
  

 

 معرفی محصول 

که جهت   است  طراحی و فرموله شده  پایه آباین محصول بر پایه رزین اکریلیک  
جداول   بتنی  سطوح  آمیزی  از  شودیماستفاده  رنگ  محصول  یهایژگیو.   این 

اشاره قلم خوری بسیار خوب و چسبندگی مناسب بر روی سطوح بتنی    به  توانیم
 در برابر محیط قلیایی بتن . همچنین فیلم این رنگ دارای مقاومت بسیار باالردک

به  است   نسبت  رنگ  نوع  این  برتری  سبب  و   گرددیمآلکیدی    ی هارنگکه 
 . دینمایمماندگاری باالی آن را تضمین 

 موارد مصرف   

   آمیزی جداول بتنیرنگ  •

 رنگ آمیزی سطوح گچی  •

 زیرآیند 

 بتن   •

 گچ  •

 آماده سازی سطح 

 ، روغن و چربی باشد. گردوغبارتمیز، خشک و عاری از   کامالًسطح باید   •
حذف شوند. سمباده زنی سبک با   پیش از اجرا باید بتن عوامل پخت •

 .شودی ممواد ساینده مناسب توصیه 
 باید حذف شوند.  موجود بر روی سطحذرات سست  هرگونه •

 

 روش اجرا 

 اسپری هوا یا ایرلس  •

 غلتک()رولر  •

 قلم مو  •

 
 

است   ❖ ذکر  رنگ  شایان  این  برای  پیشنهادی  تر  ضخامت  حداکثر  که 
 . استمیکرون خشک(  75معادل  ) کرونیم 150

از نقطه    درجه سانتیگراد و  10باید حداقل   در هنگام اجرا بتن  دمای   ❖
 باشد. د باالتر درجه سانتیگرا 3حداقل  شبنم هوا

با توجه به روش اجرا و دمای    جهت رقیق نمودن  مصرفی  آبمقدار   ❖
درصد وزنی    10محیط متغیر است. جهت اعمال با اسپری هوا حداکثر  

   .شودپیشنهاد می 

 

 

 

 انبارداری 

 در ظروف پلمب  و(  C25°)دمای  استاندارد دمایی  این محصول باید در شرایط   
نگهداری   خورشید  نور مستقیم  از  دور  رعایت موارد فوق .  شودبه  در صورت 

 پس از تولید است.  یک سالالذکر، مدت زمان انقضا این محصول 

 استاندارد  مقدار  ویژگی محصول 

 ( است) در فامهای مختلف قابل عرضه   قرمز و سفید، زرد فام 

 ASTM D562 110 ± 5 )کربس(  ویسکوزیته

 دانسیته 

 )گرم بر سانتیمتر مکعب(  
05/0 ± 25 /1 ASTM D1475 

     سطحی زمان خشک شدن
    میکرون(  120) ضخامت 

 ) ساعت( 
 ASTM D711 1حداکثر  

زمان خشک شدن کامل  
 ( ساعت)

 ASTM D1640 3حداکثر  

 ASTM D2369 70 ± 5 )درصد(  جامد وزنیدر صد 

 قدرت پوشش تر 

 ( کیلوگرم)متر مربع بر  

 2.7سفید: 

ASTM D2196 

 2.4زرد: 

 13.5مشکی:

 2.7قرمز:

 6.7آبی:

 6.7سبز:

 چسبندگی بر روی بتن
مگاپاسکال ) جدایش از داخل   2-1.5

 ASTM D7234 بتن( 

 ASTM D3450 دور ) کاهش وزن جزئی(  1000 مقاومت شستشویی 


