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پوشش رنگی سطوح سیمانی و بتنی

بر پایه رزین هاي آکریلیک

Concrete Color Liquid

نانو رنگ بتن مایع (رنگ نما)
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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 پیشرفت صنعت رنگ در کلیه حوزه ها، رنگهاي 

ساختمانی نیز روز به روز در حال بهبود و توسعه هســـــــتند و 

تکنولوژي ها و فرمول هاي جدید، متناسـب با نیاز سـاختمانهاي 

امروزي براي پوشش دهی به کمک رنگ ایجاد شده است. یکی از 

پر مصــرف ترین رنگ هاي تولید شده براي پوشش دهی سطوح 

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

که بصورت مایع تولید و ارائه می شود. نانو 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 پوشـــش دهی 

باالیی اســـت و ســـطوح زیرآیند را عالوه بر رنگ آمیزي، عایق 

میکند. این محصــــــــول به دلیل پوشش دهی عالی و قابلیت 

چسـبندگی قوي به سطوح زیر کار و قابلیت شسـتشــوي آسان 

سطح رنگ آمیزي شده، بصـورت گسـترده در پوشش دهی نماي 

خارجی سـاختمان مورد اسـتفاده قرار می گیرد. از این رو به این 

رنگ در اصطالح رنگ نماي بتنی نیز گفته می شود. 

ایجاد پوشش ضد آب و کامالً 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

مناسـب براي رنگ آمیزي سـاختمان ها 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 ساخته، مبلمان بتنی شهري، لوله هاي 

بتنی و ...

مناسب براي پوشش دهی انواع سقف هاي آردواز

مقاوم در برابر عوامل جوي مخرب محیطی

مقاوم در برابر تابش اشعه UV 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

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

ها ارگانیسم  میکرو  و 
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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 ســـخت کننده و پودرهاي معدنی ویژه و 

افزودنیهاي خاص شیمیایی فرموله و تولید شـده اسـت و قابلیت 

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

با توجه به ایجاد پوشــش دهی مناســب و یکنواخت، ســـطوح 

زیرآیند را به خوبی محافظت نموده و با توجه به فرموالســــیون 

ویژه خود، سـطح را در برابر نفوذپذیري و حمله مواد شــیمیایی 

مخرب عایق می کند و پس از اجرا و خشــک شدن داراي قابلیت 

شستشویی خوبی می باشد.

مکانیزم اثر

روش مصرف

ســـــطوح زیر کار براي اجراي رنگ بتن باید عاري از هرگونه 

آلودگی و چربی و گردو غبار یا رنگ قدیمی و پوسته شده باشد.

در صورت وجود هرگونه آلودگی، توسط سند بالسـت یا فرچه، 

نسبت به زدودن سطح از آلودگیها  اقدام نمایید.

سطح زیر کار براي اجراي رنگ بتن مایع از 15 الی 20 روز قبل 

از اجرا می بایست کامالً خشک و بدون رطوبت باشد.

چنانچه روي سطح،ت ركی ا  درز وی ا ت خلخل و کرمو شدگی سطحی 

وجود دارد،ت وسط مالتت رمیمیب تن،  سطح  را ت رمیم ن مایید.

یک الیه پرایمر آکریلیکی روي ســــطح اجرا نمایید تا موجب 

چسبندگی بیشتر رنگ به سطح زیرآیند شود.

براي اجراي الیه اول مـی توان در حالت رنگ آمیـزي با غلتک 

10 الی 15 درصد و در صورت رنگ آمیزي با فرچه 15 الی 20 

درصد آب به رنگ بتن افزود و توسط همزن مکانیکی مناسـب 

کامالً ترکیب نمود.

الیه دوم را 1  الی 3  ساعت پس از اجراي الیه اول و بصــورت 

خالص اجرا نمایید.

 میزان مصرف

میزان مصـرف نانو رنگ بتن بسـتگی به سطوح زیر آیند و صافی و 

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

میزان مصـــــرف رنگ بتــن براي پوشش سطوح صاف سیمان 

خاکســـــتري، حدود 300 تا 350 گرم در هر متـر مربع و براي 

سطوح سیمان تخته ماله، حدود 400 گرم در یک الیه می باشـد. 

عالوه بر این 1 کیلوگرم رنگ بتن می تواند حدود 7 متـر مـربع از 

سطح گچ را در یک الیه بپوشاند.

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مســتقیم 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.

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

هنگام کارا ز ماسک و دستکش و عینکا یمنیا ستفادهن مایید.

درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشــــــم باید فوراً با آب 

شیرین شسته شود.

ایمنی


