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شرح کاال
سیلشآب پایٍ یک محصًل تشپایٍ سصیه َای آب پایٍ سلف کیًسیىگ میثاشذ.ایه محصًل یک سییلش
تک جضیی میثاشذکٍ دساثشياکىش مایسل َای سصیه تیا خًد،یییک شیثبٍ تسییاس محبیق ي م یاي
دستشاتشآب ي تذين صسدگشایی تشبیل میذَذ.
م ايمت تاال دستشاتشآب ي خًسشیذ

سشعت خشک شذن تسیاس سشیع

امبان اعمال سوگ َای تیىشی

پًشش دَی عالی

سىثادٌ خًسی مىاسة

تذين مًادفشاسوفتی ي تً

مًاسد مصشف:
ایه پًشش قاتلیت اعمال تشسيی اوًاع چًب َای مًجًد دس تاصاس ي حفاظت لضآوُادستشاتشعًامل دجیًی
سا داسدتاپشومًدن مىافز چًب یک الیٍ تسیاس محبق دستشاتش وفًر آب ایجاد میبىذ.
اجشاتشسيی اوًاع آالچیق چًتی

اجشاتشسيی تما سطًح چًتی

اجشاتشسيی س ف َای چًتی

اجشا تش سيی اوًاع مثلمان
امًاع دس ي پىجشٌ َای چًتی

آزمایشگاه تخصصی شرکت رنگین نانو ساختار

WATER-BASED SEALER

مشخصات فىی:
ظاَش:دسحالت مایع سفیذ

میضان پًششذَیَ:ش1لیتش10متش

صمان خشک شذن سطحی30:دقی ٍ

فا َای مًجًد:سفیذ

اشتعال:وذاسد

صمان خشک شذن عم ی1:ساعت

داوسیتٍ1.02+/-0.02:

8:Phتا9

صمان پًششذَی مجذد90:دقی ٍ

دسصذجامذ31%+/-2-:

دسصذجامذ%25:حجمی تستٍ ب فا

تستٍ تىذی:ظشف 20کیلًیی

آمادٌ ساصی سوگ ي وحًٌ اجشا:
قثل اصاستفادٌ تٍ مذت3دقی ٍ تخًتی َمضدٌ شًديتٍ يیسبًصتتٍ مىاسة تشسذي2الیٍ اعمال شًد.

يسیلٍ تشای اجشا

قلمً

يسیلٍ تشای اجشا

پیستًلٍ

يسیلٍ تشای اجشا

غلتک

مًاسد ایمىی ي وگُذاسی:
اصسقیق کشدن تیش اصاوذاصٌ خًدداسی کىیذصیشاششٌ میبىذ ي پًشش کمی خًاَذ داشت.تعذاص اعمال سوگ کلیٍ ی يسایل سا تااآب تمیضکىیذ.
دسصًست تماس تا چشق تام ادیشصیاد آب شست ي شً دَیذ.

آدسس :تُشان-خیاتان دیثاجی جىًتی-وشسیذٌ تٍ اتًتان صذس-وثش تاوک صادسات-ساختمان سپیذ-پالک  122ياحذ1ششکت سوگیه واوً
ساختاس22770479

021-22770479 - 76218209

ضخامت75میبشيوی ایجاد میبىذ.

پاشش شًد.

تستگی داسد.

رنس تولید کننده پوشش های نانو فنا وری

مجًد است يتاَشپاشش سیلشخیس

است تشاساس وًع چًب سیلشحذاقل 1یا2دست

میضان پاشش تٍ وًع يمیضان تخلخل سطح چًب

Nano-tech paint & coating manufactory

وحًٌ امادٌ ساصی سطح تشای اجشا
پًشش دَی سیلشاپایٍ ديتشاتشتیشتشاصسیلشَای تیىشی

وحًٌ آمادٌ ساصی سطح تشای اجشا
ایه ضخامت معادل25میبشين فیلق خشک است.الص

وحًٌ آمادٌ ساصی سطح تشای اجشا

Rans Specialized Laboratories

استاوذاسد ي سي ،آمادٌساصی سطح:

