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شرح محصول :

ها تولید و لکید که به همراه رنگدانه دي اکسید تیتان و دیگر انواع رنگدانهابر پایه رزین پرایمراین رنگ به عنوان 
هاي الکیدي محیطی دارد. ضمناً رنگشود. جهت محافظت کامل نیاز به پوشش رویه متناسب با شرایط عرضه می

باشند . هاي خورنده مناسب نمیبراي شرایط دریایی و محیط

موارد استفاده :

هایی با میزان هاي صنعتی در  محیطها و سولههاي فلزي نظیر پلمناسب جهت سازهپرایمراز این رنگ به عنوان یک 
گردد .خورندگی کم تا متوسط استفاده می

مشخصات فنی :

بدون محدودیت ، مات فام ظاهري :
درصد50±5درصد حجمی مواد جامد :

gr/cm308/0±3/1جرم حجمی :
m2/lit3/8میکرون ضخامت فیلم خشک) :60میزان پوشش تئوري (براي 

ساعتoC25:12-24زمان اجراي الیه بعدي در دماي 
ساعتoC25:3-2مدت زمان خشک شدن سطحی در دماي 

ساعتoC25:8-6در دماي مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی
روزoC25:7مدت زمان خشک شدن کامل در دماي 
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روش مصرف : 

این رنگ به صورت تک جزئی بوده و هنگام مصرف باید کامالً همزده شود و سپس مقدار مورد نیاز به آن تینر 
ویسکوزیته رنگ براي اجرا مناسب گردد .مخصوص اضافه نموده تا 

سازي سطح :آماده

.باشدمیSA3تا ½SA 2و ISO 8501-1،ST2حداقل درجه تمیزي سطح مورد نظر براساس استاندارد سوئدي

آمیزي :شرایط آب و هوایی هنگام رنگ
گراد باشد .  درجه سانتی40تا 10بایست بین میدماي محیط-1
درجه باالتر از نقطه شبنم باشد .3بایست سطح میدماي -2
درصد باشد .80بایست کمتر از رطوبت نسبی می-3

تجهیزات مورد نیاز جهت اجراي پوشش :

(اسپري بدون هوا)AIRLESS SPRAYدستگاه -1
(اسپري هوا)CONVENTIONAL SPRAYدستگاه -2
میکسر برقی یا بادي-3
قلم  مو -4

.بایست استفاده گرددمیمیلی متر33/0یا 381/0از نازل AIRLESS SPRAYدر هنگام استفاده از 

CONVENTIONALدر هنگام استفاده از SPRAYبایست استفاده گردد .میمترمیلی8/1یا 6/1نازل از


