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 مـديتق

 

 طاني رقمم السلللمواصفات والمقاييس جهاز التقييس الوطني بالسلطنة أنشئت بموجب المرسوالمديرية العامة 

/  1قم لسلطاني رسوم ا, ومن مهامها إعداد المواصفات القياسية العمانية واللوائح الفنية إستناداً للمر39/1976

87 

 الخاصة بـ" ،OS 197/2020رقم  العمانيةباعداد المواصفة القياسية  بالمديرية دائرة المواصفات وقد قامت 

،   – Paints and Varnishes“"لألعمال الداخلية والخارجية دهانات المستحلبةال –الدهانات و الورنيشات 

Emulsion Paints for Interior and Exterior Use”  ،ية وقد تم إعداد المشروع باللغتين العرب

ت اوالقوانين ذ جعية،واألجنبية والدولية والمؤلفات المر بعد إستعراض المواصفات القياسية العربية واإلنجليزية

 الصلة.

 نأ، على /   م  /وقـد اعتمدت هذة المواصفة كـمواصفة قياسية عمانية ملزمة , بتاريخ  / /   هـ, الموافق  

 حلها.( وتحل مOS 197/1990تلغي المواصفة القياسية العمانية رقم )
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 المستحلبةدهانات ال –الدهانات و الورنيشات 

 الداخلية والخارجية لألعمال

 

 : نطاق التطبيقوالمجال .1

ت بالددهانا بمتطلبات األداء وطرق االختبار المالئمة والخاصة ص هذه المواصفة القياسية العمانيةتخت

تشدمل وتعمل بواسدطة الفراداة أو الدرول أو الدر  المستحلبة لالستعمال الداخلي والخارجي والتي تسد

لمبدداني ، الدددهانات المطفدداة والشددبة لماعددة واللماعددة التددي تسددتخدم علددى األسددطح الداخليددة والخارجيددة ل

نفين صوتصنف إلى والخشبية  المجهزة بدهانات اساس مناسبة   وتستخدم ايضا على االسطح المعدنية

 ي:حسب ظروف االستخدام على النحو التال

 الصنف أ:  دهان لإلستعمال الداخلي والخارجي الالمع وابة الالمع .

 الصنف ب:  دهان لإلستعمال الداخلي والخارجي المطفا .

ا. نات وسدعتهكما تحدد متطلبات البيانات اإليضاحية المدونة على األوعية المستخدمة لتعبئة هذه الددها

 .خليالخارجي هي أيضاً صالحة لالستخدام الداتعتبر الدهانات المستحلبة المخصصة لالستخدام  و

 

 المراجع التكميلية  :.2

1.2  ISO 15528 طرق أخدذ العيندات –يشات لورنات وهاناالمواد األولية للد -"الدهانات والورنيشات "

. 

2.2  ISO 1513 " ينات لالختبارعال زوتجهي فحص -والورنيشات  صباغاأل". 

3.2  ISO 3251  المواد غير المتطايرة". محتوى تقدير -والمواد البالستيكية  نيشات"الدهانات والور 

4.2   ISO 1524   تقدير نعومة الطحن" . -"الدهانات والورنيشات وأحبار الطباعة 

5.2  ISO 3668 "المقارنة الظاهرية للون الدهان -الدهانات و الورنيشات" 

6.2  ISO 3856-1الجددزء األول: تقدددير  -الفلددز القابددل للددذوبانتقدددير محتددوى  -لدددهانات و الورنيشددات"ا

للتحليل الطيفي باإلمتصاص الدذر  و طريقدة اندائي ايدزون للقيداس  طريقة اللهب -محتوى الرصاص

 "الطيفي

 7.2  ISO 9117-1   الجددزء األول: تعيدين الحالددة خددالل  -اختبددارات الجفداف  -" الددهانات والورنيشددات

 الجفاف والوقت خالل الجفاف " .

8.2 ISO 2812-2   طريقدة الغمدر فدي -الجدزء الاداني-تقددير المقاومدة للسدوائل-"الددهانات والورنيشدات

 الماء".

9.2 ISO 3248   تعيين تااير الحرارة". –"الدهانات والورنيشات 

طرق اختبار األصباغ )الدهانات( والورنيشات)السبلر( تعيين مقاومة القلويات )طريقة "   1236    10.2

 ." الغمر(

11.2  ISO 2810 التعريض والتقييم ". -التجوية الطبيعية لطبقة التغطية-"الدهانات و الورنيشات 

12.2  ISO 1519 " ختبار الاني )المغزل االسطواني(ا -الدهانات والورنيشات " 

13.2 ASTM D 2486  " طرق اختبار مقاومة الحك لدهانات الجدار "  

14.2 ISO 6504-3  تقدير نسبة تبداين الددهانات 3الجزء  --تقدير قدرة اإلخفاء  --الدهانات والورنيشات :

 .خفيفة اللون في معدل انتشار اابت

15.2 ISO16474-3  "التجويدددة ير مقاومدددة طبقدددات الددددهان لعوامدددل طريقدددة تقدددد -الددددهانات والورنيشدددات

 الجزء الاالث: تااير التعريض لألاعة فوق البنفسجية" –االصطناعية 

16.2 ISO 2813  درجة " . 85رجة و د 60درجة و 20قدير قيمة اللمعان عندت -" الدهانات والورنيشات 

https://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?stdId=691455&actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=288
https://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?stdId=691455&actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=288
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17.2 ASTM D2574   الطريقدة القياسددية الختبدار مقاومددة الددهانات المسدتحلبة لهجددوم الكائندات الحيددة"

 الدقيقة في العبوة"

18.2 SASO 2194 "جهداز   باسدتخدام الددهانات قدوام اختبدار طريقدة - والورنيشدات الددهاناتStormer 

Viscometer اللزوجة لقياس" 

 

 التعاريف :.3

 دهان مستحلب: 1.3

 هو دهان يحتو  عل مادة رابطة/مستحلب ومخضبات ومواد مالئة واضافات وماء.

 المادة الرابطة المستحلبة: 2.3

 .هي تشتت اابت لراتنجات بولمرية مناسبة في وسط مائي

 : وسط حامل     3.3

فدف إن والمخ محسنةوالمواد ال من الدهان والذ  يتشتت فية الخضب ويتكون من الرابطالسائل  الجزء

 وجد .

 الرابط : 4.3

بقة الجزء غير المتطاير من سائل حمل الدهان وهو الذ  يلصق جزئيات االخضاب معا ويلصق ط

 الدهان ككل على المادة التي طليت . 

  : المخفف  5.3

     فددي  دتهااعسددلالسددتعمال وم انيشددات لتجهيزهددرالدددهانات أو الو ىلددإتضدداف  ييرة التدداوائل المتطددسددال

ة ارفي درجدات الحدر شنيرطة تقليل اللزوجة وأن تكون كاملة االمتزاج مع الدهان أو الوساولغل بغالت

 أانداءفدي طبقدة الددهان  فدي الوعداء أو ااءوة سدرجدزاء غيدر المتطدايألا يبب ترسديب فدسدال تأية ودالعا

 يرة .متطا غيرة من مواد غيرصعلى نسبة   فف يحتومخقد يستخدم  األغراضلبعض  الجفاف.

 الخضب : 6.3 

صة من الخا الجزئيات المشتتة الغير قابلة للذوبان في الدهان والتي تعطي الطبقة الجافة خواصها

 حيث اللون والعتامة .

 االعتام : 7.3

 هو قدرة طلية الدهان على اعتام )إخفاء( السطح السفلي المطلي .

 زمن الجفاف :   8.3

 الدهان والوصول إلى حالة الجفاف المحدد . الزمن الذ  انقضى بين استخدام طلية 

 : ير) الرفع (شالتق 9.3
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 ى خرأقة بء بطلطالاإلخفاق الذ  يحدث بسبب انتفاخ طبقة جافة من الدهان أو الورنيش وذلك عند ا

 ت.ءاالتواعادة على هيئة  وتظهر

 : طلباتتالخواص والم .4

 التركيب :  1.4

ن يتكون مد مناسب طسباسطة مناسبة بنسبة مناسبة في و دامو عب مضيتكون الدهان المستحلب من خ

ة درة الضدروريقدمناسدبة لتكدون لهدا ال ات أخدرىقومدم عفي الماء م تقرسناعي مناسب مليمر صبو  أ

 فة .صالمواه تحقق متطلبات هذالدهان التي  ة دما إلنتاج

 الحالة في الوعاء : 2.4

د أو يداء دقيقدة أو تخادر أو تجلدد سدطحي أو فسدايجب أال تعطي مدادة الددهان ادواهد تددل علدى نمدو أح

 يشدتت بسدرعة فدترسب صلب للخضب أو تكتل أو صدأ في الوعاء وأية اخضاب مترسبة يجب أن تت

 الة وأئمدغدوة الدالرن امدخدال  سمتجدانن نداعم ن دهايوكئل بواسطة التقليب بمقلب وذلك لتلساا الجزء

 هة .ريك رائحة مهيجة أو نيبدى هذا الدها

 : المتطاير لمحتوى غيرا 3.4

لماعة وابة ن لبالوز %40تحلبة عن سالدهانات الم يف المتطاير بة المحتوى غيرسن لتق ال ن يجب أ

 (3.2وذلك عند اإلختبار طبقا للبند )  % بالوزن للمطفاة50اللماعة و 

 القوام : 4.4

يجدب وقدوام جيدد  ذو اعمس ندخليط متجان ينتج عند تقليبةبحيث جاهزه في حالة  نيجب أن يكون الدها

 70-120   بالنسدبة للددهانات المطفداة وأن تكدون فدي حددود وحددة كريدب  80عدن  لزوجتدة أن ال تقل

ندد س وذلدك ع° ( 2 ± 23درجدة حدرارة )  عنددوحدة كريب بالنسبة للددهانات اللماعدة والشدبة لماعدة 

 .( 18.2اختباره وفقا للبند ) 

 اللون : 5.4

 .( 5.2)  ا للبندوذلك عند اإلختبار وفق ايهالعينة المرجعية المتفق عل نللوالدهان مطابق   نلو نيكو

 التخفيف : 6.4

ة سدتجانم حالدةلتنعيمدة فدي يجب أن تكون للدهان قابلية على االمتزاج بسهولة بالماء عندد الضدرورة و

 بسرعة . اىأن تتال فيجب هذا وجدت الرغوإ. و كنة من الرغوةممأقل كمية  عم

 : نحالطنعومة  7.4

  .( 4.2 )وذلك عند اإلختبار وفقا للبند  ميكرومتر 50الدهان عن  يحجم الجزيئات فأن يقل يجب 

 

 : اصصتوى الرمح  8.4

وفقا للبند  وذلك عند اإلختبار % من الكتلة الكلية للدهان 0.009يجب أال يزيد محتوى الرصاص عن 

 (6.2 ). 

 : االستخدام صخوا 9.4

 بكدرة ة أو الدر  أوابة مناسب لالستعمال بواسطة الفراد صيبعد التخفيف المو دهانال نكوييجب أن 

 ) الرول ( .

نة أو أيدة وخش رغاوى أو اكل اندماج االخضاب المترسبة أو النهائية للدهان  طبقةال ويجب أال تظهر
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 يريضا خاليدة مدن أيدة تقشدأ خرى غير المرغوبة ويجب أن تكون طبقة الدهان الناتجةألمن الخواص ا

 افدة بدالهواءفابق بعدد سداعتين مدن جسدعدادة طدالء السدطح الإعندد  ة أو أية عيوب أخرى تظهدرونأو لي

الددهن بعدد ويكدون راسدخ )اابدت( ق صدالتذات ا ةناعمدويجب أن تكون طبقة الددهان بعدد تمدام جفافهدا 

قدة مددع طري  جددب أال يتعدارض بدايااللتدواءات واالرتخداء او  ة أوارادفمدن عالمددات ال يخدال المباادر

لطبقة الدهان المحضرة بنفس الطريقة وفي نفس الوقت من العينة المرجعية  ئياعتبارات المظهر النها

 ا .يهالمتفق عل

 : جفافزمن ال 10.4

سداعة  للددهانات المطفداة وال يزيدد عدن دقيقدة 30ي للددهان عدن حف السدطفدايجب أال يزيد زمن الج -

 . للدهانات اللماعة وابة اللماعة

اعات س  5 للدهانات المطفاة وال يزيد عن تاساع 3 يزيد زمن الجفاف الصلب للدهان عن يجب أال -

مدن  رمطليدة علدى لدوخ اختبدا ميكرومتدر 100 كهاملطبقة رطبة سد) للدهانات اللماعة وابة اللماعة

مع التهويدة بددون التعدرض ألادعة  % 5 ± 50س ورطوبة ° 2 + 23( عند درجة حرارة  الزجاج

  .( 7.2ند اإلختبار وفقا للبند ) وذلك ع الشمس

   : مقاومة الحك 11.4

ها ضدعندد تعرالحد األدنى من مقاومة الحدك لوحة االختبار  المطبقة علىلدهان اطبقة  تظهريجب أن 

 : عددل

 حكة بالنسبة للصنف أ  لطالء االستعمال الداخلي والخارجي اللماع وابة اللماع . 1500 -

 لطالء االستعمال الخارجي المطفا.   حكة بالنسبة للصنف ب 800 -

 لطالء االستعمال الداخلي المطفا.بالنسبة للصنف ب   حكة  400 -

 (. 13.2وذلك عند اإلختبار طبقا للبند ) 

 

 : )األلوان البيضاء والفاتحة(  مقاومة القلويات 12.4

ية أخرى أية عيوب سطح والبريق أو واإلضاءةطبقة الدهان من حيث تدرج اللون  مظهر يتغير يجب أن ال

ً طب ساعة 2٤ لمدة الصوديوم هيدروكسيد%   1محلول في القلوية مقاومة اختبار إجراء عند وذلك  للبند قا

(10.2). 

 : استقرارية الحرارة 13.4

للددقائق  أو دمدج خادرال تبدى تأو األصليةمن اللزوجة   %5من ر لزوجة الدهان باكا يجب أن ال تتغير

إلختبدار اوذلدك عندد اجدراء  .ارةلحدرا عجراء اختبار االسدتقرارية مدإلون وذلك بعد عدم ت أو ةالمترسب

 (. 9.2طبقا للبند ) 

 الابات للتجمد واالنصهار : 14.4

 + 25 ساعة وحرارة طبيعية ) 16س( لمدة ° 9-ال يتاار المنتج بعد تعرضة لحرارة منخفضة )يجب أ 

 .ساعة  16س لمدة °( 3

لـدهان أ  امن القيمة األصلية كما يجب أال يظهر  % 10لدهان باكار من يجـب أال تتغير لزوجة ا

طي ان ليعهذا االختبار يجب أن يجف الده إنهاءتخار أو تدمج أو انخفاض في مقاومة الحك . بعد 

 ملمساً ناعماً ومنسقاً وذلك عندما يتم تطبيقة على لوخ جدار . 

 : الرائحة 15.4

ستعمال كما بعد اال مهيجة قبل أو أاناء أو ة أويهفاسدة وأال تكون كر يرغيحب أن تكون رائحة الدهان 

 .اففساعة من الج 24أية رائحة بعد مرور  قىيجب أال تتب
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 : )األلوان البيضاء والفاتحة( الجاف اإلعتام 16.4

فيجددب أن تعطددى طبقددة  ميكرومتددر  150علددى قضدديب تطبيددق ذو سددمك مقددداره  الدددهان يطبددقعندددما 

قدداره ( وذلك كحد أدنى على لوخ اختبار ذو سمك م1كحد أدنى موضحة بالجدول )تباين  ةالدهان نسب

ار وذلدك عندد اجدراء اإلختبدميكرومتر بعد أن يوضع على ورقة رسم بيداني ليجدف لليلدة واحددة  150

 (. 14.2طبقا للبند ) 

 

   

 

 

 

 (1جدول )

 نسبة االعتام الجاف حسب نوع وصنف الدهان
 

 

 

 

 

 

 المعجلة التجوية17.4 

  غير مظهر أ  أو اللون في تغير أو طبشرة أو باور الدهان طبقة على يظهر أال يجب 1.17.4

ذلك عند اإلختبار طبقا للبند ) و ساعة 300 لمدة معجلة لتجوية الدهان بعد تعرض طبيعي 

 الدهانات على يطبق ال االختبار وهذا  فقط  %5 عن غيراتالت دتزي أال يجبو   ( 15.2

 . المطفية الداخلية

 :المعجلة التجوية الختبار معايير 2.17.4

 مناسب بمقاس بالكرومات معالج ألمونيوم ألواخ :التطبيق ألواخ 

 ميكرون 150 بسماكة(  المفرغ القالب أو السلكي قضيبال) التطبيق آلة بواسطة :التطبيق 

  :وعة (%، متب 5 ±  50ورطوبة نسبية )  س°(  2 ± 23أيام، درجة الحرارة : )  7زمن الجفاف

 س°(  20 ± 40) ساعة في درجة حرارة  72بعدد 

  نوع اللمبات: لمباتUVB 

  ( 15.2) دورة اإلختبار: وفق ماورد في البند 
 

  

 :  األحياء ونمل ومةاالمق 18.4

ك وذلدس ° 40عندد درجدة حدرارة   ادهر 12للفطريات لمددة  نمو  أيبد  الدهان في العبوة  يجب أال

 .( 17.2طبقا للبند ) عند اجراء اإلختبار 

 :  اص الحفظوخ 19.4

 س °(  1 + 38) عدن د تزيدال درجة حدرارة  يظل وفلية في ادظروف العاالهانات في دالتخزين  عند

تدرة كما هي لف واصفةالم هفي هذ المحددةالخواص  ليجب أن تظ اإلغالقالمحكم  األصلي في وعاءها

 اهرا . 12ال تقل عن 

 لدهاننوع ا           

 الصنف 

 الدهانات اللماعة الدهانات شبه اللماعه الدهانات المطفية

 %90< %90< - أ

 - - %95 ب
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 : (16.2اللمعان طبقا للبند )  20.4

مددم ( بواسددطة  x 2سددم  x 10سددم  15عنددد وضددع طبقددة رقيقددة مددن الدددهان علددى لددوخ زجدداج بابعدداد )

ساعـــددددـة عنددددد درجـــــــــــــــددددـة   24فاف لمدة ميكرومتر يترك للج 150كتلة مجوفة ذات سماكة  

معدان ليكون لة درجة %، يجب أن 70س و درجة رطوبة نسبية ال تزيد عن º(1± 25حـــــــــــرارة )

 (:2كما هو موضح في الجدول )

 (2جدول)

  رجة البريق للدهانات المستحلبة 

  رجة اللمعان زاوية القياس نوع الدهان

 10أقل من  º 85 بة المطفاةالدهانات المستحل

 40 - 25 °60 الدهانات المستحلبة النصف لماعة

 55أكبر من  °60 الدهانات المستحلبة اللماعة

 

 المرونة وااللتصاق :  21.4

بيدق ميكرومتدر أو قضديب التط 150عند تطبيق طبقة رقيقة من الدهان بواسطة كتلدة مجوفدة ذات سدماكة 

ام عندد أيد 7قشطة خفيفاً وإزالة ما علية مدن دهدون ، وتركدة ليجدف لمددة  السلكي على طبق من الصفيح تم

ء يجددب أن يتحمددل اختبددار انحنـددـا % 70(ْ س ورطوبددة نسددبية ال تزيددد علددى  1 25درجـددـة حـددـرارة )

كمدا .  مدم )لددهانات االسدتخدام الخدارجي( 3مدم )لددهانات االسدتخدام الدداخلي( و6باستخدام ممسك سمكة 

ذلك عند و ـق أو تقشـرقملتصقة بشكل قو  وال يحـدث بها أ  تش طبقة الرقيقة من الدهانيجب أن تكون ال

  . ( 12.2اجراء اإلختبار طبقا للبند ) 

 

 : العيناتأخذ   .5

فة واصدالم عليهدا فديالمنصدوص  رقبدالط مدل500سدالية الددهان ال تقدل عدن إرالة من ممتؤخذ عينة  1.5

رق أخدذ طد –يشدات لورنات وهانارنيشدات والمدواد األوليدة للدد"الددهانات والوISO 15528 القياسية

 العينات" 

 ISOالقياسدية  ةصدففدي المواهدا ريقدة المنصدوص عليلطيجدب أن تجهدز العيندات لالختبدارات طبقدا ل 2.5

 . "ينات لالختبار عال زوتجهي فحص -الدهانات والورنيشات  "  1513

 

 

 : بارتاالخ قطر   .6

الددهانات المعبداه المختداره او العيندات المداخوذه منهدا طبقدا للبندد   أوعيةتالية على ختبارات الالا ىتجر 1.6

 ت. لى البياناع  النظر صالفح إجراءبعد  كوذل (1.5)

 تقدير المحتوى غير المتطاير  1.1.6

 تقدير اللون  2.1.6

 تقدير نعومة الطحن  3.1.6

 تقدير محتوى الرصاص  4.1.6

 تقدير زمن الجفاف 5.1.6

 تقدير المقاومة للحك   6.1.6

 تقدير المقاومة للقلويات  7.1.6
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 تقدير االستقرارية للحرارة   8.1.6

 تقدير اإلعتام الجاف  9.1.6

 المقاومة للتجوية المعجلة 10.1.6

 تقدير اللمعان الظاهر 11.1.6

 تقدير المرونة وااللتصاق 12.1.6

 تقدير المقاومة للكائنات الحية الدقيقة 13.1.6

 

 التعبئـــة :  .7

تالء تعبا الدهانات في أوعية مناسدبة نظيفدة وجافدة ومحكمدة اإلغدالق بحيدث يكدون الدنقص عدن حدد االمد

 .  %2+كحد أعلى ويسمح بتفاوت في المحتويات مقداره  15%
 

 البيانات اإليضاحية : .8

قة زية وبطرينجليية واإليجب أن توضع البيانات التالية على كل وعاء باللغة العربية او باللغتين العرب

 يصعب إزالتها : 

 اسم ونوع الدهان وصنف الدهان .  1.8

 اسم الصانع أو عالمتة التجارية .     2.8

 بلد المنشا . 3.8

 لون الدهان يكون موضح على العبوة .      4.8

 اذا كانت الدهانات تصنع بتصريح فيجب أن يذكر ذلك.     5.8

 رقم دفعة اإلنتاج . 6.8

 تاريخ اإلنتاج ) اهر ـ سنة ( . 7.8

 الحجم الصافي باللتر أو الوزن بالكيلوجرام . 8.8

 . مطريقة االستخدا  9.8

 أ  بيانات تحذيرية تتعلق بهذا الدهان.   10.8

 تنبية : يحذر استعمال هذه العبوات في حفظ المواد الغذائية .   11.8
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  TECHNICAL TERMS                          المصطلحـات الفنيــة                       
 

  Pigments      اخضاب                                                                              

 Obscure          اعتـام                                                                             

  Siding                                                                                     ألـواخ      

  Floculation      إندماج الدقائق المترسبة                                                            

   Worn                                    بـر                                                          

   Blistering        تحبــب                                                                             

    Livering          تخاـر                                                                              

   Coagulation    ـر                                                                             تخا 

  Thinning        تخفيـف                                                                             

  Hue                                        تدرج اللون                                                

  Dispersible      تشتيــت                                                                            

 Flaking            تقشيــر                                                                            

 Chipping       ـر                                                                           تقشيـ 

  Lifting         تقطــع                                                                             

   Dissipate                            تالاـي                                                        

  Coarseness   خشونـة                                                                             

  Substantially دهـان مباار                                                                        

  Emulsion paint                                                             دهـان مستحلب       

  Vehicle         سائل حمل الدهان                                                                    

   Undue                 غير مالئم                                                                     

  Irregularities   غير منتظم                                                                          

                   Putrefaction  فســاد                                                                             

 Offensive                                                                             كريهـة       

 Skinning       كشـط                                                                               

 

 

 

 

 

  Opacity                              ال نفاذية )إعتام(                                                

  Immiscible      ال يمتزج                                                                           

  Fading          لون باهـت                                                                          

  Wrinkled                                                                          ملتو    -متعرج 

  Mat               مطفا اللمعة                                                                        
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  Paddle                        مقلــب                                                               

  Stucco          مالط الجبس                                                                         

  Irritating        مهيـج                                                                              

  Extenders                                                                      مواد باسطة          
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 REFERENCESالمـــراجع :                                                                  

 
 

  1990/  197رقم    لعمانيةاالمواصفة القياسية  -

  ستحلبة"لدهانات الما-"الدهانات والورنيشات

 المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، سلطنة عمان

- Omani standard No. 197/1990 

“Paints and varnishes-Emulsion Paints”  

Directorate General for Standards & 

Metrology, Ministry of Commerce & 

Industry, Sultanate of Oman 

"   ٤70/2016قم المواصفة القياسية السعودية ر -

ئة مستحلبة"     الهيالدهانات ال -الدهانات والورنيشات

 العربية السعودية للمواصفات والمقاييس    

Saudi Arabian Standard No. 470/2016 

“Paints and varnishes-Emulsion Paints”  

Saudi Arabian Standards Organization 

 

 ي الخاص( من التشريع األمريك(1303البند  -

ز بمفوضية حماية المستهلك المتعلق بتعديل نسبة تركي

 %0.009إلى  %0.06الرصاص في األصباغ من 

 

- Part (1303)  from US legalization of 

Consumer Products Commission to reduce 

lead content from 0.006% to 0.009 

 


