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 شرح محصول 

این پوشرنگ برپایه رزین پلی ونیل استات با قابلیت سهولت اجرا ،سرعت 
خشک شدن باال،پوشش عالی و فاقد بوی نامطبوع می باشد و بدلیل محلول 

 همراه ندارد.بودن در آب هیچگونه آلودگی زیست محیطی به 
 

 موارد کاربرد
جهت رنگ آمیزی سطوح داخل ساختمان خصوصا رنگ آمیزی این محصول 

 سقف ها قابل استفاده می باشد.

 

 اطالعات فنی 

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

 و الوانسفید  .......................................................................................... فام   

      06.............................  حداکثر...............................(.50براقیت )تحت زاویه  

مترمکعب یگرم برسانت 0/ 4 – 0/0 .......................................وزن مخصوص 

 واحد کربس 56 – 030............................................................ ویسکوزیته 

 آبتبخیر  ........................................................... مکانیسم سخت شدن

 مترمربع بر لیتر 0 -5 ..................... .....................................…پوشش تئوری 

    دقیقه26حداکثر ...... ....................................................خشک شدن سطحی

      ساعت 1حداکثر ................... ...............................................خشک شدن عمقی

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

 تجهیزات مورد استفاده:

 ، غلطکقلم مو، اسپری

 

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

 خشک اجرا کرد.

 

 
 
 
 
 

 آماده سازی سطح

 باشد.عاری از هرگونه آلودگی  بایست تمیز، خشک و سطح موردنظر می
سطوح گچی تازه، معموال نیاز به آماده سازی ندارند. ولی سطوح کهنه و 

 قدیمی می بایست آستر شود.  

 

 روش اعمال

 یک الیه از پرایمر اکریلیک را بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید. -0

را با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح پالستیک رنگ  -2
 .اعمال نمایید

 

 نکات ایمنی

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

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

 

 نگهــداری شــرایط

 30تا  0سال، در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای  3
 .داری شودنگهدرجه 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.
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