
 

 
 

 

 

   : AL-167محصول کد                                     یدیکضد زنگ آل

 
با استفاده از بهترين پيگمنتهاي ضد خوردگي تهيه گرديده و براي كاربرد در شرايط آب و هوايي معتدل،  کيآلكيدي )ضد زنگ(الوان نام پرايمر

مه صنعتي پيشنهاد مي شود. زمان خشك جهت حفاظت سطوح آهني ، تاسيسات، سازه ها و لوازم خانگي و اداري فلزي در محيطهاي ساختماني و ني

 شدن، دوام، چسبندگي و قدرت پوشانندگي مناسب از مزاياي اين محصول مي باشد.

 

 ها: یژگيو

 خوب اريقدرت پوشش بس •

 فوق العاده يچسبندگ •

 يو طوالن داريدوام پا •

 ديمقاوم در برابر نور خورش •

 سرعت خشك شدن باال •

 استفاده آسان •

 

 مصرف: روش

 ي. پوسته هاديپاك كرده و تا خشك شدن كامل آن صبر نمائ يگرد و خاك و آلودگ ،يمورد نظر را از هر گونه زنگ زدگي، براده و همچنين چرب سطح

توان از  يو زنگ زدگي م يقبل يبردن رنگ ها ني. بنا بر ضرورت ، جهت از بديصاف بدست آ ياز سطح زدوده شده و سطح يستيبا يميقد يرنگ ها

 يا سند بالست استفاده نمود.  بادهسن

به پرايمر بستگي به درجه  نرياختالط ت زاني. مديسطح مورد نظر اعمال نمائ ينموده و بر رو قيمحتواي ظرف را با مقدار مناسب تينر به تدريج رق .1

 12-%  15، با قلم مو يزان بر حسب درصد وزندارد. ولي در شرايط معمول رنگ آميزي اين مي يزيرنگ آم لهيوس زيكار و ن ري، سطح ز طيحرارت مح

 . باشدي% م 15-%  20ستولهي% و با پ 10-% 12% ، با غلتك 

 درصد توصيه مي شود.  80درجه باالتر از نقطه شبنم و رطوبت كمتر از  3دماي سطح  گراد،يدرجه سانت 10محيط باالي  ياعمال پرايمر در دما .2

 

 :مالحظات

 يو طوس يياخرا يارائه در رنگها قابل

. بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم دينمائ يو با تهويه مناسب نگهدار ديخورش ميخشك ، خنك و دور از نور مستق طيظرف را در مح اتيمحتو

و  هيماه پس از تاريخ توليد مي باشد. در هنگام اعمال رنگ ، از تهو 24. بهترين زمان مصرف در صورت رعايت شرايط انبارداري مناسب تا  ديببند

با  . در صورت بلعيده شدن يا تماسدي. دستها را پس از استفاده بشوئديمناسب استفاده نموده و در صورت امکان دربها و پنجره ها را باز بگذار سكما

 چشم ) پس از شستشو با مقدار زياد آب ( به مراكز پزشکي مراجعه كنيد.

 

 :يبند بسته

 كوارت •

 گالن •

 يگالن ۵درام  •

 

 

 
 

 


