
 

 
 

 (630) 36278480 - 36279694 فاکس :   -خط(    02( )630) 30202666 تلفن :    ریف، ساختمان  مقابل صدا و سیمااصفهان ، پل فلزی ، بوستان سعدی ،  دفتر مرکزی :

 ( 031) 03323200  فاکس :  -( 630) 03323200 - 4تلفن : -ایران  ریف، مجتمع صنایع شیمیایی  فرعی دومشیراز ، شهرک صنعتی رازی ،  –جاده اصفهان  00کیلوتر  کارخانه :

Head Office:REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran .Tell: (+9831)  36252000 (12 Line)              Fax: (+9831)  36278480 , 36279694 

Plant:2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road.Tell:(+9831)  03323211 – 4 Fax: (+9831)  03323215 
            www.reefiran.cominfo@reefiran.com 

 

 

 

 
 
 

 شرح محصول 

 نیبر پایه رز 3503به شماره  رانیا یمطابق با استاندارد ملترافیکی سرد رنگ 
  یترموپالستیک حالل تینانو کامپوز کیلیاکر

 

 موارد کاربرد
در  یزمان خشک شدن سریع، دوام باال، مقاومت عال یرنگ مذکور دارا

و  یمختلف، با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالت یجو طیشرا
و  یشهر خیابانهای ها، فرودگاه باند کشی خط جهت و باشد می یمانیس
 ها، نگپارکی پیاده، عابر خطوط ها، )با ضخامت مناسب(، جاده یشهر نیب

 .گیرد یو جداول مورد استفاده قرار م یرزشو های نیزم

 

 اطالعات فنی 

 های رایج ترافیکیفام :فام

 145 :درصد حجم جامد
 (Cº 54 دما) 3gr/cm 5/1-3/1 دانسیته:

 Cº51 :نقطه اشتعال

 (Cº 54 دماکربس ) 51-501 :ویسکوزیته

 تبخیر حالل :مکانیسم سخت شدن

قشر خشک رنگ  براقیت
 درجه(: 06)تحت زاویه 

 56 حداکثر

رنگ سفید )تحت بازتاب 
 و صفر درجه(: 54زاویة 

 درصد 06 حداقل

دور  166مقاومت به 
 سایش:

 گرممیلی 500حداکثر 

 گرم 1466حداقل  مقاومت به خراش:

 

 
 

 

 

 831 :حالل رقيق کننده

 

 استفادهتجهيزات مورد 

  اسپری بدون هوا و برس ،اسپری
 

 روش کاربرد:

 

 میکرون 546–466 :ضخامت فیلم خشک

 میکرون 046–046 :ضخامت فیلم تر

 :قدرت پوشش تئوری
/lit2m 3/1–1/1 ( مطابق با ضخامتهای

 (پیشنهاد شده

 خشک شدن سطحیزمان 
 (:Cº54)دما 

مطابق با ضخامتهای ) دقیقه 56حداکثر 
 (شدهپیشنهاد 

 خشک شدن کاملزمان 
 (:Cº54)دما 

مطابق با ضخامتهای ) دقیقه 156حداکثر 
 (پیشنهاد شده

 

 شرایط محيطی

درصد، از اجراء رنگ در شرایط  20-30، رطوبت نسبی C°50-06دما 

 ساعت بعد( جداً خودداری فرمائید. 25بارندگی )روز اجراء و 

 

 آماده سازی سطح

 خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. ،سطح باید تمیز
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 روش اعمال

درصد  2)حداکثر بایستی با حالل مناسب رقیق شده در صورت نیاز رنگ 
 بازتابت ایجاد جهشود.  ءو با امکانات و تجهیزات مناسب اجراوزن رنگ( 

 Drop-Onمیشود از گالسبید نوع توصیه به هنگام شب رنگ مناسب 
ستفاده ابر روی رنگ اجراء شده بصورت روپاشی  و بدون حبابشفاف، بیرنگ 

 گردد.
 

 نكات ایمنی

 و نگهداری شود  حرارت و شعله  از دور باید و بوده اشتعال  قابل پوشش  این 
 این MSDS شتترایط  رعایت و مطالعه ضتتمن  استتت  موظف مجری نیز

ستفاده  ایمنی دستکش  و مخصوص  ماسک  از مصرف  هنگام در محصول،   ا
 رنگ استفاده شود. برخوردارند مناسب تهویه از که هاییدر محیط و نموده

 

 نگهــداری شــرایط

شید نور خور مستقیم حرارت، رطوبت و تابشدور ازپوشیده، به فضای سر  در

 .تولید تاریخ پس از ماه 25 فوق شرایط نگهداری شود. تحت
 

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

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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