
 

 
 

 

 

 

 

  :AL-148محصول کد                                                              کیپالست میرنگ ن
 

بتونی،  ،یمانيس ،یسطوح ( گچ هيپوشرنگ جهت كل نیشده است. ا دياستات تول لينیكوپليمر و هیبر پا کیناممات الوان  کیپالست مین پوشرنگ

 تيخوری مناسب، چسبندگی عالی، سهولت اجرا و قابل. خشک شدن سریع، قلمرديگی( داخل ساختمان مورد استفاده قرار میآردواز و چوب ،یآجر

 باشد.پوشرنگ می نیا یایاز مزا ستیز طيبا مح ینامطبوع و سازگار یشدن با آب، نداشتن بو قيرق

 

 ها : یژگیو

 پوشش مناسب  •

 مقرون به صرفه •

 ستیز طيل در آب،سازگار با محمحلو •

 عیسر یآسان و اجرا یكاربر •

 سرعت خشک شدن باال •

 

 مصرف: روش

سازی نمایيد. سپس پوسته شده، سطح را آماده یهاها و درزها، جدا كردن رنگاز طریق جدا نمودن نقاط سست، باز نمودن شکاف یزيآماز رنگ قبل

 دگی،بایست تميز و بدون هرگونه آلوآميزی میكاری شود. سطح نهایی قبل از رنگ در صورت نياز با گچ یا بتونه، سطح زیركار صاف و سپس سنباده

 گرد و خاك و یا چربی باشد. 

اختالط آب با پوشرنگ بنابر درجه  زاني. مديسطح اعمال نمائ ینموده و بر رو قيب رقرا با مقدار مناسب آ کيمات الوان نام کيپالست مي.پوشرنگ ن1

  10غلتک ا% ، ب  35 -%   40مو آميزی این ميزان با قلممتفاوت است ولی در شرایط معمول رنگ یزيآمرنگ لهيوس زيكار و ن ریسطح ز ط،يحرارت مح

 باشد.% می   45 -%   50 ستولهي% و با پ   5 -% 

مرحله اعمال پوشرنگ مورد نياز  3تا  2بنابر سطح زیر كار ممکن است حداقل  کدست،یو  کنواختیشده  یزيآمسطح رنگ کیبه  دني. جهت رس2

 باشد.

 شود.درصد توصيه می 80درجه باالتر از نقطه شبنم و رطوبت كمتر از 3دمای سطح  گراد،يدرجه سانت 10محيط باالی  ی. اعمال پوشرنگ در دما3

 

 مالحظات: 

و  ديخورش ميخشک، خنک و دور از نور مستق طيظرف در مح اتیصورت تماس با چشم، با آب زیاد شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایيد. محتو در

. بهترین زمان مصرف در صورت رعایت دیگردد. بعد از مصرف درب ظرف را محکم ببند یريپوشرنگ جلوگ یزدگ خیشود. از  یبا تهویه مناسب نگهدار

 باشد.ماه پس از تاریخ توليد می 36انبارداری مناسب تا  یطشرا

 

 :یبند بسته

 

 گالن •

 گال ۲.۵دبه  •

 یگالن ۵درام  •

 

 

 

 
 

 


