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 شرح محصول 

 و پوشش باقابلیت خشک هوا آلکیدی های رنگ نوع ازاین محصول 

 محصول این میباشد هیدروکربنی حاللهای برابر در مقاوم عالی، چسبندگی

 فرموالسیون آخرین اساس بر.میباشد مقاوم  رطوبت و زردگرایی مقابل در

 مناسب شدن وخشک براقیت سیالیت، از رنگ این رنگسازی صنایع در موجود

 .میباشد برخوردار نیز

 

 موارد کاربرد
 حفاظت قابلیت با ساختمان داخلی نمای برای پوشش عنوان به محصول این

 .میشود برده کار به باال

 

 اطالعات فنی 

 الوان سفیدو فام 

 %00 حداقل حجمی جامد درصد

 میکرون 26 حداکثر دانهبندی درجه

 KU 060-06 ویسکوزیته

 3gr/cm60/6±00/0  دانسیته

 وزنی %50 حداکثر رنگ فرار مواد مقدار

 ساعت 0 حداکثر سطحی شدن خشک زمان

 ساعت 25 حداکثر کامل شدن خشک زمان

 2m 0 حداقل پوشش

 06 حداقل ساعت 25 از پس براقیت

 50 حداقل هفته یک از پس براقیت

 ساعت 00 حداقل خورشید نور برابر در مقاومت

 میکرون 266حداقل  مقاومت در برابر شره

 و پاش رنگ و قلمو با کاربرد قابلیت

 غلتک
 میباشد یکنواخت حاصله قشر

 نمیشود ایجاد ترک (mm5) خمش قابلیت

 ندارد جداشدگی حالل با کردن رقیق قابلیت

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

 
 

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

 درجه ودارای تهویه مناسب باشد. 30تا 

 

 آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کامالً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. همچنین 

 استاندارد مربوطه باید رعایت گردد.

 

 تجهیزات مورد استفاده

 اشند.بقلم مو برای اجرای این پوشش مناسب میانواع غلتک، پیستوله و 

 

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

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

 گردد اعمال  مناسب تجهیزات با و  کرده

 

 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 

 (111) خوشه روغنی براق رنگ
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 شرایط نگهداری
 30 -0این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم در دمای 

 نگهداری شود. درجه سانتیگراد

 

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

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.

 (111) خوشه روغنی براق رنگ

 

mailto:info@reefiran.com

