
 

 
 

 

  : AL-169محصول کد                                                        مات یدیآلک یرنگ روغن
 

بر اساس آخرين فرموالسیون بدست آمده و در آزمايشگاههای مجهز تحقیقات و كنترل كیفیت شركت رنگ  کیالوان  نام یدیمات آلک یروغن پوشرنگ

و با بکارگیری مواد اولیه مرغوب و تجهیزات مدرن صنايع رنگسازی تهیه شده و برروی سطوح داخل و خارج ساختمان نظیر آهن ، گچ ،  کیالوان نام

 ، سیمان ، آجر و آردواز بکار برده می شود.  چوب

 

 : ها یژگیو

 

 خوب اریقدرت پوشش بس •

 عدم رسوب •

 دیمقاوم در برابر نور خورش •

 ینو طوال داريدوام پا •

 سرعت خشک شدن باال •

 

 مصرف: روش

 

سپس زيرسازی مناسب از  دیو پوسته رنگهای قديمی تمیز نموده و تا خشک شدن كامل آن صبر نمائ ی، چرب یمورد نظر را از هرگونه آلودگ سطح

 قبیل سنباده زدن، اعمال بتونه و رنگ آستری برروی سطح صورت پذيرد.

و پوشرنگ  نریاختالط ت زانی. مدیسطح مورد نظر اعمال نمائ ینموده و بر رو قیرا با مقدار مناسب تینر رقالوان  یدیمات آلک ی. پوشرنگ روغن1

به پوشرنگ بر  نریاختالط ت زانیم ،یزینرمال رنگ آم طيدر شرا یدارد. ول یزیرنگ آم لهیوس زیكار و ن ريسطح ز ط،یبه درجه حرارت مح یبستگ

 باشد. ی% م 20-%  25 ستولهی% و با پ 12-% 15% با غلتک 15-%  20با قلم مو  ،یحسب درصد وزن

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

 

 :مالحظات

 

 یقهوه ا ،یمشک د،یسف    :یرنگبند

. دي. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندديینما یو با تهويه مناسب نگهدار دیخورش میخشک، خنک و دور از نور مستق طیرا در محظرف  اتيمحتو

 اسکو م هيماه پس از تاريخ تولید می باشد. در هنگام اعمال پوشرنگ، از تهو 36بهترين زمان مصرف در صورت رعايت شرايط انبارداری مناسب تا 

. در صورت بلعیده شدن يا تماس با چشم ) ديیدستها را پس از استفاده بشو دياده نموده و در صورت امکان دربها و پنجره ها را باز بگذارمناسب استف

 پس از شستشو با مقدار زياد آب ( به مراكز پزشکی مراجعه كنید.

 

 :یبند بسته

 كوارت •

 گالن •

 حلب •

 

 

 

 

 


