ﺧﺎرﺟﯽ
ﺟﻠو

ﺣﻼل

ﮔﻠﺪ ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ
رﻧﮓ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺎت )(255

ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﯾروﻧﯽ
ﺟﻠو

طﺮﯾﻘﮫ ﻣﺼﺮف
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف
• در ﻧﻣﺎھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر روی ﺳطوح ﭼوﺑﯽ ،ﻓوﻻد ،ﺑﺗن ،ﺑﺗن
ﺧﺎﻟص ،ﮔﭻ ،ﺳﯾﻣﺎن  ،دﯾوارھﺎی ﭘﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ و در ﻣﺑﻠﻣﺎن
ﺑﺎ اﺳﺗری ﻣﻧﺎﺳب ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﮔﻠﺪ ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ
رﻧﮓ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺎت

ﺿد ﺧوردﮔﯽ ﻣﺻﻧوﻋﯽ

ﭘوﺷش ﻣﺻﻧوﻋﯽ

ﻣواد ﻻزم
ﺑرس

دﺳﺗﻣﺎل ﺳﻧﺑﺎده

ﮐﻔﮕﯾر

رﻧﮓ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﻗدﯾﻣﯽ

ﭘﺎﻧل ﮔﭼﯽ

دﯾوار ﺑﺗﻧﯽ

ﭘﯾﺳﺗوﻟﮫ ظرف رﻧﮓ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده ﮐﻧﺎره ھﺎ ﻣﺧﻠوط ﮐن
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ

ﮐﺎﻏذ دﯾواری

اﻟﯾﺎف ﺻﻧﻌﺗﯽ

رﻧﮓ ﺳﻧﺗﺗﯾﮏ ﻗدﯾﻣﯽ

• رﻧﮕﮭﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ روی دﯾﻮار و ﭼﻮب ھﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺒﺎده ﭘﺎک ﮐﺮده،
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﺮ  Gold Sentetikآﺳﺘﺮﮐﺎری
ﺷﻮد .زﻧﮓ زدﮔﯽ ﺳﻄﻮح ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﻠﺰی را ﺑﺎ ﺳﻨﺒﺎده ﻧﺮم از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺑﻌﺪ
از ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ،ﺳﻄﻮح را ﺑﺎ اﺳﺘﺮ  Gold Sentetikآﺳﺘﺮﮐﺎری
ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﻨﺒﺎده ﻧﺮم ﺳﻄﻮح را ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺎف ﮐﺮده و رﻧﮓ ﮔﻠﺪ ﻟﻮﮐﺲ
را ﺑﺮ روی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻻﯾﮫ اﺟﺮا ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

ﺑﯾﻠﭼﮫ

ﻣﺎﻟﮫ ﮔﭻ

ﻟﯾﺳﮫ

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ

ﺑﺗن

ﺳﯾﻣﺎن

• ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از روﮐﺶ رﻧﮕﯽ ﮔﻠﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ  ،ﻏﻠﺘﮏ وﭘﯿﺴﺘﻮﻟﮫ)ﭘﻤﭗ(
رﻗﯿﻖ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪsentetik tiner.ﺑﺎﯾﺪ رﻧﮓ را ﺑﺎ  ٪١٠-٥ﺗﯿﻨﺮ ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ
ﺳﻄﻮح آﻣﺎده را ﺳﻨﺒﺎده زده و ﺑﻌﺪ از  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻠﺪ ﻟﻮﮐﺲ را ﺑﺎ ﻓﺮﭼﮫ
• ﻏﻠﺘﮏ وﭘﯿﺴﺘﻮﻟﮫ)ﭘﻤﭗ( ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
دو ﻻﯾﮫ رﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﺟﺮا ی ﻻﯾﮫ ھﺎ  ١روز ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷﻮد.
اﺑﺰارآﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﯿﻨﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ

• ﺳﻄﻮح ﭼﻮﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر رﻧﮓ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭼﻮب
اﺷﺒﺎع ﮐﺮده ﺳﭙﺲ آﺳﺘﺮ  Gold Sentetikرا ﺑﺮ روی آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر رﻧﮓ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ دو ﻻﯾﮫ رﻧﮓ
 Gold Antipasاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

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

ﺣﻼل
اب

ﺧﺎرﺟﯽ
دﯾوار داﺧﻠﯽ
ﺟﻠو

ﮔﻠﺪ ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ
رﻧﮓ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺎت )(255

ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﯾروﻧﯽ
ﺟﻠو

ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل 255

ﻣزاﯾﺎ

ﻣوارد ﮐﺎرﺑرد

ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ذرات ﻓﺗوﮐﺎﺗﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣوﺟود در ﻓورﻣوﻻﺳﯾون اﯾن ﻣﺣﺻول،

در ﻧﻣﺎھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر روی ﺳطوح ﭼوﺑﯽ ،ﻓوﻻد ،ﺑﺗن ،ﺑﺗن رﻧﮓ روﮐﺷﯽ ﺑراق و ﻟوﮐس ﺑر اﺳﺎس رزﯾﻦ آﻟﮑﯿﺪی ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ
ﺧﺎﻟص ،ﮔﭻ ،ﺳﯾﻣﺎن  ،دﯾوارھﺎی ﭘﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ و در ﻣﺑﻠﻣﺎن و ﺑدون ﺳرب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﺑﺎ اﺳﺗری ﻣﻧﺎﺳب ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

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

ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺣﺻول

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
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

ﺑﺎ ﺗﭘﺎﻧﭼﮫ

ﻏﻠﺗﮏ

ﺑرس

ﻟوﺳﺗر

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻓﻧﯽ
ﻋﻣرﻣﻔﯾد
٢ﺳﺎل) (+5/+35

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی
در ﺳطﻠﮭﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑﺎ ظرﻓﯾت ﺧﺎﻟص  ۵25-3ﮐﯾﻠوﮔرم

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی 3ﮐﯾﻠوﮔرﻣﯽ 4ﻋددی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

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.

ﻧﮑﺎت اﯾﻣﻧﯽ

ﻣﯾزان ﻣﺻرف در واﺣد ﺳطﺢ

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

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

ﮔواھﯽ ﮐﯾﻔﯾت
TS 5808

14,5-16 m²/lt

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

