمال الرَّش

فوھة 0.021–0.027"

زاویة الرَّش 65–80°

الضغط في الفوھة 140 - 190 kg/cm² (2100 psi)

تنظیف أدوات الطالء

الماء
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ورقة البیانات الفنیة ھذه لھا األولویة على أوراق البیانات التي سبق إصدارھا.

یُوصى بقراءة نشرة البیانات الفنیة (TDS) بالتزامن مع نشرة بیانات السالمة (SDS) الخاصتین بھذا المنتج.
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ُسمك الطالء لكل طبقة

مجموعة الموصى نموذجي

سمك طبقة الطالء الجافة 25 - 35 µm

سمك الطبقة الرطبة 70 - 95 µm

سوف تختلف ُسمك الطبقة وُتحسب كمتوسط.

معدل الفرد النظري 14.8 - 10.6 m²/l 

یعتمد معدل الفرد على ُسمك طبقة الطالء المطلیة، ونوع ملمس السطح، ومسامیة السطح، والعیوب ودرجة الحرارة، والفاقد أثناء الطالء وغیر ذلك.

ویتم احتساب الحد األقصى لمعدل انتشار في معطف في الحد األدنى سمك الفیلم الجاف والعكس بالعكس.
الحتساب معدل الفرد بالمتر المربع لكل كیلو جرام اقسم معدل الفرد بالمتر المربع لكل لیتر على الجاذبیة المحددة.

ُمخفِّف

الماء

التخفیف

الحد األقصى%10

الظروف أثناء االستعمال

یجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئویة كحد أدنى و3 درجات مئویة على األقل فوق درجة التكثف الخاصة بالھواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبیة المقیسة
بالمحیط المجاور للسطح. ُتعد التھویة الجیدة مطلًبا أیًضا في المساحات الضیقة لضمان جفاف مناسب.

زمن الجفاف

رتبط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الھواء ودرجة الحرارة وُسمك طبقة الطالء وعدد طبقات الطالء وسوف تتأثر بھا طبًقا لذلك.

1. البیانات الموصى بھا مخصصة لحالة إعادة الدھان بنفس نوع الطالء العام.

2. في حالة التطبیق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعدد الطبقات المطلیة السابقة وتتابعھا وإجمالي ُسمكھا.

3. یجب أن یكون السطح جاًفا وخالًیا من الملوثات قبل دھن طبقة الطالء الالحقة.

یتم قیاس مدة التجفیف من خالل القیم التالیة:

الرطوبة النسبیة 50%

جفاف السطح (عند اللمس) 6 h 3 h

شدید الجفاف 10 h 5 h 3 h

1 h

تجفیف الطالء الزائد، الحد األدنى 6 h 3 h 1 h

درجة حرارة السطح 10 °C 23 °C 40 °C

توجیھات االستخدام

إعداد السطح

یجب أن تكون طبقة السطح سلیمة ونقیة وجافة وخالیة من الغبار والزیت والشحم وُغثاء الخرسانة وغیر ذلك. ویجب إزالة جمیع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. وُینصح بإجراء صنفرة
خفیفة بمادة صنفرة مناسبة قبل إجراء الطالء. ویجب إزالة أي جزیئات غبار/جزیئات ھشة ناتجة عن ذلك.

البادئ

Primer Resistant Alkali Jotashield : 1 طبقة

دھان للطبقة الخارجیة

Matt Exterior 03 Durosan,  دیورسان 03 خارجي نصف المع "Semigloss Exterior 03 Durosan" أو دھانات جوتاشیلد الطبقة النھائیة : 2 طبقة (طبقات)

نظام الطالء الموصى بھ
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ورقة البیانات الفنیة ھذه لھا األولویة على أوراق البیانات التي سبق إصدارھا.

یُوصى بقراءة نشرة البیانات الفنیة (TDS) بالتزامن مع نشرة بیانات السالمة (SDS) الخاصتین بھذا المنتج.
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المالحظات

قد تكون بعض األنظمة األخرى محددة حسب منطقة االستعمال.

یجب خلط محتویات العبوات التي تحمل أرقام تشغیالت مختلفة مًعا قبل االستعمال.

ُیرجى الرجوع إلى إدارة المبیعات اإلنشائیة لالستشارة الفنیة.

یتوافر ھذا المنتج في:  اإلمارات العربیة المتحدة، البحرین، الكویت، قطر، سعودي, عمان, مصر, لیبیا و تركیا

التخزین

ینبغي تخزین المنتج طبًقا للقوانین الوطنیة. تتمثل شروط التخزین في أن ُتحفظ الحاویات في مكان جاف بارد بتھویة جیدة وبعیًدا عن مصدر الحرارة واإلشتعال. یجب االحتفاظ
بالحاویات مغلقة بإحكام.

الصحة والسالمة
یرجى مراعاة المحاذیر البیئیة والوقائیة المعروضة على الحاویة.

تم إصدار نشرة بیانات سالمة المادة للمنتج.
وتشتمل نشرة بیانات السالمة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسالمة واإلجراءات الوقائیة المتعلقة باستعمال ھذا المنتج.

إجراءات اإلسعافات األولیة، ارجع للقسم 4.
المناولة والتخزین، ارجع للقسم 7.
معلومات النقل، ارجع للقسم 14.

المعلومات التنظیمیة، ارجع للقسم 15.

إخالء المسؤولیة
تم تقدیم المعلومات الواردة في ھذا المستند وفًقا ألحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناًء على االختبارات المعملیة والخبرة العملیة. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبھ

الجاھزة، وباعتبارھا كذلك، فإن ھذه المنتجات دائًما ما یتم استخدامھا وفًقا لشروط معینة تحت رقابة شركة Jotun. وال تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسھ. تحتفظ
شركة Jotun بالحق في تغییر البیانات المقدمة دون إخطار مسبق. وینبغي على المستخدمین الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على اإلرشادات الخاصة بمدى مالءمة ھذا المنتج
بوجھ عام الحتیاجاتھم الخاصة ولالستخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بین إصدارات اللغات المختلفة من ھذا المستند، فإن النسخة اإلنجلیزیة (المملكة المتحدة) ھي التي تكون

ساریة ویتم العمل بھا.

.وینبغي على المستخدمین الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على اإلرشادات الخاصة بمدى مالءمة ھذا المنتج بوجھ عام الحتیاجاتھم الخاصة ولالستخدامات المحددة

إصدارات اللغات المختلفة من ھذا المستند، فإن النسخة اإلنجلیزیة (المملكة المتحدة) ھي التي تكون ساریة ویتم العمل بھا.


