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 شرح محصول 

بر پايه پليمر اكريليك امولشن بصورت يك پوشش بدون  محصولاين 
 شرايط جوی آب و حفاظت سطوح در برابر نفوذ عالوه بر بوده كه  پيگمنت

مي  حسط ايجاد چسبندگي بهتر اليه بعدی به پر شدن خلل و فرج و باعث
مورد استفاده نيز مي تواند جهت ساخت بتونه  محصولضمن اين  شود. در

 قرار گيرد. 

 

 موارد کاربرد
اين محصول با ايجاد اليه ای چسبنده با قابليت نفوذ عالي جهت استفاده 

ي، نمای داخلي و خارجي ساختمان  مورد ، بتونيسيماني، گچروی سطوح 
 استفاده قرار مي گيرد . 

 

 اطالعات فنی 

مايع ويسکوز  ........................................................................... ظاهریحالت 
  بي رنگ    ....................................................................................................فام

مترمکعب يگرم برسانت 9/6 -0...............................................وزن مخصوص

 كربسواحد  00 -96 .................................................................ويسکوزيته

 مي باشد 060واحد كربس برای پرايمر  00 -00و      066برای پرايمر 

  lit2m 06/حداقل  .....................................................پوشش تئوری  

 دقيقه 36حداكثر ................................... ....................خشك شدن سطحي

  ساعت 2 حداكثر .........................................................خشك شدن عمقي
 

 تجهیزات مورد استفاده

 ، غلطك ، اسپری قلم مو
 

 شرایط محیطی
 
 

 
درجه سانتي گراد روی سطح  06 -30محصول را مي توان در دمای اين 

  خشك اجرا كرد.

 

 آماده سازی سطح

 .سطح مي بايست تميز و خشك و عاری از هرگونه آلودگي باشد

 

 روش اعمال

با آب مخلوط و يکنواخت كرده و يك اليه برروی  0به  0پرايمر را به نسبت 
بعداز حداقل يك ساعت رنگ رويه را اجرا تمام سطوح مورد نظر اجرا نماييد. 

 كنيد.
  اعمال نشود." روی قسمت هايي كه قبال پرايمر اعمال و خشك شده ،مجددا

 
 

 نکات ایمنی

شود  ولي توصيه مي اين محصول بر پايه آب بوده و قابل اشتعال نمي باشد.
 وآن را با صابون و مقادير زياد آب شستشو داده  در صورت تماس با پوست،

 .در صورت حساسيت و تحريك بيشتر پوست به پزشك مراجعه نماييد

 

 نگهــداری شــرایط

( c ْ-350سال، در محيط سر بسته با تهويه مناسب در دمای ) دوبه مدت 
 د.نگهداری شو

 

 مالحظات
اطالعات موجود بر اساس دانش فني و تحقيقات آزمايشگاهي ما تهيه شده 

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