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 ايـن محصول يك بتـونه آكريليك تسطيح كننده پايـه آب مي باشد. بتونه پرداخت يك محصول چند منظوره و
 براي بازه وسيعي از فضاهای داخلي و خارجي قابل استفاده است.از اين محصول براي ايجادصافي و يكنواختي
 در سطوح متخلخل، ناهمـوار و نايكنواـخت استفاده مـي شود. با توجه به سرعت خشك شـدن مناسب بتونه
 آکریلیک، شرایـط برای انجـام عمليات بعدي مانند سنـباده زني و رنگ آميـزي به سرعت فراهم می گردد . اين
 محصول سازگاري و چسبندگي عالي با بازه وسيعي از محصـوالت آکریـلیک دارد. از خواص دیگر آن سازگاری با
 محيط زيست ، خواص نفوذ و پخش شدگي بسيار خوب ، چسبندگي مطلوب، سهوات كاربرد و سنـباده خوري

 عالی می باشد.اين محصول بعنوان عامل آماده سازي و زيرسازي سطحي استفاده مي شود . از آن در پرداخت و
 مهيا نمودن سطوح گـچي، سيماني، آجري،گـچ و سيماني،چوبي، آزبستي براي ديـوارها و سقف  ساختمان هاي

.مسكوني، آپارتمان ها، مجتمع هاي تجاري، دفاتر اداري و ... استفاده مي كنند

سفید/ماتفام

)(بدون نیاز به آب برای رقیق شدن

۲۳

۳۰ ۲
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روش اعمال

.

 

 
  

روش های مناسب  .

ضخامت پیشنهادی  .

آماده سازی سطح
 كليه سطوح رنگ آميزي بايد سخت و سفت، تميز، خشك و عاري از هرگونه كثيفي، گردوخاك، روغن، واكـس،
 گريس، كپك، شوره زدگي، رنگ و آلودگـي باشد . توسط روش هـاي مناسب آلودگي ها بايد قبـل از رنگ آميزي
 زدوده شود . اين عوامـل بر چسبندگي و كارايي پوشش اثـرگذار خواهند بود . سطوح زبر، خشن و برجستـه را
 بوسيله سنباده مناسب به سطحي صـاف و يكنواخت تبديل نمائيد . كليه ترك ها، درزها، شكاف ها و ديگر نقاط

باز را با مواد مناسب پـر نماييد

 گچ: به سطوح گچي تازه به مدت كافي در دماي استاندارد جهت خشك شدن كامل،بايد زمان داده شود.
 كليه شكافها، درز ها و ترك ها را با مواد مناسب پركرده و پس از خشك شدن سنباده زده و صاف نمائيد.

ذرات سنباده و ذرات سست را توسط يك پارچه نم دار تميز از سطح برداريد  سطوح گچي نوساز بايد ابتدا به
   وسیله سیلر مناسب                     به شكل كامل اشباع شده و در صورت متخلخل یا ناهموار بودن سطح

    از بتونه آکریلیک                       استفاده گردد
 سطوح بتونی ، گچ سیمانی و آجری:اطمینان حاصل کنید که سطوح بتونی حداقل چهار هفته و سایر سطوح
 دو هفته قبل از رنگ آمیزی خشک شده است.براي سطوح سیمانی از روش واترجت جهت تمیز کردن سطح
 می توانید استفاده نمائيد و قبل از اعمال رنگ، از خشک شدن کامل سطح مطمئن شوید. سطوح نوساز بايد
 ابتدا به وسیله سیلر مناسب                      به شكل كامل اشباع شده و در صورت متخلخل یا ناهموار بودن

    سطح  از بتونه آکریلیک                      استفاده گردد

                    

  

 

(m²/l)پوشش تئوری

محدوده قابل قبول

ضخامت فیلم خشکضخامت فیلم تر (µm)(µm)

155-26580-135 3.8-6.4

IriColor000™
IriColor100™

میزان مصرف وابسته به تخلخل و ناهمواري سطح و ابزار مورد استفاده می باشد

.

.

سیستم رنگ مناسب سطوح
سيلر اكريليك

بتونه  اكريليك
آستری اكريليك  

رویه مات آکریلیک مخصوص فضاهای داخلی
   رویه نیمه براق آکریلیک مخصوص فضاهای داخلی

رویه مات آکریلیک مخصوص فضاهای خارجی
  

-1
-2
-3
-4

IriColor000™
IriColor100™

IriColor200™

IriColor400™
IriColor300™

IriColor555™

کاردک و لیسه

.

IriColor000™
IriColor100™.
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 بتونه مورد مصرف درظرف واحد تهیه و بسته بندي شده است.ابزار مورد استفاده قبل از كاربرد بايد كامال شستشو
 و تميز گردد. با توجه به غلظت و محتويات بتونه نيازمند رقيق سازي نمي باشد.مناسبترين دمـا براي رنگ آميزي
 10 تا 45 درجه سانتي گراد مي باشد.تهويه خوب در محيطهاي بسته براي اطمينان از اجراي رنگ و خشك شدن

 مناسب نياز مي باشد

شرایط اعمال

نکات ایمنی
 برگه اطالعات فني و ايمني مواد تركيب شده را قبل از استفاده بخوانيد و به نشانه های ایمنی ضمیمه شده به
 قوطی محصول توجـه نماييد . هرچند اين محصول پايه آب بوده و ليـكن محتويات آن مشتمل بر تركـيبات
 شيميايي است كه در صورت عدم رعايت نكات ايمني بر سالمتي انسان و پاكيزگي محيط زيست ممكن است

اثر بگذارد . هرگز موادرنگي را در فاضالب و مجاري انتقال مايعات تخليه نكنيد
 در هنگام زدودن رنگهاي قديمي از سطـح مخصوصآ آنهايی كه محتوي مواد آلوده به فلزات سنگيـن هستند،

 تنفس گرد و غبـار آنها در اثر سنباده زني ممكن است بر روي سالمتي اثرات جدي بگذارد. محصـول را تحـت
جريان هوايي مطلوب استفاده نمائيد
دور از دسترس کودکان نگهداری شود

موارد سلب مسئولیت
 اطالعات این نوشته براساس آزمایش های حرفه ای توسط متخصصان ما آورده شده است.با این وجود،عوامل

دیگری که بر استفاده و اعمال این محصول اثر می گذارند خارج از مسئولیت آیریس هستند
برای اطالعات بیشتر با دریا تامین تماس بگیرید

.

.

.

نگهداری و انبارداری

 ظروف در فضاي مسقف، خشك، خنـك و داراي تهويه خـوب و به دور از تابش مستقيم نـور خورشيـد بايـد
 نگهداري شود. درجه حرارت زياد ممكن است سبب ناپايداري رنگ گردد . درب ظروف بايد بشكل محـكم در
 طول مدت انبارداري بسته نگه داشته شود . بهترين دماي انبار داري 5 تا 35 درجه سانتي گراد مي باشد . از

.يخ زدگي رنگ جلوگيري به عمل آوريد. زمان انبارداری این محصول در دماي25 درجه، 24 ماه است

.

.

.

نکات مهم در اعمال
از صحت سطح زيركار اطمينان حاصل نموده و ضخامت كامل و يكنواختي از بتونه بكار ببريد

از صحت ضخامت بتونه اعمال شده  اطمينان حاصل نموده تا پوشش كامل و يكنواختی داشته باشید
قبل از اجراي سنباده زني و رنگ آميزي از صحت خشک شدن عمقی بتونه اطمينان حاصل نماييد 

 

.

.

..

.


