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ﭘﻮﺷﺶ ﺷﯿﺸﮫ اﯾﯽ ﮔﻠﺪ)(204
طﺮﯾﻘﮫ ﻣﺼﺮف
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف
•

اب

ﺧﺎرﺟﯽ
ﺟﻠو

در ﻧﻤﺎھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ  ،در ﮐﻠﯿﮫ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ ،ﻧﺌﻮﭘﺎن،ورﻗﮫ ﻓﯿﺒﺮ ،ﭘﺎﻧﻞ ھﺎی ﮔﭽﯽ وﻏﯿﺮه ...

ﻣواد ﻻزم
ﭘﻮﺷﺶ ﺷﯿﺸﮫ اﯾﯽ ﮔﻠﺪ آﺳﺗر داﺧﻠﯽ

ﺧﻣﯾر اﮐرﯾﻠﯾﮏ اﺳﺗ رﮔﭻ

ﻟﯾﺳﮫ

ﻣواد ﻻزم
ﻣﺎﻟﮫ ﻓوﻻد ظرف رﻧﮓ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده ﮐﻧﺎره ھﺎ ﻣﺧﻠوط ﮐن
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ

ﮐﺎﻏذ دﯾواری

اﻟﯾﺎف ﺻﻧﻌﺗﯽ

رﻧﮓ ﺳﻧﺗﺗﯾﮏ ﻗدﯾﻣﯽ

ﺑرس

دﺳﺗﻣﺎل ﺳﻧﺑﺎده

ﮐﻔﮕﯾر

رﻧﮓ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﻗدﯾﻣﯽ

ﭘﺎﻧل ﮔﭼﯽ

دﯾوار ﺑﺗﻧﯽ

ﺑﯾﻠﭼﮫ

ﻣﺎﻟﮫ ﮔﭻ

ﻟﯾﺳﮫ

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ

ﺑﺗن

ﺳﯾﻣﺎن

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

اﺟﺮا

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

ﭘﺲ از رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ٪١٠آب  ،ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ،رول و
ﭘﯿﺴﺘﻮﻟﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا رﻧﮓ را ﺧﻮب ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

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

ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا
اﺑﺰار و ﻟﻮازم ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ آب ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮد

اب

ﺧﺎرﺟﯽ
ﺟﻠو
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ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل 204
ﻣزاﯾﺎ
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ذرات ﻓﺗوﮐﺎﺗﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣوﺟود در ﻓورﻣوﻻﺳﯾون 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 طوﻻﻧﯽ

ﺗری ﺗﻣﯾز ﺑﻣﺎﻧﻧد

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

ﻣوارد ﮐﺎرﺑرد

ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺣﺻول

ﺑﻌد از آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻧﺎﺳب ،ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده در ﺳطوح ودﯾوارھﺎی ﭘوﺷش ﺷﯾﺷﮫ اﯾﯽ ﻣﯾﻧرال ﮔﻠد ﻣﻼﺗﯽ آﻣﺎده ،ﺑراﺳﺎس آب اﺳت ﮐﮫ
داﺧﻠﯽ ﺑﺗوﻧﯽ  ،ﺳﯾﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻼﺗﯽ ،ﭘﻧﻠﮭﺎی ﮔﭼﯽ،اﻧواع ﭘﻧﻠﮭﺎ و داﺧل ﺑﻧﺎ را ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺗواﻧد ﻧﻔس ﺑﮑﺷد
دﯾوارھﺎی آﻣﺎده ﮐﺎرﺑرد دارد.
)دارای ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻧﻔس رﻧﮓ و ﭘوﺷش( ،ﻣﺗﺷﮑل ﺷده از ذرات
ﺑر روی رﻧﮓ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ
ﺳﻧﮓ ﻣرﻣری ﺑﺎ رﻧﮕﮭﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﺑدون ﺗﺎﺛﯾر ﭘذﯾری از آب
در ﻧﻣﺎھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

دارای ﻗدرت ﭘوﺷش دھﻧدﮔﯽ ﺑﺎﻻ

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

ﺑرس

ﻣﺎت

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻓﻧﯽ
ﻋﻣرﻣﻔﯾد
٢ﺳﺎل) (+5/+35

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی
در ﺳطﻠﮭﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑﺎ ظرﻓﯾت ﺧﺎﻟص  25-ﮐﯾﻠوﮔرم

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 ﻓﺎﺿﻼب 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
TS 5808

زﻣﺎن ﺧﺷﮏ ﺷدن
در دﻣﺎی) (+5/+35و اﺳﺗﻔﺎده دوﻣﯾن ﻻﯾﮫ ﭘوﺷش ،زﻣﺎن ﺧﺷﮏ
ﺷدن  ۶ﺳﺎﻋت و ﺧﺷﮏ ﺷدن ﮐﺎﻣل٢۴ﺳﺎﻋت.
در دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﺗرو رطوﺑت ﻧﺳﺑﯽ ﺑﺎﻻﺗرﻣدت زﻣﺎن ﺧﺷﮏ ﺷدن
رﻧﮓ ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھذ ﺑود.

ﻣﯾزان ﻣﺻرف در واﺣد ﺳطﺢ
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺻﺎﻓﯽ ﺳطﺢ و ﻗدرت ﻣﮑﻧدﮔﯽ آن در ﯾﮏ ﻻﯾﮫ ﺑطورﻣﺗوﺳط

ﻣﻘﺎوﻣت اﺳﮑراب
ﺷدت
ﻋﺻﺎره ﺧﺷﮏ

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

اب
ﺷﮑل ظﺎھری
ﻏﻠﯾظ ،ﭼﺳﺑﻧﺎک و ژﻟﮫ ای

وضﻋﯾت ظﺎھری ﺑﻌد از ﺧﺷﮏ ﺷدن
ﻣﺎت ،ﻣﻼﯾم و ﺻﺎف

رﻧﮓ
ﺳﻔﯾد

ﻧﻔوذﭘذﯾری ﺑﺧﺎر آب
SD (m) (TS EN ISO 7783-2):
yaklaşık: 0,250

