
• 

طریقھ مصرف
موارد مصرف

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

 آماده سازی سطح

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

مواد الزم

مواد الزم

با خیال راحت و با پرایمرھای مناسب در انواع چوب ، دیوار و فلز داخل و خارج استفاده می شود
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الستیک فوق العاده لوکس کلر
رنگ جاده خنک

آسفالت

قبل از استفاده از انواع رنگ مارک جاده سرد ، سطح مورد نظر باید گرد و غبار ، خاک ، ماسھ سنگ و غیره باشد. باید عاری از مواد باشد. •

قطعات ترک خورده ، گمشده باید در کاربری سنگھای سنگ فرش اصالح یا جایگزین شوند.

کاربرد در کفھای گشاد ، سطوح جمع شده فرسوده تا حد امکان در برنامھ ھای عالمت گذاری جاده.

• 

.نازک تر ریختھ شود0-10% بستھ بھ ابزار کاربردی ، باید آن را با



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

موارد کاربرد  مزایا

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.

0,090 m²/lt

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 20 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

455کد محصول
معرفی محصول

رنگ

نفوذپذیری بخار آب

رنگ مات با کارایی باال با استحکام 

باند باال و تغییر رنگ مقاوم در برابر اصطکاک سریع

سریع خشک شدن

اثبات اصطکاک

مورد استفاده در عالمت گذاری بھ 
عنوان جاده ، سنگ فرش و عالئم پارکینگ.

مات برس غلتک با تپانچھ
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