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 شرح محصول 

این محصول بر پایه رزین اکریلیک پایه آب به عنوان یک الیه آستری 
جهت اجرای انواع رنگهای اکریلیک و مولتی کالر داخل ساختمان مورد 

 .استفاده قرار می گیرد

 

 موارد کاربرد
روی سطوح گچی، سیمانی  بر جهت رنگ آمیزی استفاده قابلاین محصول 

 .باشد ساختمان می داخلو..... یبتنو 

 

 اطالعات فنی 

مایع ویسکوز     .................................................................. حالت ظاهری

سفید    ..........................................................................................   فام

  مترمکعبیگرم برسانت5/1-6/1........................................  وزن مخصوص

 کربسواحد  120± 5 .................................................................ویسکوزیته

مترمربع بر لیتر  8 -9 ...................................................پوشش تئوری

 دقیقه20حداکثر  ......................................خشك شدن سطحی
 ساعت1حداکثر  ..............................................................خشك شدن عمقی

 ساعت  2حداقل .........................................................  اجرای الیه دومزمان 

 ))مدت زمان خشك شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد((
 

 شرایط محیطی

گراد روی سطح درجه سانتی  10 -55این محصول را می توان در دمای 
 اجرا کرد. خشك

 

 تجهیزات مورد استفاده
  اسپری، غلطك ، قلم مو 

 

 

 

 آماده سازی سطح
درصورت  گی باشد.دخشك و عاری از هرگونه آلو ،سطح می بایست تمیز

را از روی  شدهوجود رنگهای کهنه سطح را سمباده زده و رنگهای پوسته 
  سطح زدوده و از پوسته نکردن مابقی رنگ مطمئن شوید.

 

 روش اعمال
 .بزنید بتونه را سطح نیاز صورت در -1
 اعمال سطح روی بر آنرا و کرده رقیق آب مناسب مقدار با را فوق رنگ -2

 . نمایید

 نکات ایمنی

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

 .در صورت حساسیت و تحریك بیشتر پوست به پزشك مراجعه نمایید

 

 نگهــداری شــرایط

( c  ْ55 – ْ5سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای ) دوبه مدت 
 د.نگهداری شو

 

 مالحظات
اطالعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده 

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

 Prireef 110آستری اکریلیک پرایریف    
 

 

mailto:info@reefiran.com

