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رنگ ها  

پـرایمـر رنگ

تن مایع بـ  رنگ

رنگب تن پودري

رنگا سـتخري



آماده سازي سطوح زیرآیند جهت رنگ آمیزي

بر پایه رزین هاي آکریلیک

2

Color primer

پرایمر رنگ ( آستري رنگ )
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شرح

خواص و اثرات

فـرآیند رنگ آمیـزي در کلیه مــراحل، از انتخاب رنگ با کیفیت 

مناسـب تا مرحله اجرا و نگهداري، حائز اهمیت اسـت و هرکجاي 

این فرآیند به درستی انجام نشـــود بالطبع کیفیت و دوام سطح 

رنگ آمیزي شده رضـایت بخش نخواهد بود.  یکی از مراحل مهم 

در فرآیند رنگ آمیزي اجراي آســــتري، قبل از اجراي رنگ می 

باشد که اصـطالحاً به آن پرایمر نیز گفته می شـود. این موضـوع 

بخصـــــــوص در سطوح سیمانی یا بتنی قدیمی جهت تقویت 

چســـــبندگی رنگ به سطح زیر آیند به شدت توصیه می شود. 

پرایمر رنگ، یا آستري رنگ از رزین هاي امولســـیونی آکریلیک 

تقویت شده فرموله و تولید شده است و داراي قدرت چسـبندگی 

و اتصـــال عالی به سطح زیر کار می باشد. از مزایاي ویژه اجراي 

پرایمر رنگ افزایش عمر رنگ رویه و کاهش نفوذپذیري ســـطح 

می باشد. پرایمر رنگ روي انواع سـطوح سـیمانی ، بتنی ، گچی ، 

سفالی و ... قابل اجراست و داراي سرعت خشــک شدن مناسبی 

می باشد. 

قابلیت پر کردن منافذ کوچک زیر کار

افزایش قدرت چسبندگی رنگ رویه به سطح زیر کار

ممانعت از ریزش و شره کردن رنگ بتن

بدون بو و ایجاد حساسیت

کامال بدون خطر و دوستدار محیط زیست

مقاوم در برابر شرایط جوي مختلف

افزایش عمر و دوام رنگ بتن رویه

چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع سطوح زیر آیند

سرعت خشک شدن باال

توان نفوذپذیري عالی روي سطوح سیمانی و بتنی

سهولت اجرا توسط قلم مو یا فرچه

ضد کپک و قارچ و جلبک

کاربردها

مناسب براي اجرا روي مقاطع متخلخل بتنی و سیمانی

قابلیت استفاده در نماها و فضاهاي داخلی و خارجی ساختمان

قابلیتا ستفاده رويا نواع سطوح سیمانی ،ب تنی ، آجري ، سفال و. ..

مناسب براي  اجرا بر روي گچ

مناسب براي اجرا روي سقف هاي ایرانیت و آردواز

مناسبب راي پوشش دهی سطوح سیمانیب ا ترك هاي ریز سطحی

مناسب براي تقویت زیر کار رنگ آمیزي نماي سازه

مناسبب راي رنگ آمیزي صندلی هايب تنیا ستادیوم هاي ورزشی

مناســبب راي زیرســازي رنگ قطعاتپ یش ســـاختهب تنین ظیر 

دیوارهاي پ یش ساخته،  جدول،  مبلمان شهريب تنی و. ..

پرایمر رنگ یا به اصـطالح آســتري رنگ، از رزین هاي آکریلیک با 

میزان سیلیکون بیشـتر، با قابلیت انحالل در آب فرموله و تولید می 

شــــــود. با اجراي یک یا دو الیه پرایمر رنگ ، قبل از اجراي رنگ 

آمیزي ، نسـبت عایق شدن سطح افزایش یافته و میزان مکش مواد 

رنگ رویه به داخل ســطح کاهش می یابد . همچنین اســتفاده از 

پرایمر رنگ موجب تقویت چســــبندگی انواع رنگ بتن ، رنگهاي 

مینرال و کنیتکس و ... به سطح زیر کار می شود.

مکانیزم اثر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/2وزن مخصوص 3gr/cm

مایع رقیق

شیري

1 الی 3 ساعتزمان خشک شدن 

 8/5 PH
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 میزان مصرفروش مصرف

میزان مصــرف پرایمر با توجه به شرایط و جنس زیر کار و میزان 

زبري و صافی سطح، متفاومت است . اما در شرایط نرمال هر لیتر 

پرایمر با فرض افزودن حداکثر 20 درصد آب ، براي اجراي 6 تا 8 

متر مربع از سطح کافیست.

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه

 شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

نگهداري

گالن 20 لیتري

بسته بندي                            

این ماده جزء مواد سمی و خطرناكب راي محیط زیستن میب اشد.

به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.

هنگام کار از ماسک و دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.

درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشـم باید فوراً با آب شیرین 

شسته شود.

ایمنی

سـطوح زیر کارب رايا جراي رنگب تنب اید عاريا ز هرگونه آلودگی 

و چربی و گردو غبار یا رنگ قدیمی و پوسته شدهب اشد.

در صـورت وجود هرگونه آلودگی ، توسـط سـندب السـت یا فرچه 

نسبتب ه زدودن سطحا ز آلودگیها ا قدامن مایید.

در صــورت وجود ترك ها ،  درز و  مقاطع متخلخل روي ســطح ، 

ن سـبتب ه تعمیر وب ازسازي سطح  ابتدا توسط مواد ترمیمیب تن ، 

اقدام شود.

دقتن مایید که ســـطح موردن ظرب رايا جراي پرایمر رنگ و رنگ 

آمیزي میب ایست حداقل 15ا لی 20 روز قبلا زا جرا کامال خشک 

باشد.

امکان ترکیب 10ا لی 15 درصد آب، در صورتا جرا توسط غلتک و 

15ا لی 20 درصد آب در صورتا جرا توسط فرچه،ب ه محصــــول 

پرایمر رنگ وجود دارد.

پیشنهاد می شود پرایمر در دو الیها جرا شود تا تمامی خلل و فرج و 

ترك هاي ریز سطحی راب پوشاند.

چنانچها جراي پرایمرب صورت یک الیه مدنظرا ست ، ترکیب آبب ا 

محصول را منتفین مایید.

ا جراي  پسا ز گذشت 3 سـاعتا زا جراي پرایمر ، سـطح آماده ي 

رنگ رویه میب اشد.

نکته : دقتن مایید کها جراي پرایمر رنگ روي سطوح یخ زده ، داغ 

و همچنین سطوحی که داراي رطوبتب االي 80 درصد میب اشند ، 

مجازن میب اشد.
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پوشش رنگی سطوح سیمانی و بتنی

بر پایه رزین هاي آکریلیک

Concrete Color Liquid

رنگ بتن مایع
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شرح

خواص و اثرات

استفاده از رنگ جهت پوشش دهی سطوح از دیرباز مورد استفاده 

وسیع قرار گرفته است و بصورت مداوم شاهد پیشـرفت و نوآوري 

و ارائه تکنولوژي هاي نوین در حوزه رنگ و پوشـش هاي سـطوح 

هستیم . همگام با پیشـرفت صنعت رنگ در کلیه حوزه ها ، رنگ 

هاي ساختمانی نیز روز به روز در حال بهبود و توسعه هســتند و 

تکنولوژي ها و فرمول هاي جدید، متناسـب با نیاز سـاختمانهاي 

امروزي براي پوشش دهی به کمک رنگ ایجاد شده اسـت . یکی 

از پر مصرف ترین رنگ هاي تولید شده براي پوشش دهی سطوح 

داخلی و خارجی ساختمان، رنگ بتن یا همان رنگ تکسچر است 

که بصــورت مایع تولید و ارائه می شود.  رنگ بتـن مایع، بر پایه 

رزین هاي امولســیونی آکریلیک - متیل متا آکریالت - پایه آب 

می باشـد که براي رنگ آمیزي و حفاظت پایدار و با دوام سـطوح 

داخلی و خارجی سـاختمان در شــرایط جوي ســخت و بحرانی 

اســتفاده می گردد . رنگ بتن مایع داراي قدرت پوشــش دهی 

باالیی اسـت و سـطوح زیرآیند را عالوه بر رنگ آمیزي ، عایق می 

کند. این محصــــــــــول به دلیل پوشش دهی عالی و قابلیت 

چسـبندگی قوي به سطوح زیر کار و قابلیت شسـتشــوي آسان 

سطح رنگ آمیزي شده ، بصورت گسـترده در پوشش دهی نماي 

خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

ایجاد پوشش ضد آب و کامال عایق

 قابل شستشوي آسان پس از خشک شدن                                         

داراي خاصیت آب گریزي و غبار گریزي                                               

                                                    CO2 ممانعت از ورود گازهاي مخرب

قابل استفاده در داخل و نماي خارج ساختمان

انعطاف پذیر و مقاوم در برابر تنش هاي ساختمانی

کاربردها

مناسب براي رنگ آمیزي سـاختمانها و انبارهاي مواد غذایی به 

واسطه استفاده از رزین هاي امولسیونی بی بو

قابلا جرا روي کلیه سطوح سیمانی ، گچی ، آجري ، دراي وال و. ..

مناسب براي رنگ آمیزي استادیوم هاي ورزشی

مناسب براي پوشش دهی سطوح کارخانجات صـنایع نظامی و 

صنعتی

مناسـب براي رنگ آمیزي سـالن هاي غذاخوري و کارخانجات 

مواد غذایی

مناسب براي رنگ آمیزي نماي ساختمانهاي مرتفع

مناسب براي پوشش دهی راهروها و راه پله ها

مناسب براي رنگ آمیزي انواع قطعات پیش سـاخته بتنی نظیر 

جداول ، دیوارهاي پیش سـاخته ، مبلمان بتنی شــهري ، لوله 

هاي بتنی و ...

مناسب براي پوشش دهی انواع سقف هاي آردواز

مقاوم در برابر عوامل جوي مخرب محیطی

مقاوم در برابر تابش اشعه U.V خورشید 

سهولت در استفاده و اجرا

فاقد حالل هاي آتش زا 

عدم جلوگیري از تنفس بتن

چسبندگی فوق العاده به سطوح زیر کار

مقاوم در برابر عوامل جوي حاشیه سواحل دریا

قابل تولید در رنگ هاي متنوع

مقاومت باال در برابر نفوذ آب باران

مقاومت عالی در برابر میکروب ها ، قارچ ها ، باکتري ها و میکرو 

ارگانیسم ها
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/4Kg/litوزن مخصوص

مایع ویسکوز

سفارشی

ویسکوزیته

درصد جامد

 1/5 تا 3 ساعت زمان خشک شدن سطحی

3 تا 7 روززمان خشک شدن نهایی

%65

آکریلیک امولسیونی پایه آبجنس

3000 mpa

8/5 PH

رنگ بتن مایع بر پایه رزین هاي امولسیونی آکریلیک اصالح شده و 

مواد آب بند کننده و ســـــــخت کننده و پودرهاي معدنی ویژه و 

افزودنیهاي خاص شـیمیایی فرموله و تولید شـده اسـت  و قابلیت 

چسـبندگی فوق العاده اي به سطوح زیر کار دارد . رنگ بتن مایع با 

توجه به ایجاد پوشش دهی مناسب و یکنواخت ، سطوح زیرآیند را 

به خوبی محافظت نموده و با توجه به فرموالســـــیون ویژه خود ، 

سطح را در برابر نفوذپذیري و حمله مواد شیمیایی مخرب عایق می 

کند و پس از اجرا و خشک شدن داراي قابلیت شسـتشـویی خوبی 

می باشد.

مکانیزم اثر

روش مصرف

سـطوح زیر کارب رايا جراي رنگب تنب اید عاريا ز هرگونه آلودگی 

و چربی و گردو غبار یا رنگ قدیمی و پوسته شدهب اشد.

در صورت وجود هرگونه آلودگی ، توسـط سـندب السـت یا فرچه، 

نسبتب ه زدودن سطحا ز آلودگیها ا قدامن مایید.

ســطح زیر کارب رايا جراي رنگب تن مایعا ز 15ا لی 20 روز قبلا ز 

اجرا میب ایست کامال خشک وب دون رطوبتب اشد.

چنانچه روي سطح، ترك یا درز و یا تخلخل و کرمو شدگی سطحی 

وجود دارد، توسط مالت ترمیمیب تن ، سطح را ترمیمن مایید.

ن مایید تا موجب چسـبندگی  یک الیه پرایمر رنگ روي سطحا جرا

بیشتر رنگب ه سطح زیرآیند شود.

برايا جراي الیها ول مـی توان در حالت رنگ آمیـزيب ا غلتک 10 

الی 15 درصد و در صـورت رنگ آمیزيب ا فرچه 15ا لی 20 درصـد 

آب،ب ه رنگب تنا فزود و توســط همزن مکانیکی مناســـب کامال 

ترکیبن مود.

الیه دوم را 1ا لی 3 ساعت پسا زا جراي الیها ول وب صــورت خالص 

اجران مایید.

 میزان مصرف

میزان مصرف رنگ بتن بستگی به سطوح زیر آیند و صافی و زبري 

سطح و میزان پوشش دهی مورد نظر دارد، ولی بطور نرمال میزان 

مصرف رنگ بتــن براي پوشش سطوح صاف سیمان خاکستري، 

حدود 300 تا 350 گرم در هر متـر مربع و براي سـطوح سـیمان 

تخته ماله، حدود 400 گرم می باشــــد. عالوه بر این 1 کیلوگرم 

رنگ بتن می تواند حدود 7 متر مربع از سطح گچ را بپوشاند .

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه

 شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

نگهداري

سطل 10 کیلویی

بسته بندي                            

این ماده جزء مواد سمی و خطرناكب راي محیط زیستن میب اشد.

به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.

هنگام کار از ماسک و دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.

ب ا آب شیرین  درصورتب رخوردا تفاقیب ا پوست یا چشـــمب اید فوراً

شسته شود.

ایمنی
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افزودنی پودري به مالت جهت تولید بتن رنگی

برپایه اکسید آهن و مواد معدنی

Concrete Color Powder

رنگ بتن پودري

C
C
P
3
5
0

شرح

خواص و اثرات

استفاده از رنگهاي پودري معدنی مانند اخرا و گل ماش، سالهاست 

که جهت رنگ دهی مالتهاي سیمانی مورد استفاده قرار می گیرد. 

این مواد با ترکیب با مواد اختالط بتن ، ذات بتن را رنگی می کنند 

. رنگهاي پودري معدنی از رنگ دهی مناسبی برخوردار نیسـتند و 

جهت رسیدن به فام مطلوب می بایست میزان بیشـتري پیگمنت 

معدنی را با بتن تـرکیب نمود که موجب کاهش مقاومت بتن مـی 

شود. همراه با پیشــــــــرفت تکنولوژي در عرصه تولید رنگهاي 

ساختمانی و صنعتی ، پیگمنت هاي توانمند بر پایه اکسـید آهن و 

اکســـید تیتان فرموله و تولید شده است که نســـبت به رنگهاي 

معدنی از میزان مصـرف بسـیار کمتري در مالت برخوردار است و 

طیف رنگ گسـترده تري نســبت به رنگهاي پودري معدنی دارد.  

رنگهاي بتن پودري ترکیباتی هستند که در مالت سیمان و بتن و 

حتی گچ می توانند نقشـها و رنگهاي متنوع ایجاد کنند . این مواد 

بر کیفیت بتن اثر منفی ندارند و باعث ایجاد زیبایی و چشــم انداز 

بهتر در بتن می شـــوند و بدلیل تنوع رنگ امکان ابتکار و نوآوري 

بیشـــتري در صنایع بتــن بوجود می آورند . این رنگها در داخل 

مالت بتــن ریخته می شوند و همراه با ساخت بتن بکار می روند . 

از مزایاي ویژه رنگی کردن بتن به کمک پیگمنت پودري این است 

که جان بتن رنگی شده و بتن بصـــــورت دائمی رنگی می شود و 

امکان پوســته شــدن یا تورق رنگ از ســـطح بتن، وجود ندارد. 

همچنین از نظر صرفه اقتصــادي و سرعت اجرا ، رنگ بتن پودري 

نســــبت به رنگ بتن مایع بهتر است، زیرا در زمان اختالط بتن ، 

افزوده می شود و نیاز به داربسـت بندي یا آماده سازي سطح براي 

رنگ آمیزي مجدد سطح وجود ندارد.

پایداري و دوام عالی در برابر تابش نور خورشید

عمر طوالنی برابر با عمر سازه

امکان استفاده همزمان از مواد افزودنی شیمیایی بتن

کاربردها

مناسـب براي تولید قطعات پیش ســاخته بتنی مانند جدول ، 

دیوارهاي پیش ساخته بتنی ، گلدانهاي سیمانی و ...

مناسب براي کارگاه هاي تولید بلوك و موزاییک 

مناسب براي تولید سنگ مصنوعی

مناسبب رايت ولید پودرهايب ندکشی رنگیب راي کاشی و سرامیک

قابلیت تولید بتن و مالت رنگی

مناسب براي اجراي نماها و سطوح کامپوزیت

مناسب براي ساخت بتن استادیوم هاي ورزشی

مناسبب راي ساختب تن رنگیب رايت فرجگاهها و محیط هاي عمومی

مناسب براي تولید مبلمان و صندلی هاي بتنی رنگی

کاهش قیمت نهایی بتن در تولید بتن رنگی

حفظ کیفیت و خواص بتن در محیط هاي قلیایی

غیر سمی و بدون خطر براي محیط زیست

عدم تأثیرات منفی روي خواص بتن

مقاومت عالی در برابر سایش

پایداري مناسب در برابر عوامل جوي و عدم تغییر رنگ

مقاومت در برابر تغییرات جوي و سیکل هاي ذوب و یخبندان

پیگمنت رنگـی بتن یا همان رنگ پودري بتن ، در دو پایه پیگمنت 

هاي معدنی و آلی تولید می شوند و بر اساس نوع و میزان مصـــرف 

سیمان ، به مالت افزوده می شود و با اثر گذاري روي طرح اختالط ، 

جان بتن را رنگی می کند . رنگی کردن بتن به این طریق دائمی می 

باشد و امکان از بین رفتن رنگ از بتن به مرور زمان وجود ندارد.

مکانیزم اثر
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/1وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

متنوع

در آبقابلیت انحالل

نداردیون کلر

روش مصرف

رنگ بتن پودري را می بایســـــت پس از اختالط کلیه اجزاي 

اختالط بتن ، به مخلوط اضافه نمود و تا حصــــــول ترکیبی 

یکنواخت و با رنگ یکپارچه، میکس را ادامه دهید.

دقت شود که پیگمنت رنگی بتن، پس از افزودن احتمالی مواد 

افزودنی بتن ، باید به مخلوط بتن افزوده شود.      

به ازاي هر متر مکعب بتن ، حداقل می بایســـــت یک دقیقه 

میکس انجام شود.

 میزان مصرف

میزان مصــــرف پیگمنت رنگیب تن در شرایط مختلف وب ا توجهب ه 

مصالح ون وع سیمان مصرفی متفاوتا ست. 

میزان مصرف در سیمان سفید :

میزان مصـرف پیگمنت رنگی در سیمان سفید، 1ا لی 3 درصد وزن 

سیمان مصرفی میب اشد

میزان مصرف در سیمان خاکستري :

میزان مصـــرف پیگمنت رنگی در سیمان خاکســـتري پرتلند یا 

درصد وزن سیمان مصرفی میب اشد ا لی 5  پوزوالنی، 3

مدت :یکسال در بسته بندي اولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

نگهداري

کیسه 20 کیلویی

بسته بندي                            

این ماده جزء مواد سمی و خطرناكب راي محیط زیستن میب اشد.

ب ا چشم تماس داشتهب اشد. به هیچ عنوانن بایدب لعیده شود یا

ا ز ماسک و دستکش و عینکا یمنیا ستفادهن مایید. هنگام کار 

ب ا آب شیرین فراوان شسته  ب ا پوست یا چشم فوراً درصورتب رخورد

شود.

ایمنی

میزان مصرف در گچ :

میزان مصرف پیگمنت رنگی در گچ 1ا لی 3 درصد وزن گچ میب اشد

نکته:   طبقا ستانداردب تـنا مریکا ASTM میزان مصـــرف رنگ 

بتن پودري در طرحا ختالطب تن حداکثر تا 10 درصد وزنی سـیمان 

مصـــــرفی میتواندب اشد وا ستفادهب یشا ز حد مجاز مقاومت هاي 

فشاري وب رخی خواصب تن را کاهش خواهد داد.
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رنگ و پوشش آب بند سطوح سیمانی استخر

بر پایه رزین هاي آکریلیک

Pool Colors

رنگ استخري

P
C
B
1
8
0

شرح

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

رنگ آمیزي اسـتخرها و حوضـچه هاي ســیمانی از دیر باز مورد 

توجه بوده است و همراه با پیشـــرفت تکنولوژي در ساخت رنگ 

هاي مخصـــــوص، جهت رنگ آمیزي استخرها و حوضچه ها و 

جکوزي ها  و آبنماها و سایر سـازه هاي در مجاورت دائمی با آب 

این فرایند تقویت شـده و روز به روز بر کیفیت رنگ هاي تولیدي 

براي مصــارف مشــابه افزوده شده است . شرکت شیمیایی بتن 

پالسـت نیز از این غافله عقب نمانده و با فرموالســیون ویژه خود 

اقدام به تولید رنگ اســـتخري با قابلیت پوشـــش دهی باال و با 

قابلیتعایقکاري همزمان نموده است . رنگ اسـتخري بر پایه آب 

تولید شده و قابلیت انحالل در آب را دارد . این محصـــول بر پایه 

رزین هاي آکـریلیک و مواد آب بند کننده و افــزودنیهاي خاص 

شیمیایی فرموله و تولید شده اسـت و پس از اجرا روي سـطح ، با 

پر نمودن ترك هاي زیر کار ، پوششـــی یکپارچه با قابلیت عایق 

بودن براي ســـــــطوحی که در مجاورت دائمی با آب و رطوبت 

هستند ، ایجاد می کند. رنگ استخري عموماً به رنگ آبی تولید و 

عرضه می شود ولی با توجه به نظر کارفرما می تواند در رنگ هاي 

مختلف تولید و عرضه شود.

عدم نفوذ پذیري و جذب آب

چسبندگی عالی به سطوح زیر کار

قابلیت ماندگاري طوالنی در محیط هاي آبی و مرطوب

انعطاف پذیري و االستیسیته باال 

سهولت در اجرا روي سطح

قابلیت تولید در رنگ هاي متنوع

مقاومت سایشی باال

قابلیت پوشانـدن و پر نمودن ترك ها

رنگ استخري پایه آب بر پایه رزین هاي آکریلیک چند مونومره و 

مواد ضـد آب کننده و پیگمنت هاي رنگی خاص، فرموله و تولید 

شده است و به لحاظ اسـتفاده از درصـد باالي رزین آکریلیک در 

ساختار خود، داراي قدرت چسـبندگی باالیی به سطوح زیر آیند 

می باشد و در صورت اجراي صحیح، دوام و پایایی مناسـبی روي 

سطح خواهد داشت و در برابر فشـارهاي هیدرواستاتیکی آب نیز 

داراي مقاومت مناسب می باشد.

کاربردها

مناسب براي رنگ آمیزي جکوزي و سقف سوناي بخار

مناسب براي رنگ آمیزي سطوح داخلی استخر

قابلیت رنگ امیزي آب نماهاي بتنی و سنگی

مناسب براي رنگ  آمیزي کلیه سازه هاي آبی

رنگ آمیزي دریاچه هاي مصنوعی

رنگ آمیزي سقف تأسیسات ساختمان

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/4وزن مخصوص 3gr/cm

مایع ویسکوز

سفید – آبی – سبز

3 تا 7 روززمان خشک شدن نهایی

1/5 تا 3 ساعتزمان خشک شدن سطحی

روش مصرف

سطوح زیر کار میب ایســـت عاريا ز هرگونه آلودگی و چربی و گرد و 

غبار و. ..ب اشد.

در صورت وجود هرگونه آلودگی روي سطح، ت وسطا عمال فشار آب ( 

واتر جت ) وی ا سندب الستن سـبتب ه زدودن سطحا ز آلودگی هاا قدام 

نمایید.
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ب اشــد و کامال  بتن زیر آیند حداقلب ایدب ه سـن 28 روزه رسـیده

خشکب اشد.

در صورت وجود ترك هاي سـطحی ، توسـط مالت ترمیمیب تن ، 

ا قدامن مایید. نسبتب ه ترمیم ترك ها 

ب راي سـاختا ســتخرا ز مواد آبب ندي  چنانچه داخل جانب تن ،

ا ستخر قدیمی میب اشد وا طمینانن سبت  استفاده شدها ست و یا 

به ضد آبب ودن آنن داریم ، پیشـــــنهاد می شود توسط آبب ند 

کننده دو جزئی  z2000ن سبب ه آبب ندي سطحا قدامن مایید.

ب ه داخل  چنانچها حتمالن فوذ رطوبتب ه صورت فشــــار منفی،

ا ز ماده آبب ندين فودگر کریســـتال  ا ستفاده ب ا سازه وجود دارد ،

سازن سبتب ه آبب ندي سطحا قدامن مایید.

پیشـنهاد می شودب راي حصــولن تیجه مطلوب، یک الیه پرایمر  

رنگ روي سطحب تنا جرا شود.

رنگ آمیزيب ه کمک رنگا ستخريب اید در دو الیه صورت گیرد.

برايا جراي الیها ول مجازب ها فزودن میزان مشخصـی آبب ه رنگ 

هستیم کها لبتهب اید توسط همزنب رقی ترکیب شود.  

ب راي  ا عمال رنگ روي سطح ، تعیین کننده حداکثر آب مجاز ابزار

ترکیبب ا رنگا ستخري میب اشد.  چنانچه قصــد داریدب ه کمک 

ن مایید 10 تا 15 درصد و در صورتا جرا  ا جرا رولن قاشی ، رنگ را 

ب ها فزودن 15 تا 20 درصــــد آبب ه رنگ  توســــط فرچه مجاز

استخري میب اشید.

ن مایید. ب صورت خالص و در جهت عکس الیها ولا جرا الیه دوم را

استخر یا سازه آبی را پسا ز خشـــک شدن کامل رنگا ستخري 

روي سطح آبگیرين مایید.

 میزان مصرف

میزان مصـرف رنگا ستخريا رتباط مســتقیمیب ا سطح زیر کار و 

زبري و تخلخل سطح دارد.  ولی در شـرایطن رمال، هر کیلوگرم رنگ 

ا لی 4 متر مربعا ز سـطح در یک الیه می  استخري قادرب ه پوشـش 3 

باشد.

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناكب راي محیط زیستن میب اشد.

ا ز دستکش، عینک ول باس کارا ستفادهن مایید. در زمانا جرا 

ب ه پزشک مراجعه شود.  در صورتب لعیده شدن فوراً

درصورتب رخوردب ا پوست یا چشمب ا  آب شیرین فراوان شسته شود.

این ماده آتش زان یست.

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

نگهداري

سطل 10 کیلویی

بسته بندي                            
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