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 شرح محصول 

 آناز ویژگی های بارز  و بودهاین محصول بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن 
سرعت  ، عالی سنباده خوری ، برای مصرف بودن سهولت استفاده ،آماده

را می توان نام چسبندگی باالقدرت  ، ، عالی لیسه خوری ، باال خشک شدن
  برد.

 

 موارد کاربرد
جهت هم سطح کردن و لکه گیری سطوح داخل و خارج  اکریلیک هبتون

 ساختمان استفاده می شود.
 

 اطالعات فنی 

   خمیری شکل.......................................................................... حالت ظاهری 

مترمکعب یگرم برسانت 0/0 – 8/0.................................. وزن مخصوص 
 آبتبخیر ..................................................................... مکانیسم سخت شدن

 دقیقه 36حداکثر ....  ..................................................سطحیخشک شدن 

 ساعت 2حداکثر ............................................................  شدن عمقیخشک 
 ))مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد((

 

 تجهیزات مورد استفاده

 لیسه  کاردک ، ماله،

 

 شرایط محیطی
درجه سانتی گراد روی سطح  06 -30این محصول را می توان در دمای 

  خشک اجرا کرد.

 
 

 

 سازی سطحآماده 

غبار، رطوبت و رنگهای باقیمانده از پاکسازی،  و سطح را از چربی، گرد ابتدا

 .تمیز نموده و در صورت لزوم سنباده بزنید

 

 روش اعمال

با آب مخلوط کرده و یک الیه برروی  0به0نسبت پرایمر اکریلیک را به  -0
 سطح اعمال می کنیم.

 مایید.ن لیک را بر روی سطح مورد نظر اجرابا استفاده از لیسه بتونه اکری -2

ت یکدسآن را سمباده زده تا سطحی صاف و  پس از خشک شدن بتونه -3
 فراهم شود.

یا چند الیه برای ترک های عمیق و سوراخ ها پیشنهاد می شود از دو  -4
 بتونه استفاده شود و اجازه داده شود تا هر الیه خشک شود.

 
 

 نکات ایمنی

شود  ولی توصیه می این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد.
مقادیر زیاد آب شستشو داده و آن را با صابون و  در صورت تماس با پوست،

 .در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید

 

 نگهــداری شــرایط

 (c˚ 30-5) سر بسته با تهویه مناسب در دمای سال، در محیط دوبه مدت 
 د.گهداری شون
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 مالحظات
ه تهیه شداطالعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما 

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