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الدهان المقاوم للحريق بلس  المواصفات الفنیة للمنتج 

الدهان املقاوم للحريق بلس هو هو طالء ما� قابل للتضخم لح�ية املنشآت املعدنية منوصف املنتج:
 الحريق. حيث يشكل املنتج طبقة رقيقة من الدهان قابلة للتضخم تعمل عيل تشكيل 

غالف موخر للحريق ومقاوم للحريق يستخدم عيل تشكيلة واسعة من مواد البناء املختلفة 
مثل الجبس والخشب والحديد. املنتج مصمم للتطبيق يف املوقع التي تتطلب ح�ية من الحر

ائق  السيليلوزية وما شابهها.

 املنتج متوافق مع املواصفة TS EN 1350-2 مميزات املنتج:
 املنتج يعطي طبقة ديكورية وناعمة.

 �كن طالؤه باطلية ذات الوات حسب الطلب.
 يعطي طبقة ناعمة ومستوية

 يعطي طبقة متينة وصلبة مقاومة للقدمات والتآكل.
 يحتوي نسبة مواد عضوية متطايرة منخفضة جدا.

 يعطي ح�ية من الحرائق السيليلوزية عيل العوارض واالعمدة املعدنية والقطع املعدنية 
املجوفة ضمن املناطق الداخلية للمبا�.

 �كن تطبيقه عيل كافة انواع االسطح 

االسطح الخرسانية (البيتونية) واللياسة االسمنتية  ووعيل االسطح الجبسية وعيل االخشاب األسطح املمكن طالؤه بها:
اضافة ايل كونه مصمم لالستخدام عيل املعادن.

صالحية املنتج 12 شهرا من تاريخ االنتاج صالحية املنتج / وظروف التخزين:
يجب ان يتم تخزين املنتج وفق قوان� البلد املتبعة ويجب ان يتم التخزين يف مكان جاف 

وجيد التهوية وبعيدا عن أي مصدر للحرارة او عن أشعة الشمس املبارشة.

املنتج متوفرة بالعبوات 18 كغ (ضمن عبوات بالستيكية)العبوات املتوفرة:
التعبئة قد تختلف من بلد ايل آخر تبعا الحتاجات السوق املحلية 

الخواص الفيزيائية للمنتج 

اللون:

نسبة املواد الصلبة بالحجم:

أبيض

شبه مت (مطفي)املظهر:

%65
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معدل الفرد النظري:

  250-700 ميكرونس�كة الطبقة الجافة املطلوبة:

١٫٤ كغ / ليرت.الكثافة النوعية:

3.6 غرام / ليرتنسبة املواد العضوية املتطايرة:

2 ساعات (25 درجة مئوية / 77 درجة فهرنهايت)الجفاف لللمس:

4 ساعة (25 درجة مئوية / 77 درجة فهرنهايت)الجفاف الكامل:

3  ساعات (25 درجة مئوية / 77 درجة فهرنهايت)زمن اعادة الطالء (حد اد�):

ال يوجد (�كن اعادة الطالء يف اي وقت)زمن اعادة الطالء (حد أعيل):

الفرشاة / الرول    - الرش الهوا�    - الرش الالهوا�وسيلة التطبيق:

املاء النظيف.املخفف: 

الفرشاه والرول (10 %) – الرش الهوا� (20 %) – الرش الالهوا� (5 %)نسبة التخفيف:

يجب ان يكون السطح املراد طالؤه نظيفا وخاليا من االوساخ وجاهز لتطبيق الدهان عليه. تحض� السطح :
ك� يجب ازالة كافة اثار الزيوت والشحوم من السطح ان وجدت بواسطة مذيب مناسب 
كت يجب تطبيق املنتج عيل االسطح املعدنية املؤسسة باساس حديد للح�ية من الصدأ 
ويجب ان تكون طبقة االساس نظيفة وخالية من كل ما من شانه ان يعيق االلتصاق ك� 
�كن تطبيق املنتج فوق اساس ايبوكيس يحتوي الزنك برشط ان يكون هذا االساس الغني 

بالزنك قد تم طالؤه باساس ربط مناسب .

املنتج من مركب واحد ويجب دا�ا خلطه بشكل جيد قبل االستخدام.االخلط:

يجب غسل املعدات واالدوات مبارشة باملاء بعد انتهاء التطبيق.التنظيف:

للحصول عيل املعلومات الخاصة باألمن والسالمة وظروف التخزين وكيفية التخلص من االمن والسالمة:
مخلفات املادة يجب عيل املستخدم الرجوع ايل اخر اصدار لورقة املن والسالمة الخاصة 

باملنتج .
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إن تعلیمات االستخدام والقیم الفنیة المذكورة اعاله ھي عند درجة راحرة ٢٣ ± ٢ درجة مئویة و ٥٠ ± ٥٪ رطوبة نسبیة ، وذلك وفقا للمعاییر الدولیة.ً
وقد تم الحصول علیھا تماشیا مع اختباراتنا وخبراتنا. وھذه القیم قد تختلف باختالف الظروف المحیطة. فدرجات الحرارة العالیة تعمل علي خفض القیم

 المذكورة والعكس صحیح لذلك  قبل البدء في التطبیق ، یجب ان یتم اختبار ما إذا كان المنتج مناسًبا للتطبیق والغرض أم ال من قبل المستخدم
وفي حال تم استخدام المنتج خارج اطار الھدف الذي تم تصمیمھ من اجلھ او تم تطبیقھ دون مراعات للشروط والظروف التي تم ذكرھا اعاله فان شر

كة الفو تعتبر غیر مسؤولة عن النتائج المتربة علي ذلك.
ورقة المواصفات الفنیة  ھذه تعتبر صالحة لالستخدام  الي ان یتم اصدار ورقة مواصفة جدیدة او تعدیل علیھا یتم نشره في حینھ

تحتفظ شركة  ALVO بالحق في تغییر القیم المحددة في ورقة المواصفات  الفنیة ھذه ، بشرط نشر إصدار جدید لذلك تعتبر من مسؤولیة المستھلك التحقق
 من تاریخ اصدار الوثیقة الموجودة  لدیھ تقع على عاتقھ. لمزید من المعلومات ، یرجى االتصال بقسم المبیعات لدینا

تم إعداد ھذه الورقة  للتوضیح وھي مبنیة وفق المعلومات المخبریة والعلمیة المتاحة.وھي معلومات وخاصة التوصیات المتعلقة بالتطبیق واالستخدام
 النھائي ، حیث یتم تخزین المنتجات والتعامل معھا والتعامل معھا في ظل الظروف العادیة والشروط الموصى بھا.

وقد تم منحھ بحسن نیة لتغطیة الحاالت التي تم تطبیقھ فیھا تعتبر المنتجات وأسطح التطبیق ومناطق التطبیق وظروف التطبیق عملیة تماًما إنھ متنوع.
 لذلك ، عند استخدام المنتجات ، من الضروري التأكد من تطبیق المنتج المناسب في الظروف المناسبة وفي المكان المناسب.

نظًرا ألن شركة ALVO ال یمكنھا التحكم في ظل ظروف التطبیق  ، فإنھا ال تتحمل أي مسؤولیة فیما یتعلق بنتیجة التطبیق وال تقدم ضمانا.ً

المعلومات المقدمة ھنا أو المعلومات الشفویة / الكتابیة المقدمة من موظفي ALVO ھي معلومات استشاریة بحتة.
 تفرض ALVO بزیارتھا مسؤولیة المشراالشراف. یفكر مستخدم المنتج (المستخدم) في استخدام المنتج

یجب أن تختبر مدى مالءمة المنتج للتطبیق والغرض. تحتفظ ALVO بالحق في تغییر خصائص منتجاتھا دون إعالن. كل طلباتك

یعتمد القبول على شروط البیع والشحن الحالیة لدینا. یجب إبالغ المستخدمین دائًما أنھ یمكن الحصول على المنتج المعني عن طریق االتصال بـشركة الفو.
یجب أن یؤخذ في االعتبار اإلصدار األخیر من صحیفة البیانات الفنیة للمنتج. یجب على مشتري المنتج التصرف بحكمة وإعطاء األولویة لمصالحھ و

حقوق الملكیة الخاصة بھ .یجب أن یراقب ویراقب. حتى أنھا مسؤولة عن ھذا. یغطي ھذا الدلیل منتجات ALVO فقط وھو مخصص لمنتجات الشركات األخرى.

غیر صالح. تعتبر البیانات المكتوبة الخاصة بشركتنا فقط ضروریة في األمور التي تتطلب دعًما فنًیا وتعتبر مناسبة لتقدیمھا من قبلنا. ھذه الوثیقة الفنیة
وھي صالحة حتى تتم طباعة نسخة جدیدة وتجعل الطبعات القدیمة الغیة وباطلة

 كافة املعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة هي تستند ايل اختبارات مخربية وبناء عيل مالحظات مهمة:
ذلك فان النتائج قد تختلف عيل ارض الواقع تبعا لظروف وطبيعة االجواء املحيطة �كان 

العمل.
 االسطح املطلية حديثا للمنتج يجب عدم تعريضها لالمطار ضمن فرتة زمنية مقدارها 24 

ساعة من زمن التطبيق.
يجب عدم تطبيق املنتج ضمن جو ماطر او ضبا� او ضمن درجة حرارة اقل من 5 درجات 

مئوية.
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