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شرح محصول :

-این رنگ به عنوان رنگ رویه بر پایه رزین آلکید مالمین که به همراه رنگدانه دي اکسید تیتان و دیگر انواع رنگدانه

شود.ها تولید و عرضه می

موارد استفاده :

اي بسیار مناسب جهت سطوح لوازم خانگی یا بر روي بعضی قطعات رنگ رویه کورهاز این رنگ به عنوان یک 
که توسط دستگاه الکترو استاتیک می گردد.گردد اتومبیل و غیره استفاده می

مشخصات فنی :

بدون محدودیت ، براقفام ظاهري :
درصد49±5درصد حجمی مواد جامد :

gr/cm308/0±25/1جرم حجمی :
m2/lit6/19میکرون ضخامت فیلم خشک) :25میزان پوشش تئوري (براي 

دقیقه10:انتظار قبل از کورهمدت زمان 
دقیقهoC150-160:20-30مدت زمان پخت در کوره
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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 
مناسب گردد .با دستگاه الکترو استاتیک نموده تا ویسکوزیته رنگ براي اجرا مخصوص اضافه 

سازي سطح :آماده

سطح مورد نظر باید عاري از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد. سپس سطح را فسفاته 
و براي سطوح آلومینیوم کروماته نمایید . 

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

تجهیزات مورد نیاز جهت اجراي پوشش :

الکترو استاتیکدستگاه -1
میکسر برقی یا بادي-2
قلم  مو -3


