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Industrial Paints: Protective coatings

SIPES Delta N/C Paint

Description:
SIPES Delta N/C Paint is a one-component, gloss, quick 
dry nitrocellulose paint that provides a coating with 
good hardness, flexibility and durability. It has a high 
resistance to lubricant and oils.

Area of use:
SIPES Delta N/C Paint is used for concrete, steelwork 
and wood surfaces.

Technical data:

Property Value

Specific gravity 1.08 ± 0.01

Viscosity, KU at 25o C 120 ± 2

Total Solid Content, % 53 ± 1

Volume Solid, % 44 ± 1

Finish, at 60o Gloss

Coverage, 
at thickness 40µ 11.0 ± 0.5 m2 / L

Touch dry 30 min

Recoat dry 24 hours

Application data:

Thinner N/C thinner

Thinning As required

Application method Spray gun

Cleaning of tools N/C thinner

Application system:

Prepare the surface as recommended in SIPES •	
Paint Technical Guide

Apply one coat of •	  “SIPES N/C Primer” on surface 
to get the required result

Apply one or two coats of •	  “SIPES Delta N/C Paint” 
on surface to get the required result

Safety:
Handle with care. Before and during use, observe all 
safety labels on packaging and paint containers, and 
follow all local or national safety regulations. Avoid 
inhalation, avoid contact with skin and eyes, and do not 
swallow. Take precautions against possible risks of fire 
or explosions as well as protection of the environment. 
Apply only in well ventilated areas.
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الو�صف

ملعة،  ذو  الرتكيب  اأحادي  دهان نيرتو�سيليولوز هو دهان  �سايب�س 

�سريع اجلفاف وهو يوفر طبقة من الطالء ذات ليونة ومتانة ويتميز 

اأنه يتميز مبقاومته  بقوة الت�ساق جيدة مع الأ�سطح بالإ�سافة اإىل 

للزيوت وال�سحوم.

وجهات اال�صتعمال

الأ�سطح  على  ي�ستخدم  دهان  هو  نيرتو�سيليولوز  دهان  �سايب�س 

ب�سكل  واخل�سبية  احلديدية  والأ�سطح  املعدنية  والأعمال  الإ�سمنتية 

عام.

املعلومات الفنية

القيمة املوا�صفات

0.01 ± 1.08 الكثافة النوعية

2 ± 120 م
 o

اللزوجة، KU عند 25 

1 ± 53 املواد ال�سلبة، %

1 ± 44 حجم املواد ال�سلبة، %

مليــع
o
املظهر النهائي، على 60 

11.0 ± 0.5 م2 / لرت التغطية، �سماكة 40 ميكرون

30 دقيقة زمن اللم�س

24 �ساعة زمن اإعادة الطالء

كيفية اال�صتعمال

ترن نيرتو�سيليولوز املخفف

ن�سبة التخفيف ح�سب احلاجة

فرد الر�س اأدوات ال�ستعمال

ترن نيرتو�سيليولوز مواد التنظيف

طرق اال�صتعمال

الفني  الكتالوج  يف  اإليه  م�سار  هو  كما  ال�سطح  حت�سري  •يتم  	
ل�سركة دهانات �سايب�س الأردنية

• على  يدهن وجه واحد من »�سايب�س نيرتو�سيليولوز برامير«	

ال�سطح املراد دهنه للح�سول على النتيجة املطلوبة

 • يدهن وجه واحد او اثنني من »�سايب�س دهان نيرتو�سيليولوز«	

على ال�سطح املراد دهنه ويرتك حتى يجف

ال�صالمة

يجب ال�ستعمال  واأثناء  قبل  فائقة.  بعناية  املادة  مع  التعامل   يجب 

 النتباه لكل ن�سرات ال�سالمة املرفقة على عبوات التغليف، ومراعاة

واللوائح التعليمات  واتباع  �سايب�س  من  املرفقة  الفنية   الن�سرات 

 املحلية والوطنية لل�سالمة العامة. يجب اأي�سًا جتنب مالم�سة اجللد

الوقائية الإجراءات  واتخاذ  البلع،  اأو  ال�ستن�ساق  وعدم  العينني   اأو 

يجب وكذلك  انفجار.  اأو  حريق  حلدوث  املحتملة  املخاطر   �سد 

 التقّيد بحماية البيئة. ويجب ال�ستعمال فقط يف املناطق ذات تهوية

جيدة.

�سايب�س دهان نيرتو�سيليولوز
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