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 شرح محصول 

 با  C و Aبیس: دونوع در الکید رزین پایه ،بر هواخشک محصوالت این

 فام تولید جهت مناسب پوشش دارایA بیس.میگردد ارائه متفاوت کارایی

 طراحی تیره ها فام تولید وجهت شفاف C وبیس روشن والوان سفید های

 ومقاومت مناسب شدن خشک ،زمان محصوالت این ویژگیهای از. اند شده

 .میباشد عالی وپایداری ودوام گرایی وزرد پریدگی رنگ برابر در

 

 موارد کاربرد
 ای رایانه دستگاهها در گوناگون های فام ایجاد جهت الکیدی بیسهای

 بوسیله دلخواه شید هزاران ایجاد امکان انها کاربرد وبا میروند بکار تینت

 در پیگمنت خمیر افزودن با که ای گونه به ، است امده فراهم دستگاه

 .بود خواهند متنوع فامهای به تبدیل قابل ، مشخص محدوده

 

 اطالعات فنی 

 میکرون 26 حداکثر بندی دانه درجه

 KU 060-06 ویسکوزیته

 ساعت 2-4 سطحی شدن خشک زمان

 ساعت 24 حداکثر کامل شدن خشک زمان

 و پاش رنگ و قلمو با کاربرد قابلیت

 غلتک
 میباشد یکنواخت حاصله قشر

 )باشد نداشته رویه (باشد مقاوم بستن رویه برابر در مقاومت

 

 شرایط محیطی
 0شود بهتر است بین دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می

 

 

 مناسب باشد. دارای تهویهودرجه  30تا 

 

 آماده سازی سطح

نه آلودگی باشد. همچنین گوباید کامالً خشک و عاری از هر سطح مورد نظر

 استاندارد مربوطه باید رعایت گردد.

 

 تجهیزات مورد استفاده

 باشند.انواع غلتک، پیستوله و قلم مو برای اجرای این پوشش مناسب می

 

 روش اعمال
 سطح  است بهتر باشد چربی و وغبار گرد از عاری باید نظر مورد  سطح

 مناسب تینر با را نظر مورد محصول سپس  شود گیری لکه و یکنواخت

 گردد اعمال  مناسب تجهیزات با و  کرده رقیق

 

 نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری 

 محصول رعایت کند. MSDSموظف است ضمن مطالعه شرایط 

 شرایط نگهداری

 -0مستقیم در دمای محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه  این

 گراد نگهداری شود.درجه سانتی 30
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 مالحظات
اطالعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده 

از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از است ولی 
 دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

 A&C(AS-100)     براق نیمه الکیدی بیس


