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تقديـم
المديرية العامة للمواصفات والمقاييس جهاز التقييس الوطني بالسلطنة أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم
 ,1976/39ومن مهامها إعداد المواصفات القياسية العمانية واللوائح الفنية إستنادا ً للمرسوم السلطاني رقم / 1
87
وقد قامت دائرة المواصفات بالمديرية باعداد المواصفة القياسية العمانية رقم  ،OS 197/2020الخاصة بـ"
الدهانات و الورنيشات – الدهانات المستحلبة لألعمال الداخلية والخارجية" – ،“Paints and Varnishes
” ، Emulsion Paints for Interior and Exterior Useوقد تم إعداد المشروع باللغتين العربية
واإلنجليزية بعد إستعراض المواصفات القياسية العربية واألجنبية والدولية والمؤلفات المرجعية ،والقوانين ذات
الصلة.
وقـد اعتمدت هذة المواصفة كـمواصفة قياسية عمانية ملزمة  ,بتاريخ  / /هـ ,الموافق  / /م ،على أن
تلغي المواصفة القياسية العمانية رقم ( )OS 197/1990وتحل محلها.
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الدهانات و الورنيشات – الدهانات المستحلبة
لألعمال الداخلية والخارجية
.1المجال ونطاق التطبيق :
تختص هذه المواصفة القياسية العمانية بمتطلبات األداء وطرق االختبار المالئمة والخاصة بالددهانات
المستحلبة لالستعمال الداخلي والخارجي والتي تسدتعمل بواسدطة الفراداة أو الدرول أو الدر وتشدمل
الدددهانات المطفدداة والشددبة لماعددة واللماعددة التددي تسددتخدم علددى األسددطح الداخليددة والخارجيددة للمبدداني ،
وتستخدم ايضا على االسطح المعدنية والخشبية المجهزة بدهانات اساس مناسبة وتصنف إلى صنفين
حسب ظروف االستخدام على النحو التالي:
الصنف أ :دهان لإلستعمال الداخلي والخارجي الالمع وابة الالمع .
الصنف ب :دهان لإلستعمال الداخلي والخارجي المطفا .
كما تحدد متطلبات البيانات اإليضاحية المدونة على األوعية المستخدمة لتعبئة هذه الددهانات وسدعتها.
و تعتبر الدهانات المستحلبة المخصصة لالستخدام الخارجي هي أيضا ً صالحة لالستخدام الداخلي.
.2المراجع التكميلية :
" ISO 15528 1.2الدهانات والورنيشات  -المواد األولية للدهانات والورنيشات – طرق أخدذ العيندات"
.
 " ISO 1513 2.2األصباغ والورنيشات  -فحص وتجهيز العينات لالختبار".
" ISO 3251الدهانات والورنيشات والمواد البالستيكية  -تقدير محتوى المواد غير المتطايرة".
3.2
" ISO 1524الدهانات والورنيشات وأحبار الطباعة  -تقدير نعومة الطحن" .
4.2
"ISO 3668الدهانات و الورنيشات -المقارنة الظاهرية للون الدهان"
5.2
"ISO 3856-1 6.2الدددهانات و الورنيشددات -تقدددير محتددوى الفلددز القابددل للددذوبان -الجددزء األول :تقدددير
محتوى الرصاص -طريقة اللهب للتحليل الطيفي باإلمتصاص الدذر و طريقدة اندائي ايدزون للقيداس
الطيفي"
 " ISO 9117-1الددهانات والورنيشددات  -اختبددارات الجفداف  -الجددزء األول :تعيدين الحالددة خددالل
7.2
الجفاف والوقت خالل الجفاف " .
" ISO 2812-2الددهانات والورنيشدات-تقددير المقاومدة للسدوائل-الجدزء الاداني-طريقدة الغمدر فدي
8.2
الماء".
" ISO 3248الدهانات والورنيشات – تعيين تااير الحرارة".
9.2
 " 1236 10.2طرق اختبار األصباغ (الدهانات) والورنيشات(السبلر) تعيين مقاومة القلويات (طريقة
الغمر) ".
" ISO 2810 11.2الدهانات و الورنيشات-التجوية الطبيعية لطبقة التغطية -التعريض والتقييم ".
" 12.2 ISO 1519الدهانات والورنيشات  -اختبار الاني (المغزل االسطواني) "
 " ASTM D 2486 13.2طرق اختبار مقاومة الحك لدهانات الجدار "
 ISO 6504-3 14.2الدهانات والورنيشات  --تقدير قدرة اإلخفاء  --الجزء  :3تقدير نسبة تبداين الددهانات
خفيفة اللون في معدل انتشار اابت.
 " ISO16474-3 15.2الددددهانات والورنيشدددات -طريقدددة تقددددير مقاومدددة طبقدددات الددددهان لعوامدددل التجويدددة
االصطناعية – الجزء الاالث :تااير التعريض لألاعة فوق البنفسجية"
 " ISO 2813 16.2الدهانات والورنيشات  -تقدير قيمة اللمعان عند 20درجة و 60درجة و  85درجة " .
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" ASTM D2574 17.2الطريقدة القياسددية الختبدار مقاومددة الددهانات المسدتحلبة لهجددوم الكائندات الحيددة
الدقيقة في العبوة"
" SASO 2194 18.2الددهانات والورنيشدات  -طريقدة اختبدار قدوام الددهانات باسدتخدام جهداز Stormer
 Viscometerلقياس اللزوجة"
.3التعاريف :
 1.3دهان مستحلب:
هو دهان يحتو عل مادة رابطة/مستحلب ومخضبات ومواد مالئة واضافات وماء.
2.3
3.3

المادة الرابطة المستحلبة:
هي تشتت اابت لراتنجات بولمرية مناسبة في وسط مائي.
وسط حامل :
الجزء السائل من الدهان والذ يتشتت فية الخضب ويتكون من الرابط والمواد المحسنة والمخفدف إن
وجد .

4.3

الرابط :
الجزء غير المتطاير من سائل حمل الدهان وهو الذ يلصق جزئيات االخضاب معا ويلصق طبقة
الدهان ككل على المادة التي طليت .

5.3

المخفف

:

الس دوائل المتط دايرة الت دي تضدداف إل دى الدددهانات أو الورنيشددات لتجهيزه دا لالسددتعمال ومس داعدتها فددي
التغلغل بواسطة تقليل اللزوجة وأن تكون كاملة االمتزاج مع الدهان أو الورنيش في درجدات الحدرارة
العادية وأال تسدبب ترسديب فدي األجدزاء غيدر المتطدايرة سدواءا فدي الوعداء أو فدي طبقدة الددهان أانداء
الجفاف .لبعض األغراض قد يستخدم مخفف يحتو على نسبة صغيرة من مواد غير متطايرة .
6.3

الخضب :
الجزئيات المشتتة الغير قابلة للذوبان في الدهان والتي تعطي الطبقة الجافة خواصها الخاصة من
حيث اللون والعتامة .

7.3

االعتام :

هو قدرة طلية الدهان على اعتام (إخفاء) السطح السفلي المطلي .
 8.3زمن الجفاف :
الزمن الذ انقضى بين استخدام طلية الدهان والوصول إلى حالة الجفاف المحدد .
9.3

التقشير( الرفع ) :
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اإلخفاق الذ يحدث بسبب انتفاخ طبقة جافة من الدهان أو الورنيش وذلك عند الطالء بطبقة أخرى
وتظهر عادة على هيئة التواءات.
 .4الخواص والمتطلبات :
 1.4التركيب :
يتكون الدهان المستحلب من خضب مع مواد باسطة مناسبة بنسبة مناسبة في وسط مناسب يتكون مدن
أ بوليمر صناعي مناسب مستقر في الماء مع مقومدات أخدرى مناسدبة لتكدون لهدا القددرة الضدرورية
إلنتاج مادة الدهان التي تحقق متطلبات هذه المواصفة .
2.4

3.4

4.4

5.4
6.4

الحالة في الوعاء :
يجب أال تعطي مدادة الددهان ادواهد تددل علدى نمدو أحيداء دقيقدة أو تخادر أو تجلدد سدطحي أو فسداد أو
ترسب صلب للخضب أو تكتل أو صدأ في الوعاء وأية اخضاب مترسبة يجب أن تتشدتت بسدرعة فدي
الجزء السائل بواسطة التقليب بمقلب وذلك لتكوين دهان نداعم متجدانس خدال مدن الرغدوة الدائمدة وأال
يبدى هذا الدهان رائحة مهيجة أو كريهة .
المحتوى غير المتطاير :
يجب أن ال تقل نسبة المحتوى غير المتطاير في الدهانات المستحلبة عن  %40بالوزن للماعة وابة
اللماعة و  %50بالوزن للمطفاة وذلك عند اإلختبار طبقا للبند ( )3.2
القوام :
يجب أن يكون الدهان في حالة جاهزه بحيث عند تقليبة ينتج خليط متجانس نداعم ذو قدوام جيدد ويجدب
أن ال تقل لزوجتدة عدن  80وحددة كريدب بالنسدبة للددهانات المطفداة وأن تكدون فدي حددود 120-70
وحدة كريب بالنسبة للددهانات اللماعدة والشدبة لماعدة عندد درجدة حدرارة ( ° ) 2 ± 23س وذلدك عندد
اختباره وفقا للبند ( .) 18.2
اللون :
يكون لون الدهان مطابق للون العينة المرجعية المتفق عليها وذلك عند اإلختبار وفقا للبند ( .) 5.2
التخفيف :
يجب أن تكون للدهان قابلية على االمتزاج بسهولة بالماء عندد الضدرورة ولتنعيمدة فدي حالدة متجانسدة

7.4
8.4
9.4

مع أقل كمية ممكنة من الرغوة  .وإذا وجدت الرغوه فيجب أن تتالاى بسرعة .
نعومة الطحن :
يجب أن يقل حجم الجزيئات في الدهان عن  50ميكرومتر وذلك عند اإلختبار وفقا للبند ( .) 4.2
محتوى الرصاص :
يجب أال يزيد محتوى الرصاص عن  % 0.009من الكتلة الكلية للدهان وذلك عند اإلختبار وفقا للبند
( .) 6.2
خواص االستخدام :
يجب أن يكون الدهان بعد التخفيف الموصي بة مناسب لالستعمال بواسطة الفراداة أو الدر أو بكدرة
( الرول ) .
ويجب أال تظهر الطبقة النهائية للدهان اكل اندماج االخضاب المترسبة أو رغاوى أو خشونة أو أيدة
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من الخواص األخرى غير المرغوبة ويجب أن تكون طبقة الدهان الناتجة أيضا خاليدة مدن أيدة تقشدير
أو ليونة أو أية عيوب أخرى تظهدر عندد إعدادة طدالء السدطح السدابق بعدد سداعتين مدن جفافدة بدالهواء
ويجب أن تكون طبقة الددهان بعدد تمدام جفافهدا ناعمدة ذات التصداق راسدخ (اابدت) ويكدون بعدد الددهن
المباادر خدالي مدن عالمددات الفراداة أو االرتخداء او االلتدواءات ويجددب أال يتعدارض بدا طريقدة مددع
اعتبارات المظهر النهائي لطبقة الدهان المحضرة بنفس الطريقة وفي نفس الوقت من العينة المرجعية
المتفق عليها .
 10.4زمن الجفاف :
 يجب أال يزيد زمن الجفداف السدطحي للددهان عدن  30دقيقدة للددهانات المطفداة وال يزيدد عدن سداعةللدهانات اللماعة وابة اللماعة .
 يجب أال يزيد زمن الجفاف الصلب للدهان عن  3ساعات للدهانات المطفاة وال يزيد عن  5ساعاتللدهانات اللماعة وابة اللماعة (لطبقة رطبة سدمكها  100ميكرومتدر مطليدة علدى لدوخ اختبدار مدن
الزجاج ) عند درجة حرارة ° 2 + 23س ورطوبة  % 5 ± 50مع التهويدة بددون التعدرض ألادعة
الشمس وذلك عند اإلختبار وفقا للبند ( .) 7.2
 11.4مقاومة الحك :
يجب أن تظهر طبقة الدهان المطبقة على لوحة االختبار الحد األدنى من مقاومة الحدك عندد تعرضدها
لعدد:
  1500حكة بالنسبة للصنف أ لطالء االستعمال الداخلي والخارجي اللماع وابة اللماع .  800حكة بالنسبة للصنف ب لطالء االستعمال الخارجي المطفا.  400حكة بالنسبة للصنف ب لطالء االستعمال الداخلي المطفا.وذلك عند اإلختبار طبقا للبند ( .) 13.2
 12.4مقاومة القلويات (األلوان البيضاء والفاتحة) :
يجب أن ال يتغير مظهر طبقة الدهان من حيث تدرج اللون واإلضاءة والبريق أو أية عيوب سطحية أخرى
وذلك عند إجراء اختبار مقاومة القلوية في محلول  % 1هيدروكسيد الصوديوم لمدة  2٤ساعة طبقا ً للبند
).(10.2
 13.4استقرارية الحرارة :
يجب أن ال تتغير لزوجة الدهان باكار من  %5من اللزوجة األصلية وأال تبدى تخادر أو دمدج للددقائق
المترسبة أو عدم تلون وذلك بعد إجراء اختبار االسدتقرارية مدع الحدرارة .وذلدك عندد اجدراء اإلختبدار
طبقا للبند ( .) 9.2
 14.4الابات للتجمد واالنصهار :
يجب أال يتاار المنتج بعد تعرضة لحرارة منخفضة (° 9-س) لمدة  16ساعة وحرارة طبيعية ( + 25
°) 3س لمدة  16ساعة .
يجـب أال تتغير لزوجة الدهان باكار من  % 10من القيمة األصلية كما يجب أال يظهر الـدهان أ
تخار أو تدمج أو انخفاض في مقاومة الحك  .بعد إنهاء هذا االختبار يجب أن يجف الدهان ليعطي
ملمسا ً ناعما ً ومنسقا ً وذلك عندما يتم تطبيقة على لوخ جدار .
 15.4الرائحة :
يحب أن تكون رائحة الدهان غير فاسدة وأال تكون كريهة أو مهيجة قبل أو أاناء أو بعد االستعمال كما
يجب أال تتبقى أية رائحة بعد مرور  24ساعة من الجفاف.
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 16.4اإلعتام الجاف (األلوان البيضاء والفاتحة) :
عندددما يطبددق الدددهان علددى قضدديب تطبيددق ذو سددمك مقددداره  150ميكرومتددر فيجددب أن تعطددى طبقددة
الدهان نسبة تباين كحد أدنى موضحة بالجدول ( )1وذلك كحد أدنى على لوخ اختبار ذو سمك مقدداره
 150ميكرومتر بعد أن يوضع على ورقة رسم بيداني ليجدف لليلدة واحددة وذلدك عندد اجدراء اإلختبدار
طبقا للبند ( .) 14.2

جدول ()1
نسبة االعتام الجاف حسب نوع وصنف الدهان
نوع الدهان

الدهانات شبه اللماعه

الدهانات المطفية

الدهانات اللماعة

الصنف
أ

-

ب

%95

>%90
-

>%90
-

 17.4التجوية المعجلة
يجب أال يظهر على طبقة الدهان باور أو طبشرة أو تغير في اللون أو أ مظهر غير
1.17.4
طبيعي بعد تعرض الدهان لتجوية معجلة لمدة  300ساعة وذلك عند اإلختبار طبقا للبند (
 ) 15.2ويجب أال تزيد التغيرات عن  % 5فقط وهذا االختبار ال يطبق على الدهانات
الداخلية المطفية.
 2.17.4معايير الختبار التجوية المعجلة:
 ألواخ التطبيق :ألواخ ألمونيوم معالج بالكرومات بمقاس مناسب
 التطبيق :بواسطة آلة التطبيق (القضيب السلكي أو القالب المفرغ ) بسماكة  150ميكرون
 زمن الجفاف 7 :أيام ،درجة الحرارة ° ) 2 ± 23 ( :س ورطوبة نسبية (  ،%) 5 ± 50متبوعة
بعدد  72ساعة في درجة حرارة ( ° ) 20 ± 40س
 نوع اللمبات :لمبات UVB
 دورة اإلختبار :وفق ماورد في البند ( ) 15.2
 18.4المقاومة لنمو األحياء :
يجب أال يبد الدهان في العبوة أ نمو للفطريات لمددة  12ادهر عندد درجدة حدرارة ° 40س وذلدك
عند اجراء اإلختبار طبقا للبند ( .) 17.2
 19.4خواص الحفظ :
عند تخزين الدهانات في الظروف العادية في الظل وفي درجة حدرارة ال تزيدد عدن ( ° ) 1 + 38س
في وعاءها األصلي المحكم اإلغالق يجب أن تظل الخواص المحددة في هذه المواصفة كما هي لفتدرة
ال تقل عن  12اهرا .
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 20.4اللمعان طبقا للبند ( : )16.2
عنددد وضددع طبقددة رقيقددة مددن الدددهان علددى لددوخ زجدداج بابعدداد ( 15سددم  10 xسددم  2 xمددم ) بواسددطة
كتلة مجوفة ذات سماكة  150ميكرومتر يترك للجفاف لمدة  24ساعـــددددـة عنددددد درجـــــــــــــــددددـة
حـــــــــــرارة (º)1± 25س و درجة رطوبة نسبية ال تزيد عن  ،%70يجب أن يكون لة درجة لمعدان
كما هو موضح في الجدول (:)2
جدول()2
رجة البريق للدهانات المستحلبة
رجة اللمعان
زاوية القياس
نوع الدهان
الدهانات المستحلبة المطفاة
أقل من 10
º 85
40 - 25
الدهانات المستحلبة النصف لماعة °60
الدهانات المستحلبة اللماعة
أكبر من 55
°60
 21.4المرونة وااللتصاق :
عند تطبيق طبقة رقيقة من الدهان بواسطة كتلدة مجوفدة ذات سدماكة  150ميكرومتدر أو قضديب التطبيدق
السلكي على طبق من الصفيح تم قشطة خفيفا ً وإزالة ما علية مدن دهدون  ،وتركدة ليجدف لمددة  7أيدام عندد
درجـددـة حـددـرارة ( ْ)1  25س ورطوبددة نسددبية ال تزيددد علددى  % 70يجددب أن يتحمددل اختبددار انحنـددـاء
باستخدام ممسك سمكة 6مدم (لددهانات االسدتخدام الدداخلي) و 3مدم (لددهانات االسدتخدام الخدارجي)  .كمدا
يجب أن تكون الطبقة الرقيقة من الدهان ملتصقة بشكل قو وال يحـدث بها أ تشقـق أو تقشـر وذلك عند
اجراء اإلختبار طبقا للبند ( . ) 12.2

 .5أخذ العينات :
 1.5تؤخذ عينة ممالة من إرسدالية الددهان ال تقدل عدن 500مدل بدالطرق المنصدوص عليهدا فدي المواصدفة
القياسية "ISO 15528الددهانات والورنيشدات والمدواد األوليدة للددهانات والورنيشدات – طدرق أخدذ
العينات"
 2.5يجدب أن تجهدز العيندات لالختبدارات طبقدا للطريقدة المنصدوص عليهدا فدي المواصدفة القياسدية ISO
 " 1513الدهانات والورنيشات  -فحص وتجهيز العينات لالختبار " .
 .6طرق االختبار :
 1.6تجرى االختبارات التالية على أوعية الددهانات المعبداه المختداره او العيندات المداخوذه منهدا طبقدا للبندد
) (1.5وذلك بعد إجراء الفحص النظر على البيانات.
 1.1.6تقدير المحتوى غير المتطاير
 2.1.6تقدير اللون
 3.1.6تقدير نعومة الطحن
 4.1.6تقدير محتوى الرصاص
 5.1.6تقدير زمن الجفاف
 6.1.6تقدير المقاومة للحك
 7.1.6تقدير المقاومة للقلويات
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 8.1.6تقدير االستقرارية للحرارة
 9.1.6تقدير اإلعتام الجاف
 10.1.6المقاومة للتجوية المعجلة
 11.1.6تقدير اللمعان الظاهر
 12.1.6تقدير المرونة وااللتصاق
 13.1.6تقدير المقاومة للكائنات الحية الدقيقة
 .7التعبئـــة :
تعبا الدهانات في أوعية مناسدبة نظيفدة وجافدة ومحكمدة اإلغدالق بحيدث يكدون الدنقص عدن حدد االمدتالء
 %15كحد أعلى ويسمح بتفاوت في المحتويات مقداره . %2+
 .8البيانات اإليضاحية :
يجب أن توضع البيانات التالية على كل وعاء باللغة العربية او باللغتين العربية واإلنجليزية وبطريقة
يصعب إزالتها :
اسم ونوع الدهان وصنف الدهان .
1.8
 2.8اسم الصانع أو عالمتة التجارية .
بلد المنشا .
3.8
 4.8لون الدهان يكون موضح على العبوة .
 5.8اذا كانت الدهانات تصنع بتصريح فيجب أن يذكر ذلك.
رقم دفعة اإلنتاج .
6.8
تاريخ اإلنتاج ( اهر ـ سنة ) .
7.8
الحجم الصافي باللتر أو الوزن بالكيلوجرام .
8.8
طريقة االستخدام .
9.8
 10.8أ بيانات تحذيرية تتعلق بهذا الدهان.
 11.8تنبية  :يحذر استعمال هذه العبوات في حفظ المواد الغذائية .
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المصطلحـات الفنيــة

TECHNICAL TERMS

اخضاب

Pigments
Obscure
Siding
Floculation
Worn
Blistering
Livering
Coagulation
Thinning
Hue
Dispersible
Flaking
Chipping
Lifting
Dissipate
Coarseness
Substantially
Emulsion paint
Vehicle
Undue
Irregularities
Putrefaction
Offensive
Skinning

اعتـام
ألـواخ
إندماج الدقائق المترسبة
بـر
تحبــب
تخاـر
تخاـر
تخفيـف
تدرج اللون
تشتيــت
تقشيــر
تقشيــر
تقطــع
تالاـي
خشونـة
دهـان مباار
دهـان مستحلب
سائل حمل الدهان
غير مالئم
غير منتظم
فســاد
كريهـة
كشـط

ال نفاذية (إعتام)
ال يمتزج
لون باهـت
متعرج-ملتو
مطفا اللمعة

Opacity
Immiscible
Fading
Wrinkled
Mat
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مقلــب
مالط الجبس
مهيـج
مواد باسطة

Paddle
Stucco
Irritating
Extenders
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 البند ) )1303من التشريع األمريكي الخاصبمفوضية حماية المستهلك المتعلق بتعديل نسبة تركيز
الرصاص في األصباغ من  0.06%إلى 0.009%

- Part (1303) from US legalization of
Consumer Products Commission to reduce
lead content from 0.006% to 0.009
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