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 شرح محصول:

 وقدرت رنگدهی باالبا  بوده و بر پايه پليمراكريليك امولشن محصولاين 
همه سيستمهای پايه آب  در ساير شرايط جوی، يد وخورش برابر نور مقاوم در

 یمقابل استفاده دكوراتيو، كنيتکس و... پالستيك، مانند رنگهای اكريليك،
 باشد.

 

 موارد کاربرد:
انجام كارهای هنری و تينت رنگهای قابل مصرف برای اين محصول 

 . كاربرد دارداكريليك و پالستيك 
 

 اطالعات فنی:
 خميری..... ................................................................................ حالت ظاهری

 الوان  .......................................................................................................  فام 

    گرم برسانتمترمکعب  0/ 00±63/6..............................  وزن مخصوص

 واحد كربس  006 -026.......  ................................................... ويسکوزيته

 دقيقه20حداكثر …………………………………..…زمان خشك شدن سطحی 

 ساعت  0حداكثر ……………..…………..……………زمان خشك شدن عمقی 

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

 

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

 .كرد اجرا خشك

 
 

 

 
 
 
 
 

 آماده سازی سطح:

 سطح مورد نظر ميبايست تميز،خشك و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

 

 روش اعمال:

خمير مورد نظررا قبل از مصرف كامال به هم زده تا يکنواخت شود. با توجه 
 به  اكريليك را مادررنگشيد مورد نظر، مقداری از  به سليقه مصرف كننده و

با  سپس آنراآنرا تينت نماييد  ك،...( افزوده ورنگ پايه )اكريليك، پالستي
 بر روی سطح اعمال كنيد.  مقدار مناسب آب مخلوط كرده و

 

 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،

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

 شرایط نگهداری:

از اشعه مستقيم خورشيد در دمای  و دور سال، در فضای سربسته 2به مدت 

 .نگهداری شوددرجه سانتيگراد  30تا  0

 

 مالحظات:

تهيه شده  اساس دانش فنی و تحقيقات آزمايشگاهی ما اطالعات موجود بر
از  كه شرايط مصرف و روش های كاربرد متفاوت و دور است ولی از آنجا

 داشت.دسترس است تضمينی برای نتايج حاصل از آن نخواهيم 
 

  MPW اکریلیکمادر رنگ 
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