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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 پیستولھ

مواد الزم

�رگچ است خمیر اکریلیک

مواد الزم

آستر خارجی

بر روی انواع ساختارھای  نماھای خارجی شامل پانل ھای گچی ، بتونی ، سیمان و مالتی  و سطوح مشابھ ، در صورت 

دلخواه بر روی نماھای داخلی بھ منظور دکراتیوی (تزئینی) گچی ، بتونی ، سیمان و مالتی  و سطوح مشابھ ، در صورت 
ھمراه با پرایمری مناسب  قابل استفاده نیز می باشد.

لیسھ

این خوب است گچ
اب بنفش انزوا  (402)�  بیرونی

این خوب است گچ

 

• 

• 

رنگ نانو کلین داخلی ، بعد از پاکسازی سطوح از الیھ ھای انباشتھ و 
خشک شده از چربی ، خاک و آلودگی  قابل اجرا می باشد. ھمچنین برای 
استفاده بیشتر از مزایا و حصول نتیجھ بھتر از رنگ نانو واش مات  
باید سطوح قدیمی پوشیده ازبتن خام ، سیمان ، پانل ھای گچی ، رنگھای 
صنعتی و پالستیکی قدیمی ، الیاف صنعتی ، بتانھ و کاغذ دیواری ،  گرد و 
غبار،  آلودگی و چربی ھای چسبیده وفرسوده، قسمتھای متورم و پاره 
شده ، حفره ھای رنگی و ورقھ ھای روی ھم، بھ طور کامل پاکسازی ، و 
بھ صورت سطحی کامال  تمیز ، خشک وصاف درآورده شود

در صورتیکھ طراحی  خاصی در اجرا ندارید می توانید با استفاده 
از گچ ساتن سطوحی مثل  بتن ،مالت و سیمانی را ترمیم و صاف 

کرده و برای اجرای محصول آماده کرد.
شکاف ھای سطوح  و قسمت ھای خراب شده را باید با بتانھ  •

آکریلیک ترمیم کرد 

برای بھ دست آوردن نتیجھ بھتر از محصول نانوواش مات بعد از  •

چسبندگی بھتر رنگ و نیز صرفھ جویی در مصرف رنگ می شود 
صاف کردن کلیھ سطوح، استفاده از آستر داخلی نانو کلین  باعث 

قبل از استفاده محصول بر روی رنگ ھای قدیمی ، باید سطوح 
کپک زده را با  یک پارچھ مرطوب کامال تمیز کرده و سنباده 
کشیده و گرد و غبار را بھ طور کامل از بین برد. اگر لکھ و کپک 

از خشک شدن ، لکھ کامال بر طرف شود.

• 

بنفش انزوا



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.

2,5-3,5 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 3,5-10-20 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

402کد محصول
معرفی محصول

رنگ

نفوذپذیری بخار آب

ضد آب با دوام پوشش االستیک.
ھنگامی کھ آن را خشک است و  است کھ بھ آب نفوذ ناپذیر 

واد مورد استفاده برای عایقدارای خواص برتر از موجود در م

طال آب کامال ضد آب طال آب نیست تار آسفالت و حالل

این نرم افزار بسیار ساده و نیمھ مایع

آن را فراھم می کند کامل ساخت و ساز ب

 است.در این راه می توانید آن را بھ
 راحتی پوشش بسیار دشوار سطوح.
 آن است کھ االستیک ١-١٫٥ میلی متر 
ضخامت ٢٣ درجھ پس از بیست و چھار 
ساعت و شش درصد از این کشش را نشان می دھد.

رای ھمھ نوع از ساخت و ساز مواد.

محافظت کشش سرد و گرم تفاوت

نفوذپذیری بخار آب اجازه می دھد تا تنفس در سطوح

آب و مقاوم در برابر رطوبت بتن 
گچ آجر کاشی آزبست سقف روکش تختھ ھای
 چوبی و تراس در ساختمان افقی و عمودی پنجر
ه صفحھ نمایش در تمام سطوح سدھا استخر

مات برس غلتک با تپانچھ

این خوب است گچ
 بنفش انزوا  (402)� 

خارجی 
جلو

خارجی 
جلو دیوار داخلیاب خارجی بیرونیابحالل
جلو


