
 

 
 

 

  AL-700محصول :   کد                                    براق یدیآلک یرنگ روغن

 
شده  هیمناطق مختلف ته یو سازگار با آب و هوا یرنگساز عیموجود در صنا ونیفرموالس نیبر اساس آخر کیالوان نام یدیآلک یروغن پوشرنگ

ز خود و سایش ا یدر برابر عوامل جو يخوب یداریبوده و پا يزمان خشک شدن، دوام، چسبندگي و قدرت پوشانندگي مناسب یپوشرنگ دارا نیاست. ا

 شود.  يم شنهادیواز پ و آرد یآجر ،يمانیس ،يگچ ،يسطوح آهني، چوب هیو کل يو خارج يداخل یطهایدهد، لذا جهت مح ينشان م

 

 ها : یژگیو

 

 استفاده آسان •

 مناسب تیبراق •

 دیمقاوم در برابر نور خورش •

 يو طوالن داریدوام پا •

 سرعت خشک شدن باال •

 

 مصرف: روش

از سطح زدوده  يستیبا يمیقد یرنگ ها ی. پوسته هادیپاک کرده و تا خشک شدن کامل آن صبر نمائ يو چرب يمورد نظر را از هرگونه آلودگ سطح

سطح شوره زده  کهیتوان از سنباده استفاده کرد(. در صورت يقدیمي م یبردن رنگها نی) بنا بر ضرورت، جهت از ب دیصاف بدست آ يشده و سطح

 گردند. یو براده، عار ياز هرگونه زنگ زدگ يستیبا يم یگردد. سطوح فلز زیحتما با استفاده از برس تم دیباشد، با

به  يبه پوشرنگ بستگ نریاختالط ت زانیرا با مقدار مناسب تینر رقیق نموده و بر روی سطح اعمال نمایید. م  کیالوان نام یدیآلک ي.پوشرنگ روغن1

 رصدبه پوشرنگ بر حسب د نریاختالط ت زانیم ،یزینرمال رنگ آم طیدر شرا يدارد. ول یزیرنگ آم لهیوس زیار و نک ریسطح ز ط،یدرجه حرارت مح

 باشد.              ي% م  20-%  25 ستولهی% و با پ  12-%  15% ، با غلتک   15-%  20با قلم مو  ،يوزن

 درصد توصیه مي شود.  80درجه باالتر از نقطه شبنم و رطوبت کمتر از 3دمای سطح  گراد،یدرجه سانت 10محیط باالی  ی..  اعمال پوشرنگ در دما2

 

 : مالحظات

. دی. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببنددینمائ یو با تهویه مناسب نگهدار دیخورش میخشک، خنک و دور از نور مستق طیظرف را در مح اتیمحتو

 کو ماس هیماه پس از تاریخ تولید مي باشد. در هنگام اعمال پوشرنگ، از تهو 48رداری مناسب تا بهترین زمان مصرف در صورت رعایت شرایط انبا

. در صورت بلعیده شدن یا تماس با چشم ) دیی. دستها را پس از استفاده بشودیمناسب استفاده نموده و در صورت امکان دربها و پنجره ها را باز بگذار

 .ه مراکز پزشکي مراجعه کنیدپس از شستشو با مقدار زیاد آب ( ب

 

 :یبند بسته

 ربع کوارت •

 کوارت •

 گالن •

 يگالن ۵درام  •
 

 

 

 

 

 


