
 

 
 

 

 

                                                        کیلیاکر نیمیپرا یمولت
 

 

 هيو بادوام كل بايز ع،يسر يزيرنگ آم يليك پايه آب تهيه شده و برااز مرغوبترين رزين هاي اكري کيالوان نام کيليپرايمين آکر یمولت رنگ

 اظ( داخل و خارج ساختمان ) بيمارستانها ، مهدكودكها ، اتاق خواب كودكان و كليه اماكنی كه از لح یآردواز و چوب ،يآجر ،یماني، س یسطوح )گچ

 . رديگ یبهداشتی از حساسيت بيشتري برخوردارند( مورد استفاده قرار م

 

 

 ها: یژگيو

 ستيز طيآب، سازگار با مح هيپا •

 قدرت پوشش مناسب •

 سرعت خشك شدن باال •

 عيسر يآسان و اجرا يكاربر •

 به فام دلخواه یابيدو منظوره و جوهر همه كاره جهت دست نتيبا ت بيقابل ترك •

 

 مصرف: روش

آميزي از خشك بودن آن مطمئن شويد.  بايد تميز و عاري از هر گونه گرد و غبار و آلودگی و چربی باشد و قبل از رنگسطوح مورد استفاده، می تمامی

ندگی چسب ششود. اين ماده قدرت جذب عالی به سطوح مختلف داشته و باعث افزاي یم هيقبل از اعمال رنگ توص كيالوان نام ركارياستفاده از روغن ز

 شود. رنگ نهايی به سطح می

 ط،يبه درجه حرارت مح یاختالط آب به رنگ بستگ زاني. مديسطح اعمال نمائ يمحصول را با مقدار مناسب آب به تدريج مخلوط نموده و بر رو .1

 ا% و ب25-30با غلتك  ،یاختالط آب به رنگ بر حسب درصد وزن زانيم ،يزينرمال رنگ آم طيدر شرا یدارد، ول يزيرنگ آم لهيوس زيكار و ن ريسطح ز

باشد. براي پوشش بهتركنج ها، لبه ها، نقاط دور از دسترس و خطوط جوش عالوه بر اسپري نمودن رنگ استفاده از برس يا  ی% م35 -40 ستولهيپ

 غلتك توصيه می شود.

 درصد توصيه می شود. 80درجه باالتر از نقطه شبنم و رطوبت كمتر از  3اي سطح دم گراد،يدرجه سانت 10محيط باالي  ياعمال رنگ در دما. 2

 

 :مالحظات

گردد. بعد از  يريرنگ جلوگ یزدگ خي. از دينمائ يو با تهويه مناسب نگهدار ديخورش ميخشك، خنك و دور از نور مستق طيظرف را در مح اتيمحتو

ماه پس از تاريخ توليد می باشد. در صورت  30در صورت رعايت شرايط انبارداري مناسب تا  . بهترين زمان مصرفديمصرف، درب ظرف را محکم ببند

 با چشم ) پس از شستشو با مقدار زياد آب( و يا بلعيده شدن به مراكز پزشکی مراجعه گردد. تماس
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 گالن •

 گالن۲.۵دبه  •

 یگالن ۵درام  •

 


