آزمایشگاه تخصصی شرکت رنگین نانو ساختار

SURFACE HYDROPHOBIC COATING
پوشش آبگریسکننده سطوح
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رًگ سطح را تغییر ًویذّذ
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شرح کاال
پَضص آثگریس کٌٌذُ ثر پبیِ ی رزیي ّبی آکریلیک ثب تکٌَلَشی ًبًَیک هبیع ضفبف ثر پبیِ ی کوَ
پلیور ّبی آکریلیک کِ هحبفظ ثسیبر خَثی ثرای ًوبی سبختوبى *پَضص ًوب*ٍ هحبفظ ًوبثَدُ کِ
قبثلیت اجرا ثر رٍی توبم سطَحرادارد.ایي هحصَل قبثلیت آة گریوس ًووَدى کلیوِ ی سوطَح در
هعرض ًن ،ثبراى ٍ گرد ٍ غجبر ّستٌذ،دارد.ثعذاز اجرا رٍی ّر سطحی ثِ صَرت یک الیِ ثی رًوگ
رٍی سطح ًطستِ ٍسطح را آثگریس هیکٌذ
رًگ سطح را تغییر ًویذّذ

آثگریسی کلیِ سطَح

ًبًَ تکٌَلَشی ٍ آًتی ثبکتریبل هیطَد

طَل عور سطح را افسایص هیذّذ

هقبٍهت ثِ اضعِ ّبی خَرضیذ

چسجٌذگی ثسیبر ثبالٍایجبدپیًَذثب سطح

هَارد هصرف:
ثِ دلیل جلَگیری از ایجبد ضَرُ ٍ آّکی ضذى سطح ثر رٍی کلیِ ی ًوبّبی سیوبًی،گچی،چَثی،آجری،آجرّبی ًسَز ٍ درة ّبی چَثی
ٍرٍدی حیبط ،حوبم،دستطَیی،سًَب قبثل استفبدُ هیجبضذ
سطَح فلسی

درة ٍرٍدی حیبط

دیَار ّبی ثبراى گیر غرثی
کلیِ سطَح داخل سبختوبى

سطَح چَثی

درة حوبم ٍ دسٌتطَیی

کلیِ سطَح ٍ سبزُ ّبی ثیرًٍی

سطَح سٌگی

سبزُ ّبی چَثی داخل سًَب

هطخصبت فٌی:
ًَع پَضص :آثگریس کٌٌذُ

فبم :سفیذ -سبیر رًگ ّب

حالل :آة

حبلت فیسیکی:هبیع

داًسیتِ-0/50 :تب+1/4

پَضص تئَری 11 :هتر هرثع

پَضص عولی 10 :هتر هرثع

خطک ضذى سطحی 1 :سبعت

خطک ضذى عوقی 3 :سبعت

دهبی اعوبل 50-5 :درجِ

حذاکثر رطَثت 80 :درصذ

دٍرُ اًجبرداری 3 :سبل

آهبدُ سبزی رًگ ٍ ًحَُ اجرا:
رًگ ّبی آة پبیِ ثبیذدٍرازهٌبثع گرهبیطی ٍ ًَر آفتبة ًگْذای ضَد ٍگرًِ رًگ دراثرٍاکٌص ثِ حبلت شل در هی آیذ.ثعذازاستفبدُ سریع درة
را ثجٌذیذ دهبیبًجبرداری ثیي 5تب25درجِ دٍرهٌجع گرهبیطی ٍ آفتبة هستقین ًگْذاری کٌیذ.
ٍسیلِ اجرا

غلتک

ٍسیلِ اجرا

قلوَ

ٍسیلِ اجرا

پیستَلِ

هَارد ایوٌی ٍ ًگْذاری:
از تخلیِ رًگ درفبضالة خَدداری کٌیذ.درحیي اعوبل ٍ خطک ضذى از گردش َّای هٌبسوت هطووي ضوَیذ.اعوبل ًبهٌبسوت ثبعوش کوبّص
چسجٌذگی ٍ طَل عورهفیذهیطَد.

آدرس :تْراى-خیبثبى دیجبجی جٌَثیً-رسیذُ ثِ اتَثبى صذرً-جص ثبًک صبدرات-سبختوبى سپیذ-پالک ٍ 122احذ1ضرکت رًگیي ًبًَ سبختبر

021-22770479 - 76218209

دٍهرتجِ ثِ حذفبصل خطک ضذى دست قجلی استفبدُ خَاّذضذ.

ًوبییذ.

Nano-tech paint & coating manufactory

پَضص ثب یک ٍاحذآة ترکیت ضَدٍثررٍی سطح ثبٍسیلِ اجرای دلخَاُ

یک ٍاحذرزیي راثب یک ٍاحذآة ترکیت ًوبییذ سپس آى را ثِ رًگ اضبفِ

رنس تولید کننده پوشش های نانو فنا وری

استفبدُ ثررٍی سطَح

ترکیت ثب رًگ ّبی آکرلیک

Rans Specialized Laboratories

استبًذارد ٍ رٍش آهبدُسبزی سطح:

