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 شرح محصول 

اين پوشش بر پايه پليمر اكريليك امولشن با ويژگي مقاومت اين پوشش بر 
در سه نوع بيس  مي باشدوجوي مختلف به شستشو و شرايط  عالي

جهت تينت  Bرنگهايي با شيد روشن، بيس اكريليكتينت  جهت Aاكريليك
 رنگهايي با شيد تيرهتينت جهت  Cو بيس اكريليك رنگهايي با شيد متوسط

 .  گردد عرضه مي
 

 موارد کاربرد
نت به شيد دلخواه توسط دستگاه تي ورسيدن  پس از تينت شدناين محصول 

سطوح گچي،  اعم از ساختمانو خارج داخل  كليه سطوح جهت رنگ آميزي
 باشد. مي و.....قابل استفاده  يبتن ،سيماني 

 

 اطالعات فنی 

    مايع ويسکوز ............................................................................ حالت ظاهري

     20 - 06(..............................................................  06براقيت )تحت زاويه
الوان  ..........................................................................................................فام

  مترمکعبيبرسانت گرم 2/0-3/0 ..........................................مخصوص وزن

پوشش  كربسواحد  006± 0 .....................................................ويسکوزيته

مترمربع بر ليتر  8 – 06 ....................................................................تئوري
 ساعت 0حداكثر ..........................................................  خشك شدن سطحي

ساعت  3حداكثر  .........................................................  خشك شدن عمقي

 ساعت 2حداقل  .......................................................... اليه دومزمان اجراي 

 ))مدت زمان خشك شدن محصول بستگي به دما و رطوبت محيط دارد((

 

 شرایط محیطی
درجه سانتي گراد روي سطح  06 -30اين محصول را مي توان در دماي 

 خشك اجرا كرد.
 
 

 

 آماده سازی سطح

 خشك و عاري از هرگونه آلودگي باشد. ،مي بايست تميز مورد نظر سطح
و رنگهاي پوسته شده را درصورت وجود رنگهاي كهنه سطح را سمباده زده 
  مطمئن شويد.از روي سطح زدوده و از پوسته نکردن مابقي رنگ 

 

 تجهیزات مورد استفاده:
 ، غلطك ، اسپري قلم مو 

 

 روش اعمال
 يك اليه از پرايمر اكريليك را بر روي سطح مورد نظر اجرا نماييد. -0

 در صورت نياز سطح را بتونه بزنيد. -2

فوق را با مقدار مناسب آب رقيق كرده و آنرا بر روي سطح اعمال رنگ  -3
 نماييد.

 

 ایمنینکات 

ولي توصيه مي شود  اين محصول بر پايه آب بوده و قابل اشتعال نمي باشد. 
آن را با صابون و مقادير زياد آب شستشو داده و  در صورت تماس با پوست،

 .در صورت حساسيت و تحريك بيشتر پوست به پزشك مراجعه نماييد

 شرایط نگهداری

 (c˚ 30-5) سر بسته با تهويه مناسب در دماي سال، در محيط دوبه مدت 
 د.گهداري شون

 
 

 مالحظات
اطالعات موجود بر اساس دانش فني و تحقيقات آزمايشگاهي ما تهيه شده 

است ولي از آنجا كه شرايط مصرف و روش هاي كاربرد متفاوت و دور از 
 دسترس ما است تضميني براي نتايج حاصل از آن نخواهيم داشت.
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