آزمایشگاه تخصصی شرکت رنگین نانو ساختار

AROMATIC BUILDING PAINT
FOR NANO-TECH
رنگ ساختمانی معطرنانوفناوری آنتی باکتریال
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شرح کاال
رًگ ظاختواًی آًتی تاکتریال ًاًَ فٌاٍری هؼطر هخصَؾ دیَارٍظقف،یک هحصَل کاهال حرفِ ای ترپایِ ی فٌااٍری
ًاًَ اظت کِ توام خَاؾ هذًظر رًگ کارّا ٍ پیواًکارّا ٍ هذیراى پرٍشُ ّای ظااختواًی راتااهیي هیکٌاذٍ ّونٌایي
قاتلیت از تیي تردى اًَاع تاکتری ّاای خااًَادُ ٍE-coliاظاتافیلَکَکَض را دارد ٍ دارای تاییذیاِ ٍزارت تْذاؼات
هیثاؼذ.
هؼطرتا اظاًط ّای تْذاؼتی

تاییذیِ از ٍزارت تْذاؼت

تذٍى ًیاز تِ تیٌر ٍ حالل الی،تذٍى تٍَ هَادفرارًفتی

هقاٍهت100درصذی درهقاتل ؼعتؽَ

قلن خَری هٌاظة

پَؼػ تعیار تاال

هَارد هصرف:
از ایي پَؼػ جْت رًگ آهیسی تیوارظتاى ّا،کلیي رٍم ّا،کلٌیک ّاٍدرهاًگاُ ّا،هذارض،ظاختواى ّای تجاری ٍ هعکًَی ٍ ...هیتَاى اظتفادُ کرد.

دیَار هذرظِ ّا

دیَار اتاق ّای ػول

دیَار هْذکَدک ّا

دیَاراتاق هراقثت ّای ٍتصُ

دیَار کلٌیک ّا

دیَار هطة پسؼکاى

دیَار اتاق ّای تیوارظتاى

دیَار ٍرزؼگاُ ّا

دیَارهٌازل ٍاهاکي تجاری

هؽخصات فٌی:
ظاّرً:یوِ تراق(%55درزاٍیِ60درجِ تاتػ)

درصذجاهذ ٍزًی%68:تعتِ تِ فام

تعتِ تٌذی:ظرٍف250ٍ12ٍ8ٍ4کیلَ

فام ّای هَجَد40:فام

درصذجاهذحجوی%50:تعتِ تِ فام

ًاتَد کردى تاکتری ّای گرم _ ٍ +

ًَع رًگ:هؼوَلیً،یوِ هات،هات

اؼتؼالً:ذارد

ررات هَثرً :اًَ ترکیثات

7:Phتا8

داًعیتِ ٍیصُ1.9±0.02:

حالل :آب

اًذازُ ًیاز آب تِ رًگ اضافِ کٌیذ.

رًگ ضرٍری اظت.

پاک ؼَد.

آهادُ ظازی رًگ ٍ ًحَُ اجرا:
رًگ ّای آب پایِ تایذدٍرازهٌاتغ گرهایؽی ٍ ًَر آفتاب ًگْذای ؼَد ٍگرًِ رًگ دراثرٍاکٌػ تِ حالت شل در هی آیذ.تؼذازاظتفادُ ظریغ درب
را تثٌذیذ دهایاًثارداری تیي 5تا25درجِ دٍرهٌثغ گرهایؽی ٍ آفتاب هعتقین ًگْذاری کٌیذ.
ٍظیلِ اجرا

غلتک

ٍظیلِ اجرا

قلوَ

ٍظیلِ اجرا

پیعتَلِ

هَارد ایوٌی ٍ ًگْذاری:
ازقراردادى رًگ دردهای زیرصفردرجِ خَدداری کٌیذزیرا تاػث یخ زدگی هیؽَد.ازتخلیِ رًگ درفاضالب خاَدداری کٌیاذ.درحیي اػواال ٍ
خؽک ؼذى از گردغ َّای هٌاظة هطوي ؼَیذ.اػوال ًاهٌاظة تاػث کاّػ چعثٌذگی ٍ طَل ػورهفیذهیؽَد.

آدرض :تْراى-خیاتاى دیثاجی جٌَتیً-رظیذُ تِ اتَتاى صذرً-ثػ تاًک صادرات-ظاختواى ظپیذ-پالک ٍ 122احذ1ؼرکت رًگیي ًاًَ ظاختار

021-22770479 - 76218209

قثل از اظتفادُ ظطل را تِ هذت 5دقیقِ ّن تسًیذ تِ

پاییي،آثارزًگ زدگیَ..قیل از اػوال رًگ ازظطح

دیَارخام اظت اػوال یک دظت پرایورقثل از اػوال

Nano-tech paint & coating manufactory

توام هَاداضافی ؼاهل رًگ ّای تاچعثٌذگی
پاییي،گردٍغثار،رٍغي،گریط،گچ ّای تا چعثٌذگی

اگرظطح زیریي دارای تخلخل تاالیی اظت ٍیا

رنس تولید کننده پوشش های نانو فنا وری

ًحَُ اهادُ ظازی ظطح ترای اجرا

ًحَُ آهادُ ظازی ظطح ترای اجرا

ًحَُ آهادُ ظازی ظطح ترای اجرا

Rans Specialized Laboratories

اظتاًذارد ٍ رٍغ آهادُظازی ظطح:

