
زیبا و با دوام ، جایگزین رنگ های پالستیک،روغنی و کنیتکس و...

رنگ اکریلیک داخل ساختمان  

مزایا :  

 ‐ایمن و غير قابل اشتعال  و بدون  نیازبه حاللهای نفتی

 ‐اجرای آسان و سریع با قابليت پوشش تركهای سطحی

 ‐قدرت پوشش باال و با صرفه اقتصادی و کاهش هزینه اجرا

 ‐چسبندگی عالی به انواع سطوح ساختمانی و سطوح رنگ شده قبلی

 ‐ضد قارچ ،کپک و خزه ، مناسب برای مناطق مرطوب

 ‐مقاوم در برابر ترک خوردن و پوسته شدن از سطح

 ‐قابلیت شستشوی عالی

 ‐دوام و ماندگاری طوالنی

‐ عدم استفاده از حاللهای نفتی، بدون نیاز به تخلیه محل در زمان اجرا 

موارد مصرف : 

 ‐رنگ آمیزی و زیبا سازی سطوح داخلی ساختمان و اماکن عمومی مانند: ادارات، مدارس، بیمارستانها، هتل ها، رستوران ها و ...

 ‐محافظت سطوح در برابر عوامل شوینده ، مناسب برای مکانهایی که نیاز به نظافت بیشتر دارند مانند آشپزخانه ، حمام ، دستشویی و ...

روش اجرا : 

ابزار اجرا: قلم مو ، غلتک و يا اسپری

‐سطوح سست و پوشش های با چسبندگی كم را از سطح جدا نمائيد. 

‐ذرات گرد و غبار و روغن را از روی سطح تميز نموده تا چسبندگی افزايش يابد.

‐برای افزايش چسبندگی ، روی سطوح جاذب ، اجرای پرايمر MATRA توصيه می گردد.

‐جهت اعمال روی رنگهای قدیمی امولسیونی، توسط سنباده سطح را زبر و از پوسته و الیه های گچی تمیز نمایید.

‐جهت اعمال روی رنگهای قدیمی روغنی،  سطح را توسط وسایل مکانیکی و یا  مواد رنگ بر ، تمیز و سپس خشک کنید.

‐هنگام مصرف با توجه به ابزار اجرا، رنگ را با مقدار الزم آب رقیق نموده و آنرا به خوبی مخلوط نمایید. 

‐ به منظور اجرای بهتر رنگ را در دو جهت مخالف هم اعمال كنيد.

ًا در دمای ºC ٣٠‐١۵ اعمال شود. ‐رنگ آمیزی ترجیح

میزان مصرف :

به ضخامت و تعداد الیه ها و خلل و فرج بستگی  دارد .  ميزان پوشش هركيلو گرم  رنگ ۵‐٣ متر مربع می باشد. 

بسته بندی :  در ظروف پالستیکی ، در دو وزن  ۵ و ١٠  کیلویی بسته بندی می شود.

 پلیمرهاي پایه آب ، به صورت  براق، نیمه براق با صرفه اقتصادي

ابریشم سفید

شرايط و مدت زمان نگهداری : 

نگهداری در ظروف در بسته و دور از تابش مستقیم نور خورشيد و شرایط یخ زدگی ( دمای ºC ٣۵‐١٠)حداقل يک سال می باشد.
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