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 شرح محصول 

اين پوشرنگ بر پايه کوپليمر امولسيونی وينيل استات با قابليت خشک شدن 

 . و سهولت در اجرا ميباشد سريع 

 

 موارد کاربرد
خطاطی، پارچه نويسی، تابلوهای نقاشی و قابل مصرف جهت اين محصول 

.قابل و...هنری و همچنين رنگ آميزی سطوح گچی، سيمانی، چوبی، ايرانيت 
 استفاده می باشد.

 

 اطالعات فنی 
 الوان ...........................................................................................................فام

  مكعب  متريسانت  گرم بر 9/6 – 2/0.............…………وزن مخصوص

   واحد کربس006± 0 ................................................................ويسكوزيته
 دقيقه 26حداکثر.......................................................... خشک شدن سطحی

  ساعت0......... .................................................................خشک شدن عمقی

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

 

 تجهیزات مورد استفاده:

 برس ، غلطک ، اسپری 

 

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

 خشک اجرا کرد.

 

 آماده سازی سطح

  خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.، سطح می بايست تميز

 

 روش اعمال

بر روی و  نمودهدرصد آب رقيق  30الی  00با توان  میرا  اين محصول
 سطح مورد نظر اعمال نماييد.

 

 نکات ایمنی

شود  ولی توصيه می اين محصول بر پايه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد.
آن را با صابون و مقادير زياد آب شستشو داده و  در صورت تماس با پوست،

 .حساسيت و تحريک بيشتر پوست به پزشک مراجعه نماييددر صورت 

 

 نگهــداری شــرایط

( C˚35-5سال، در محيط سر بسته با تهويه مناسب در دمای ) دوبه مدت 
 د.نگهداری شو

 
 

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

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

 )  (.…300فلورسنت پایه آبمادررنگ    
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