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 شرح محصول 

جرا ،سرعت سهولت ابا قابليت  بر پايه پليمر اكريليك امولشن پوشرنگاين 
خشك شدن باال،پوشش عالی،فاقد بوی نامطبوع و مقاوم در برابر شستشو 

  .می باشد
 

 موارد کاربرد
سطوح  اعم ازداخل ساختمان سقف و جهت رنگ آميزی اين محصول 

  و ....قابل استفاده می باشد. گچی، سيمانی و چوبی

 

 اطالعات فنی 

   مايع ويسکوز.............................................................................حالت ظاهری

       06حداكثر.  ............................................................(50)تحت زاويه  براقيت
 و الوان سفيد ..........................................................................................  فام 

   00 2.................................................................................... حجم جامد

 مترمکعبيبرسانتگرم  0/ 4 – 0/0.......................................وزن مخصوص

 واحد كربس 56 – 030.............................................................ويسکوزيته

 آبتبخير ........ ........................................................... مکانيسم سخت شدن

مترمربع بر ليتر   5-06............................................................پوشش تئوری
 دقيقه26حداكثر  .............................................................شك شدن سطحیخ

 ساعت 1حداكثر  .............................................................خشك شدن عمقی
 )مدت زمان خشك شدن محصول بســتگی به دما و رطوبــت محيط دارد(

 

 تجهیزات مورد استفاده:

 ، غلطكقلم مو، اسپری

 

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

  خشك اجرا كرد.

 
 
 
 
 
 

 آماده سازی سطح

 عاری از هرگونه آلودگی باشد. بايست تميز، خشك و نظر می سطح مورد
سطوح گچی تازه، معموال نياز به آماده سازی ندارند ولی سطوح كهنه و 

 قديمی می بايست آستر شود.  

 

 روش اعمال

 .يك اليه از پرايمر اكريليك را برروی سطح مورد نظر اجرا نماييد -0

 در صورت نياز سطح را بتونه بزنيد. -2

را با مقدار مناسب آب مخلوط كرده و بر روی سطح پالستيك رنگ  -2
 .اعمال نماييد

 

 نکات ایمنی

شود  ولی توصيه می باشد.اين محصول بر پايه آب بوده و قابل اشتعال نمی 
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

 

 نگهــداری شــرایط

 30تا  0سال، در فضای سربسته و دور از اشعه مستقيم خورشيد در دمای  3
 .شود نگهداریدرجه سانتيگراد 

 

 مالحظات
اطالعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقيقات آزمايشگاهی ما تهيه شده 

است ولی از آنجا كه شرايط مصرف و روش های كاربرد متفاوت و دور از 
 دسترس ما است تضمينی برای نتايج حاصل از آن نخواهيم داشت.

 30110  خوشهمات پالستيك  پوشرنگ
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