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طریقھ مصرف
موارد مصرف

بعد از اجرا

اجرا

در حین اجرا و ٢٤ ساعت بعد،باید دمای محیط 
و سطح حدود ٥درجھ سانتی گراد باالی صفرباشد 

قبل از اجرا رنگ را خوب ھم بزنید. پس از رقیق کردن با ١٠٪آب ، با قلم مو،رول و 
پیستولھ میتوانید اجرا کنید.

برای اجرای الیھ ھای  بعدی ٦ ساعت فاصلھ 
زمانی توصیھ می شود.

ابزار و لوازم بال فاصلھ با آب تمیز شود

• 

• 

آماده سازی سطح 

سیمان بتن دیوار بتنی پانل گچی رنگ پالستیک قدیمی رنگ سنتتیک قدیمی الیاف صنعتی کاغذ دیواری 

آماده سازی سطح 

لیسھ مالھ گچ بیلچھ کفگیر سنباده دستمال برس مخلوط کن تنظیم کننده کناره ھا ظرف رنگ

مواد الزم

�رگچ است خمیر اکریلیک

مواد الزم

لیسھ

اب

خارجی 
جلو

سطوح باید خشک و بدون رطوبت باشد.قبل از استفاده باید مواد 
را در ظرفی جداگانھ مخلوط کرده تا بھ حالت مالت درآورده 
شوند.توصیھ می شود کھ از دستگاھھای میکسر برای مخلوط 
کردن مواد استفاده شود. محصول را از باال بھ پائین  بر روی 

سطوح استفاده کنید.استفاده ازچسب ھای نواری روشی مھم 

برای قرارنگرفتن مواد بر روی ھم وتشابھ سطوح و جلوگیری از 

ایجاد درز می باشد. مواد با استفاده از مالھ فلزی بر روی سطوح  
اجرا شده و سپس پرداخت داده شود.در رنگھای روشن از استر 
سفید استفاده شود. سطوح رنگ شده قدیمی را تراشیده و سطوح 
باید با آستر (پرایمر) پوشش  داده شود. قبل از شروع کار باید 
مقدمات عایق کاری مربوط بھ سیستم آبی و محوطھ سازی بر 

روی سطحھا انجام داده شود

• 

• 

• 

• 

بیرونی (205)

مالھ فوالد

آستر داخلی

پوشش آماده تراسیت 

با توجھ بھ تنوع رنگ، خواص بافتی و  تزیینی، مناسب جھت 
استفاده درخانھ، شرکت ، محل کار و مکان ھائی کھ بیشتر زمان 

خود را در آنجا می گذرانید ، میباشد.

• 

با قابلیت پوشش فروان و فوق العاده مقاوم در برابر شست و 
شو ومواد شوینده ، قابل کاربرد در آپارتمان ، مجتمع ھای 

مسکونی ، فروشگاھھا ، مغازه ھا ، فضاھای باز  می باشد.  

نمایی تزئینی بھ سطوح میدھد، در انواع نماھای داخلی و خارجی  •
بھ خصوص دیوار باغ ھا ، داخل آپارتمانھا ، دیوارھای  فضای 

سبز، کاربرد دارد.  

طالیی 

طالییپوشش 
 آماده تراسیت 



SD (m) (TS EN ISO 7783-2): 
yaklaşık: 100

موارد کاربرد  مزایا
بعد از آماده سازی مناسب ،جھت استفاده در سطوح  ودیوارھای 
داخلی بتونی ، سیمانی، مالتی  ،پنلھای گچی،انواع پنلھا و 

دیوارھای آماده کاربرد دارد. 

بر روی رنگ ھای قدیمی 

بھ کمک ذرات فتوکاتالیستی موجود در فورموالسیون این محصول، 
دود ھایی مثل دود سیگار ، مواد منتشره از سیستم حرارت 
مرکزی، مواد مضر و بوھای بد را  از بین می برد. بھ این ترتیب 
ھوای اتاق را تمیز کرده و کمک می کند کھ دیوارھا مدت طوالنی 

تری تمیز بمانند

با مقاومت در برابرایجاد کپک و قارچ  برای افرادی کھ مشکالت و 
بیماریھای تنفسی دارند  فضا ی مالیم وھوای سالمی فراھم می آورد 

دارای قدرت پوشش دھندگی باال

بدون نیاز بھ حالل بوده و بھ دلیل رقیق شدن با آب بی بو است ، 
بھ انسان و محیط زیست ضرر نمی رساند

مات برس

ویژگی ھای فنی

ساختا ر
براساس امولسیون اکریلیک و پایھ اب
رقیق کننده(حالل)

اب
شکل ظاھری 
غلیظ ،چسبناک و ژلھ ای

وضعیت ظاھری بعد از خشک شدن 
مات ،مالیم و صاف

سفید

زمان خشک شدن
در دمای(35+/5+) و استفاده دومین الیھ پوشش ،زمان خشک 
شدن ۶ ساعت و خشک شدن  کامل٢۴ساعت.
در دمای پایین ترو رطوبت نسبی باالترمدت زمان خشک شدن 

رنگ بیشتر خواھذ بود.

میزان مصرف در واحد سطح

بستھ بھ صافی سطح و قدرت مکندگی آن در یک الیھ بطورمتوسط       

TS 5808

عمرمفید
٢سال( 35+/5+)

در سطلھای پالستیکی با ظرفیت خالص -25 کیلوگرم 
بستھ بندی

نکات ایمنی
دور از دسترس کودکان نگھداری شود
از تماس با چشم و پوست خودداری کنید
درصورت تماس با چشم سریعا با اب فراوان شستشو داده و بھ 

پزشک مراجعھ کنید
در صورت تماس با پوست محل را با اب فراوان بشویید
از ریختن بھ فاضالب خودداری شود
در صورت بلعیدن بھ پزشک مراجعھ نموده و سطل رنگ یا 
برچسب روی سطل را بھ پزشک نشان دھید
قبل از مصرف رنگ را خوب ھم زده و بعد ازاتمام کار در ظرف 
رنگ را محکم ببنذید.از یخ زدگی محافظت نمایید

گواھی کیفیت

205کد محصول
معرفی محصول

داخل بنا را بھ بیرون منتقل میکند تا ساختمان بتواند نفس بکشد 

(دارای قابلیت تنفس رنگ و پوشش)، متشکل شده از ذرات 

سنگ مرمری با رنگھای طبیعی بوده کھ بدون تاثیر پذیری از آب 
در نماھای داخلی و خارجی قابل استفاده می باشد .

پوشش شیشھ ایی مینرال گلد مالتی آماده، براساس آب است کھ 

نفوذپذیری بخار آب

رنگ

خارجی 
جلو

خارجی 
جلو

بیرونی پوشش آماده تراسیت (205)اب
طالیی 


