
 أبيض ADY-E سمويدهايبر             

 ) مركب واحد( حمايةلل، نصف المعوأبيض  أليفتي   انثبوليوري
 

 مجاالت اإلستعمال
ض (815هايبرديسمو  مثل) هايبرديسمو دهانات فوقيستخدم    من األشعة ما فوق البنفسجية الحمايته ،للشمس ةالمعر 

)مما يجعل الحماية من  و غير عضوية تؤمن له قدرة ستر عاليةيحتوي على مواد حشلها(. ضه تعر   )ال يصفر إثر
ومقاومة  ةقوييتمتع بقدرة لصق ، (٪300مطاطي )<  .ممكنة بإستهالك كميات صغيرة( األشعة ما فوق البنفسجية

 الية.ع حراريةوكيميائية  ،ميكانيكية
 

 طريقة اإلستعمال
 (د اسمنتية غير ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة...شوائب )نتوءات، موا ةتحضر المساحة لتكون خالية من أي ،

 ( وناشفة.خالية من األوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...يفة )نظ
 هايبرديسمو  خلطيADY-E  حتى الحصول على خليط أبيض ً ط كهربائي )سرعة خفيفة( او يدويا بواسطة خال 

 .متجانس
 هايبرديسمو  يمدADY-E  إجماال  ،هوائيالاو بخ  رول ،فرشاة بواسطة فةعلى المساحة النظيفة والناشأبيض

  .واحدعلى وجه 
  في حال إستعمال هايبرديسموADY-E  ساعة 72 أقصاها مده خالل فترةيجب  ،هايبرديسمو دهانفوق أبيض 

 كي يكون اإللتصاق جيدا. ،هايبرديسمون ادهمن مد 
  ،في حال مد هايبرديسمو كذلكADY-E  مد الوجه الثاني على الوجه األول  على وجهين، من المهم جداأبيض

 ساعة كي يكون اإللتصاق بين الوجهين جيدا. 48 - 24بعد فترة 
  هايبرديسمو ستعمال إيجب عدمADY-E  اذا كان من المتوقع أن تمطر خالل يومين.أبيض 
 
 : ظحااتمال
عدم ل)الخلط، المد...(، يجب التعامل مع المادة بهدوء أبيض  ADY-E هايبرديسموفي كل مراحل إستعمال  -

 .تفادي ظهور فقاقيعو هاإدخال هواء في
ط كهربائيبخ تبديد هذه الرواسب يمكن. طويلة لفترةالمادة  تخزين عندعبوة أسفل ال في بعض الرواسب تتكون قد -  .ال 
 

 كات عالية.بسمااو  غير سليمة: على مساحات أبيض E-ADYهايبرديسمو ال يستعمل 
 
 على األقل. / وجه 2غ / م 250 :إلستهالكا

 
 .وحرارة معتدلة في مكان جاف اشهر 12: التخزين

 
 تنبيهات

اة جيداً استخدب إيج يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.  م المادة في مناطق مهو 
في حال إستخدام المادة في مناطق قليلة  ا.ء استعمالهأو التدخين أثنا اقهاستنشبعيدا عن اي لهب نار وعدم إ

 التهوية، من الضروري جداً إستعمال مراوح  تهوية وكمامات واقية من الغازات.

 ، وعدم إضافة أي مادة أخرٍى.ةالمذيب المذكوراو  المادة الملونة من المهم إحترام كمية

 لكاملة.لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية ا
 .ةإن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال الماد


