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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

ضد خوردگی مصنوعیپوشش مصنوعی

در نماھای داخلی و خارجی بر روی سطوح چوبی، فوالد، بتن، بتن 

خالص، گچ، سیمان ، دیوارھای پیش ساختھ  و در مبلمان 

با استری مناسب قابل استفاده می باشد.

رنگھای قدیمی روی دیوار و چوب ھا را باید با سنباده  پاک کرده،
سطوح باید کامال تمیز شده و با استر Gold Sentetik آسترکاری ً

شود. زنگ زدگی سطوح قدیمی فلزی را با سنباده نرم از بین برده و بعد 

از پاک کردن کامل، سطوح را با استر Gold Sentetik آسترکاری 
کرده سپس با سنباده نرم سطوح را کامال صاف کرده و رنگ گلد لوکس ً

را بر روی آنھا بھ عنوان آخرین  الیھ اجرا میکنیم.

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

Gold Antipas استفاده می کنیم.

برای استفاده از روکش رنگی گلد لوکس توسط  قلم مو ، غلتک وپیستولھ(پمپ) 
 رقیق کرده و بھ خوبی مخلوط کنید.sentetik tinerباید رنگ را با ٥-١٠٪ تینر سنتتیک 
سطوح آماده را سنباده زده و بعد از ٢٤ ساعت گلد لوکس را با فرچھ 

غلتک وپیستولھ(پمپ) بر روی سطوح استفاده کنید. در صورت نیاز بھ 
دو الیھ رنگ باید بین  اجرا ی الیھ ھا ١ روز فاصلھ انداختھ شود.

ابزارآالت باید بالفاصلھ پس از استفاده با تینر تمیز شوند

گلد سنتتیک  
رنگ سوپر مات  

خارجی 
جلو

حالل

خارجی بیرونیبیرونی
جلو

  

رنگ سوپر مات  
گلد سنتتیک



موارد کاربرد  مزایا
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

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.

10-12 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 3-۵20 کیلوگرم 
بستھ بندی3 کیلوگرمی4 عددی می باشد

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

260کد محصول

معرفی محصول
رنگ روکشی براق و لوکس بر اساس رزین آلکیدی سنتتیک 

و بدون سرب می باشد

در نماھای داخلی و خارجی بر روی سطوح چوبی، فوالد، بتن، بتن 
خالص، گچ، سیمان ، دیوارھای پیش ساختھ  و در مبلمان 

با استری مناسب قابل استفاده می باشد.

مات برس غلتک با تپانچھ

خارجی 
جلو

خارجی 
جلو

بیرونی خارجی اب
جلو

دیوار داخلی (260)حالل
گلد سنتتیک  

رنگ سوپر مات  


