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ورقة البیانات الفنیة

SeaForce Shield

وصف المنتج

ھو منتج من مكون واحد ذو نسبة مواد صلبة عالیة و یعتبر دھان مضاد للحشف عن طریق التحلل المائي القائم علي تقنیة التبادل االیوني ھو منتج یقدم حمایة ضد الحشف بتكلفة قلیلة
ھذا یتم عن طریق خاصیة التلمیع الذاتي مما یقلل تھالك السطح یستخدم كطبقة دھان اخیرة في البیئات المغمورة فقط مناسب للتطبیق علي طبقات الدھانات البادئة و الرابطة المعتمدة

علي االسطح االلمنیوم و الحدید الكاربوني یمكن تطبیق ھذا المنتج في درجة حرارة تحت الصفر

الموافقات والشھادات

.AFS/CONF/26 Convention System Antifouling IMO  : مطابق ل

األلوان

احمر فاتح, احمر داكن

االستخدام القیاسي

الدھانات البحریة
موصي بھ لالجزاء  تحت خط الماء عند الصیانة  في االحواض الجافة. مصمم للسفن التجاریة في نطاق معین من السرعة و النشاط ھذا امنتج لمدة 36 شھر في االجسام العامودیة

 flatbottom و boottop الجانبیة للمركب و 60 شھر علي

التداول القیاسي

في جمیع انحاء العالم  مرشح لالستخدام في اغراض التجارة البحریة.

قد یمكن توفیر شھادات وتوثیقات أخرى عند الطلب.

دھانات "أنتي فولینغ"

1Approved

بیانات المنتج

الخاصیة اختبار/معیار الوصف

المواد الصلبة حسب الحجم

VOC-US/Hong Kong EPA US الطریقة 24 لمواصفة
Kong) Hong ,1113 rule SCAQMD ,(CARB(SCM)2007

VOC-EU IED (EU/2010/75) (نظري)

63

نقطة الومیض ISO 3679 Method 1 27  °C

358 g/l

367 g/l

الكثافة 1.6 l/محسوبكجم

ISO 3233 ± 2 %

البیانات المقدمة نموذجیة للمنتجات المصنعة بالمصنع وتخضع لتباین طفیف بناء على اللون.
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ُسمك الطالء لكل طبقة

سمك طبقة الطالء الجافة

سمك الطبقة الرطبة

معدل الفرد النظري

نطاق المواصفات الموصى بھ

75

120

8.4

175

275

3.6

μm

μm

m²/l

-

-

-

جدول ملخص لتجھیز السطح

السطح الحد األدنى موصى بھ*

األسطح المطلیة دھان رابط جدید او دھان مضاد للحشف جدید:
أزل أي آثار اتساخ قد تعیق التصاق طبقات الدھان ببعضھا.

تجاوز الحد األقصى للفترة الفاصلة بین إعادة الطالء سیتطلب
تنظیف/سحج و/أو وضع طبقات طالء إضافیة وذلك حسب كل

حالة

 حالة  الدھان المضاد للحشف القدیم مع طبقة رشح
یتم تنظیف ھذه الطبقة باستخدام الماء العذب بضبط ضغط فتحة

الفوھة 340 بار علي االقل

دھان رابط جدید او دھان مضاد للحشف جدید:
أزل أي آثار اتساخ قد تعیق التصاق طبقات الدھان ببعضھا.

تجاوز الحد األقصى للفترة الفاصلة بین إعادة الطالء سیتطلب
تنظیف/سحج و/أو وضع طبقات طالء إضافیة وذلك حسب كل

حالة

 حالة  الدھان المضاد للحشف القدیم مع طبقة رشح
یتم تنظیف ھذه الطبقة باستخدام الماء العذب بضبط ضغط فتحة

الفوھة 340 بار علي االقل

إعداد السطح

أسالیب التطبیق

یمكن تطبیق المنتج بواسطة

الرش: یرجى استخدام الرش المضغوط.

الفرشاة: قد تُستخَدم. یجب الحرص لتحقیق السمك المحدد للطالء الجاف.

البكرة: قد تُستخَدم. یجب الحرص لتحقیق السمك المحدد للطالء الجاف.

التطبیق

إعداد السطح

لضمان التماسك لمدة طویلة للمنتج التالي، ینبغي أن تكون جمیع األسطح نظیفة وجافة وخالیة من أي تلوث

حزمة واحدة

خلط المنتج
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مذیب مخفف/منظف

ُمخفِّف: جوتن تنر رقم 7 /جوتن تنر رقم 10

:(inch/1000) فوھة

الضغط في الفوھة (حد أدنى):

بیانات إرشادیة الستعمال الرَّش

21-31

150 bar/2100 psi

وقت الجفاف والمعالجة

جفاف السطح (عند اللمس) 5 h 2 h 45 min 30 min 30 min

درجة حرارة السطح 0 °C 10 °C 23 °C 40 °C-10 °C

جاف/معالج للغمر 48 h 36 h 12 h 10 h 8 h

تجفیف الطالء الزائد، الحد األدنى 48 h 36 h 9 h 7 h 6 h

جاف/معالج للغمر: أقل وقت مستلزم قبل أن یمكن الغمر الكامل للطالء بماء البحر

عند تطبیق ثالثة طبقات او اكثر من الدھان المضاد للحشف بشكل متتابع سریع یوصي بمضاعفة الوقت المطلوب انتظاره  بعد تطبیق الدھان  وقبل الغمر.

یتم تحدید الوقت المقدر للجفاف وفقا لدرجات حرارة معینة و نسبة رطوبة اقل من %85 و متوسط سمك طبقة الدھان الخاصة بالمنتج

أدنى وقت للجفاف الستقبال الطبقة التالیة: أقل وقت یجب انتظاره قبل دھان الطبقة التالیة.

جفاف السطح (للمس): ھي حالة من الجفاف ال یترك فیھا الضغط الطفیف بإصبع أي عالمات وال یكشف السمك. ویمكن تنظیف الرمل الجاف المنثور على السطح بالفرشاة دون أن
یلتصق أو یتسبب في تلف السطح.

للتعرف علي الحد االقصي لتطبیق طبقة دھان اخري یرجي الرجوع الي دلیل التطبیق الخاص بالمنتج

نوع البادئ الموصى بھ

التعبئة (النموذجیة)

الحجم المبین خاص باأللوان المنتجة بالمصنع. یرجى مالحظة أن المتغیرات المحلیة في حجم العبوة واألحجام المعبأة قد تتباین نتیجة للوائح المحلیة.

حجم الحاویات

(لترات)

SeaForce Shield 5 / 20 5 / 20

التخزین

طالء بادئ مضاد للتأاكل یوصي بھ كا طالء رابط لطبقة الدھان المضاد للحشف:
ES Universal Safeguard

أو
Plus Safeguard

الحجم

(لترات)
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ینبغي تخزین المنتج طبقًا للقوانین الوطنیة. تتمثل شروط التخزین في أن تُحفظ الحاویات في مكان جاف بارد بتھویة جیدة وبعیًدا عن مصدر الحرارة واإلشتعال. یجب االحتفاظ
بالحاویات مغلقة بإحكام.

مدة الصالحیة عند 23 درجة مئویة

18SeaForce Shield شھر (شھور)

في بعض األسواق، قد یفرض التشریع المحلي مدة أقل للصالحیة التجاریة. تمثل المدة الواردة أعاله الحد األدنى لمدة الصالحیة، وبعدھا ال بد من إعادة فحص الطالء للتأكد من جودتھ.

انتبھ
ھذا المنتج لالستخدام بواسطة محترفین فقط. ینبغي أن یكون عمال الدھان والتشغیل مدربین وخبراء ولدیھم القدرة والمعدات لخلط/تقلیب ودھان طبقات الطالء بشكل صحیح ووفقًا

لمستندات جوتن الفنیة. ینبغي على عمال الدھان والتشغیل استخدام معدات الوقایة الشخصیة المالئمة الستخدام ھذا المنتج. ھذه اإلرشاد التوجیھي یستند إلى المعرفة الحالیة بھذا المنتج.
یجب إرسال أي تعدیل مقترح لمالئمة ظروف الموقع إلى وكیل جوتن المسؤول للموافقة علیھ قبل بدء العمل.

الصحة والسالمة
برجاء مراجعة المحاذیر الموضحة على العبوة. یستخدم في ظروف تھویة جیدة. ال تستنشق رذاذ. تجنب مالمستھ للجلد. في حالة االنسكاب على الجلد یجب ازالتھ فورا باستخدام الغسول

المناسب أو الصابون أو الماء، یجب غسل الماء جیدا بدون تدلیك والسعي إلى رعایة طبیة فوریة.

تباین األلوان
عند تطبیقھا, فان المنتجات المنوطة باالستخدام كدھانات بادئة او مضادة للحشف قد تتعرض الي تغییر بسیط في درجة اللون من دفعة انتاج الي اخري. مثل ھذه المنتجات باالضافة الي

الیبوكسیات التي تعمل كطبقات دھان نھائیة قد تتعرض للطبشرة عند تعرضھا الشعة الشمس و العوامل الجویة.

اللون و الحفاظ علي درجة اللمعان لطبقات الدھانات النھائیة قد تشھد تغییر بناءا علي نوع اللون و العوامل المعرض لھا الدھان مثل درجة الحرارة وشدة  اشعة الشمس الفوق بنفسجیة
كما یعتمد علي جودة التطبیق و نوع الدھان. الرجاء االتصال بالمكتب المحلي لشركة یوتن للمزید من المعلومات.

تم تقدیم المعلومات الواردة في ھذا المستند وفقًا 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 وفقًا 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.

إخالء المسؤولیة
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