
التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

األدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسالمة

دهان طرق مايئ خاص بدهان الطرق واألرضيات واالرصفة ، مصنع من أكريليك 100 % ، ذو محتوي منخفض من املواد 

الكيمياوية املتطايرة  )VOC( صديق للبيئة وخايل من الرصاص ، تم تصنيعه بتقنية الرتابط التصالبي ليعطي متانة عالية ، 

ميتاز برسعة الجفاف ويعطي طبقة صلبة متاسكة  مع الحبيبات الزجاجية كا ميتاز بقوة االلتصاق مع االسطح اإلسفلتية 

والخرسانية. ومقاومة عالية ملياه االمطار ، يستخدم لوضع عالمات الطرق الرسيعة الشوارع ، او اي سطح خاص بحركة 

املرور مثل املمرات ومواقف السيارات ومدارج املطارات

1 - يجب أن تكون األسطح املراد طالؤها مستوية و نظيفة و جافة متاما  وخالية من االتربة والغبار والشحوم.

2 - يجب ان ال تقل درجة حرارة السطح عن °10 وان ال تزيد الرطوبة النسبية للجو عن 70 %.

3 - ان ال يكون السطح به امالح. 

4 - يتم دهان الطالء  بسمك ال يقل عن 150 ميكرون وال يزيد عن 600 ميكرون كسمك طبقة جافة.

يتم تخزين املنتج يف عبوته األصلية ملدة 6 شهر من تاريخ اإلنتاج تحت الظروف الطبيعية املناسبة كا يجب عدم تعرض 

املنتج ألشعة الشمس املبارشة.

1 - يجب عدم حفظ األطعمة يف الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول األطفال.    

2 - يجب تجنب مالمسة الطال ء للعن وىف حالة حدوث ذلك يجب استخدام املاء ثم إتباع تعليات الطبيب. 

3 - املنتج خايل  من املواد امللوثة للبيئة.

اللون

الكثافة النوعية 

اللزوجة

حجم املواد الصلبة

معدل الفرد

درجة الحموضة

الجفاف

درجة الوميض

مادة التخفيف

العبوة

أسود ، أبيض ، أصفر و ألوان أخرى

1.55 ± 0.5 كجم/ لرت

85 : 90  كربس

 2  ± 60

3 مرت2   للرت  الواحد عند ساكة طبقة جافة 200 ميكرون

10

جفاف اللمس 5 دقائق  -  الجفاف الكىل بعد 8 ساعات

ال يشتعل

يخفف باملاء العذب اذا لزم االمر

 15 كجم 

ماكينــة  الــرش الالهــوايئ عــي ان تكــون فتحــة الهــواء الرولةالفرشة

0.5 مــم

دهــان طــرق مائــي
1952E TYPE III-TT-P  مطابق للمواصفات االمريكية رقم

صديق للبيئة 


