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الجزيرة نوتس كلير
Jazeera Notes Clear
حولها سبورة
Turn It Into a Whiteboard



الوصف:
دهان مايئ شفاف، عايل الجودة، يتكون من مركبني، يتميز برتكيبته الفريدة 
ذات  كسبورة  تجعله  اليت  املطورة  يوريثان  بويل  الفلورو  راتنجات  عىل  املبنية 
خصائص استثنائية يف سهولة مسح الكتابة والرسم، كما أنه قوي االلتصاق 

عىل العديد من األسطح. 

االستخـدام:
الخرسانية  األسطح  عىل  والخارجية  الداخلية  التطبيقات  يف  يستخدم 
والخشب  واألملنيوم  الحديد  الفخاري وأسطح  والطوب  والجبسية  واإلسمنتية 
وكذلك  واملكاتب  االجتماعات  كغرف  األعمال  قطاع  لبيئة  مناسب  والزجاج، 
لألماكن املكتظة وجدران املباين وقاعات الدراسة يف املدارس والجامعات ومراكز 

التدريب ورياض األطفال واألماكن العامة ومداخل األبنية.

الخصائص:
• مقاومة ممتازة  اللتصاق مواد الكتابة والرسم.

• متانة عالية.
• التصاقية ممتازة عىل األسطح الجديدة واملدهونة قديماً.

• مرونة عالية.
• قابلية ممتازة للغسيل.

• مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية.
• محتوى منخفض من املواد العضوية املتطايرة ورائحة منخفضة. 

إرشادات التطبيق:
• يجب تقليب الدهان جيداً قبل االستخدام.

• يجب خلط األساس مع املصلب جيداً حىت الحصول عىل مزيج متجانس.
• يجب استخدام الدهان خالل فرتة صالحية املزيج املحددة.

• التخفيف باملاء العذب حىت الحصول عىل اللزوجة املناسبة للتطبيق.
• عدم الطالء فوق األسطح الرطبة إال بعد جفافها جفافاً تاماً.

أدوات التطبيق:
• الرول:

.(١٠٩٣ (النوع املطلوب: ديكور ناردين ٨٠٠٩-كود: الرول الناعم 

نسبة المزج:
األساس: ٦,٢      املصلب: ١ (بالحجم):  

فترة صالحية المزيج:
٣ ساعات و ٣٠ دقيقة عند درجة حرارة ٢٥°م.

المخفف:
املاء العذب.

نسبة التخفيف:
٥-١٠ ٪ كحد أقىص. 

نظام الطالء:
• لألسطح المدهونة قديمًا:

طالء طبقتني من "الجزيرة نوتس كلري" مبارشة عىل السطح النظيف.

• لألسطح المتطبشرة:
طالء طبقة من "الجزيرة جري برايم".

طالء طبقتني من "الجزيرة نوتس كلري".

Description:
A high quality, waterborne, two-component clear paint, 
characterized by unique composition, based on modified 
fluoro-polyurethane resin that makes it as aboard with 
exceptional properties to erase graffiti easily, and adhere over 
many types of substrates.

Recommended Use:
Recommended to use for interior and exterior applications on 
concrete, cement, gypsum, bricks, steel, aluminium, wood, and 
glass surfaces. The product is suitable for intensive use in 
business environment such as meeting rooms and offices, also 
for crowded places, walls of buildings, studying halls at schools 
& universities, training centers, kindergartens, public places 
and entrances of buildings.

Characteristics:
• Excellent anti-graffiti.
• High durability.
• Excellent adhesion over new and old painted surfaces.
• High flexibility.
• Excellent washability.
• Excellent resistance to chemicals.
• Low VOC, low odor.

Application Guide:
• Paint should be stirred carefully before use.
• Mix base with hardener completely with the validated 
mixing ratio to achieve homogeneous mixture.
• Paint should be used during the determined pot-life.
• A suitable quantity of “Tap water” can be added to get 
reasonable viscosity for application.
• Do not apply on wet and moistened surfaces until completely dry.

Application Tools:
• Roller: Soft and smooth
(Recommended type: Dekor Nardeen 8009 - code: 1093)

Mixing Ratio:
(By volume):  Base : 6.2     Hardener  : 1

Pot-life:
3 hrs and 30 minutes @ 25°C. 

Thinner:
Tap Water.

Thining Ratio:
5 - 10% Maximum.

Painting System:
• For old painted surfaces:
Apply two coats of “Jazeera Notes Clear” directly over 
cleaned surfaces.
  
• For chalky surfaces:
Apply one coat of “Jazeera Jeer Prime”.
Apply two coats of “Jazeera Notes Clear”.

• لألسطح الخشبية:
طالء طبقة واحدة من "الجزيرة وود سيلر".

طالء طبقتني من "الجزيرة نوتس كلري" .

• ألسطح الحديد واأللمنيوم والزجاج:
طالء طبقتني من "الجزيرة نوتس كلري" مبارشة عىل األسطح املجهزة جيداً.

• لألسطح الخرسانية الجديدة:
• لألسطح الداخلية:

طالء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم".
طالء طبقتني من"الجزيرة جرين بويت".

نهائية  طبقة  أي  أو  نوفل"  "الجزيرة  أو  جرين"  "الجزيرة  من  طبقتني  طالء 
مناسبة من دهانات الجزيرة.

طالء طبقتني من "الجزيرة نوتس كلري" كطبقة حماية.

• لألسطح الخارجية:
طالء طبقتني من "الجزيرة اكسرتيم". 

أو أي طبقة نهائية  أو "الجزيرة رويال"  طالء طبقتني من "الجزيرة مكسيم" 
مناسبة من دهانات الجزيرة.

طالء طبقتني من "الجزيرة نوتس كلري" كطبقة حماية.

• للتطبيق عىل «الجزيرة ماجنتيك»:    
طالء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم".

طالء طبقتني من"الجزيرة جرين بويت".
طالء طبقتني من "الجزيرة ماجنتيك".

طالء طبقة واحدة من "الجزيرة نوتس برايمر".
طالء طبقتني من "الجزيرة نوتس كلري".

• زمن الجفاف:
٢-٣ ساعات. • الجفاف السطحي   

ساعة. ٤٨ • الجفاف التام   
ساعات. • الزمن الفاصل بني طالء طبقتني متتاليتني ( الحد األدىن )  ٥

النتائج السابقة بموجب  ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.
للحصول عىل أقىص مقاومة ملواد الكتابة والرسم يوىص برتك الدهان يجف 

ملدة ٧ أيام من تطبيق الطالء.

• طريقة اإلزالة:  
 ألقالم السبورة: 

• يتم ازالة الكتابة باستخدام
(مساحات السبورة - قطعة قماش ناعمة - مناديل ورق ناعمة).

• يمكن استخدامها مبللة إن لزم األمر.

• ألقالم الكتابة الثابتة والبخاخات:
يتم بخ "الجزيرة نوتس ووش" عىل قماش نظيف وجاف ثم مسح الكتابات 

مبارشة حىت الحصول عىل سطح خاٍل من الكتابة. 
يتم غسل السطح باملاء فور إزالة الكتابة.

الفـــنية  املواصفة  مراجعة  يرجى  اإلزالة  طريقة  عن  املعلومات  من  للمزيد 
لـ "الجزيرة نوتس ووش".

• For wooden surfaces:
Apply one coat of “Jazeera Wood Sealer”. 
Apply two coats of “Jazeera Notes Clear”.

• For steel, aluminium and glass surfaces:
Apply two coats of “Jazeera Notes Clear” directly over well 
prepared surfaces.

• For new concrete surfaces:
• For interior surfaces:

Apply one coat of “Jazeera Green Prime”. 
Apply two coats of “Jazeera Green Putty”.
Apply two coats of “Jazeera Green” or “Jazeera Novel” or any 
suitable finish coat from “Jazeera Paints”. 
Apply two coats of “Jazeera Notes Clear” as a protective topcoat.

• For exterior surfaces:
Apply two coats of “Jazeera Extreme”.
Apply two coats of “Jazeera Maxim” or “Jazeera Royal” or any 
suitable finish coat from Jazeera Paints. 
Apply two coats of “Jazeera Notes Clear” as a protective topcoat.

• For Jazeera Magnetic:
Apply one coat of “Jazeera Green Prime”. 
Apply two coats of “Jazeera Green Putty”.
Apply two coats of “Jazeera Magnetic”.
Apply one coat of “Jazeera Notes Primer”.
Apply two coats of “Jazeera Notes Clear”. 

• Drying Time:
• Dry to touch   2 -3 hours.
• Full dry    48 hours.
• Recoating interval 5 hours (minimum).
All above drying time tested according to ASTM D5895@25°C.
For the best performance, it is recommended to allow the 
paint to cure 7 days after application.

• Removing technique:
For board marker:
• Remove the graffiti by using (board eraser - piece of soft 
cloth - soft tissues).
• It can be used wet if necessary.

• For graffiti sprays and permanent markers:
spray “Jazeera Notes Wash” on clean dry cloth then rub 
directly the graffiti until the surface is free of writing.
Wash the surface with water directly after removing graffiti.
for more information about removing technique refer to 
"Jazeera Notes Wash" TDS.
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لتلقي التدريب المجاين عىل تطبيق هذا المنتج نرجو التكرم بزيارة 
أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعي لها.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نرشة المواصفات الفنية للمنتج.

مالحظة: تختلف األلوان باختالف طريقة وأدوات التطبيق.

For free training on application of this product, please visit 
Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.

For more information, please refer to the product technical 
data sheet.
Note: Colors will vary according to the application method 
and tools.
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Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia
+966 92 0000 085
To call inside the Kingdom of Saudi Arabia
92 0000 085

        www.jazeerapaints.com
        info@jazeerapaints.com
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تفاصيل املنتج
Product details


