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ورقة البیانات الفنیة

Jotafloor Rapid Dry

وصف المنتج

ھذا المنتج عبارة عن طالء ألكید معالج بصورة ُمؤكسدة ذو مكون واحد. وھو سریع الجفاف وسھل االستعمال. ھذا المنتج قابل للتلوین بتشكیلة واسعة من األلوان على نظام التلوین
لالستخدامات الصناعیة (MCI). یتمیز بقدرة جیدة على االحتفاظ باللون. عند الحاجة لمقاومة االنزالق، یمكن إضافة جوتافلور Slip Non إلى النظام. یُستخدم بادًئا وطبقة طالء نھائیة

في البیئات المعرضة للعوامل الجویة وذلك لألسطح المجھزة بشكل سلیم.

األلوان

نطاق محدد من األلوان المعدة باستخدام نظام التلوین تلوین ملتي كلر الصناعي (MCI)نطاق محدد من األلوان

االستخدام القیاسي

ُصمم لمجموعة متنوعة من األرضیات التي تتفاوت في عرضتھا. ُصمم للمساحات التي تحتاج إلى طالء لألرضیات لالستعمال الخفیف یتمیز بسھولة االستخدام وسرعة الجفاف عندما
تكون سرعة اإلنجاز متوقعةً . المناطق الموصى بھا تشمل صاالت العرض واألرضیات الداخلیة ومقرات الحفالت والصاالت الریاضیة.

أخرى

1Approved

بیانات المنتج

الخاصیة اختبار/معیار الوصف

المواد الصلبة حسب الحجم

(° 60 GU) اللمعان ISO 2813

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

البیانات المقدمة نموذجیة للمنتجات المصنعة بالمصنع وتخضع لتباین طفیف بناء على اللون.

50

نقطة الومیض ISO 3679 Method 1 25  °C

اللمعة(70-85)

465 g/l

الكثافة 1.3 l/كجم

وصف اللمعة: وفًقا لتعریف جوتن للدھانات عالیة الجودة.

محسوب

ISO 3233 ± 2 %

ُسمك الطالء لكل طبقة

سمك طبقة الطالء الجافة

سمك الطبقة الرطبة

معدل الفرد النظري

 نطاق المواصفات الموصى بھ
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جدول ملخص لتجھیز السطح

السطح الحد األدنى موصى بھ*

بادئ تصنیع متوافق نظیف وجاف وغیر تالف وفًقا لمواصفات
05- D4258 ASTM/ 6 NO SP13/NACE SSPC

 /ICRI/5 503.6R-97/SSPC-TR ACI المبدأ
NACE02203/03741 التوجیھي الفني

خرسانة و األسطح المطلیة بادئ تصنیع متوافق نظیف وجاف وغیر تالف وفًقا لمواصفات
05- D4258 ASTM/ 6 NO SP13/NACE SSPC

 /ICRI/5 503.6R-97/SSPC-TR ACI المبدأ
NACE02203/03741 التوجیھي الفني

إعداد السطح

أسالیب التطبیق

یمكن تطبیق المنتج بواسطة

الرش: یرجى استخدام الرش المضغوط (مخفف بنسبة 5%).

قلم مو: موصى بھ للمساحات الصغیرة وطالء الزوایا ومواضع اللحام.یجب الحرص لتحقیق السمك المحدد للطالء الجاف.

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

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 المقاسة
بالمحیط المجاور للطبقة السفلیة. ُتعد التھویة الجیدة مطلًبا أیًضا في المساحات الضیقة لضمان جفاف مناسب. یجب أّال یتجاوز محتوى الرطوبة في الطبقة السفلیة 4 % (حسب الوزن).

ویجب أّال یتعرض الدھان للزیت أو الكیماویات أو الضغط المیكانیكي حتى یعالج بشكل تام.

التطبیق

إعداد السطح

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

حزمة واحدة

خلط المنتج

مذیب مخفف/منظف

ُمخفِّف: جوتن تنر رقم 7

:(inch/1000) فوھة

الضغط في الفوھة (حد أدنى):

بیانات إرشادیة الستعمال الرَّش

15-19

150 bar/2100 psi
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وقت الجفاف والمعالجة

جفاف السطح (عند اللمس)

جاف للسیر

60 min 30 min 20 min 15 min

4 h 1 h 1 h 1 h

درجة حرارة السطح 5 °C 10 °C 23 °C 40 °C

تجفیف الطالء الزائد، الحد األدنى 3 h 2.5 h 2 h 1 h

جاف للسیر: أدنى فترة زمنیة یمكن لطبقة الطالء تحمل المرور الطبیعي على القدمین دون ترك عالمات دائمة أو انطباع أو أي تلف بدني آخر.

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.

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)

Jotafloor Rapid Dry 5/20 5 / 20

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.

مدة الصالحیة عند 23 درجة مئویة

24Jotafloor Rapid Dry 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.

الحجم

(لترات)

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 ووفًقا

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
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عند التطبیق، تتعرض المنتجات المعنیة بشكل أساسي كبوادئ ومضادات للحشف لتغیر طفیف من تشغیلة ألخرى. ھذه المنتجات تبھت وتتعرض للطبشرة عند التعرض ألشعة الشمس
والتجویة.

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.

إخالء المسؤولیة
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