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 اين محصول يك رنگ آكريليك آب پايه مات مي باشد.رنگ                    مخصوص فضای داخلی بوده و يكي
 از مناسب ترين و با دوام ترين رنگ هاي تزئيني براي استفاده در ساختمان هاي مسكوني، اداري و تجاري است.
 اين رنگ داراي چسبندگي، سختي، مقاومت به لكه، دوام طوالني مدت، قابلیت شستشو به همراه مقاومت به
 شره و همترازي بسيار خوب بوده كه پس از خشك شدن پوششي يكدست و جذاب بر روي سطوح رنگ شده

ايجاد مي نمايد
 اين محصول براي استفاده بر روي سطوح رنگ شده و يا بدون رنگ گچي،سيماني،آجري،گچ و سيماني، چوبي،
 آزبستـي در ديوارها، سقف ها، درب و پنجـره ها، قاب ها و سايـر نواحي داخـلي در ساختمان هاي مسكونـي،
 آپارتمان ها، مجتمع هاي تجاري، دفاتـر اداري، اتـاق خواب ها، راهروها، اتاق هاي نشيمن، آشپزخانه، راه پله،

كابينت، نرده و ... به كار مي رود
 

.

سفید(موجود در فام های مختلف)/ماتفام

(بدون نیاز به آب برای رقیق شدن
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روش اعمال
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اسپری با هوا قلم مو /غلتک

مناسب  فشــار سرنازل:       3-5 .

 قطر نازل :          1.2-2.0

حجم تینر: 0-10%

.

.

.
mm

bar

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)

90-13540-60 7.5-11.25

IriColor000™
IriColor100™

.حجم تینر: 0-10%

 رنگ آميزي مجدد و سطوح قبآل رنگ شده: براي برداشتن آلودگي هـا شستشو و تميزكاري به روش مناسـب
 بايستي انجام پذيرد . در صورت وجود روغـن، واـكس و گريس از يك محلـول شستشوي مرتبـط بايستـي

 استفاده شود . باقي مانده هاي ناشي از شستشوی سطح بايد از طريق آبكشي از سطح برداشته شود.
 هرگونه پوشش باقي مانده  بايد سختـي و چسبندگي كافي به سطح داشته باشد . كليه پوشش هاي سست
 و مناطق آسيب ديده به وسيله سنباده كاري و يا هر روش ديگر بايد بر داشته شود . سطوح براق، شيشه اي و

 صاف به وسيله سنباده زني بايستي پرداخت گردد . سطوح ناهموار بوسيله بتونه بايستي ترميم گردد.
سطوح بدون رنگ را توسط پرايمر به شكل نقطه اي و منطقه اي پوشش دهيد

.

.
IriColor000™

IriColor100™.
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 رنگ مورد مصرف در ظرف واحد تهيه و بسته بندي شده است.ابزار مورداستفاده قبل از كاربرد بايد كامال شستشو
 و تميز گردد. بـراي مصرف ابتدا با يك وسیله مناسب و به آرامي رنگ را همزده و يكنواخت نمائید . از عدم وجود
 هرگونه رسوب در ته ظرف اطمینان حاصل نمايید . در هنگام استفاده از آب به عنوان رقیق كننده، آن را به آرامي و
 همراه با هم زدن به آستـر يكنواخت شده اضافه نمايید تا به ويسكوزيته اعمـال برسید . هرگز حـالل، روغـن و يا
  رنگ هاي پايه حاللي را با اين نوع از رنگ ها مخلوط ننمائيد. رنگ را در رطوبت مناسب و استاندارد كمتر از 85%
 اعمال نمائيد. مناسبترين شرايط براي درجه حرارت محيط در طول فرآيند 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
در هنگام استفاده از قلم مو و غلتك از ايجاد رد لبه و رد قلم در كليه مراحل رنگ آميزي جلوگيري به عمل آوريد

در هنگام استفاده از اسپري ، پاشش به شكل همپوشاني 50 ٪ بايستي رعايت گردد
در هنگام استفاده از قلم مو از تارهاي سنتزي با كيفيت باال استفاده نمائيد

در هنگام استفاده از غلتك از اندازه پرز متناسب با تخلخل سطح استفاده نمائيد
زمان خشك شدن مستقيما به وسيله دماي سطح رنگ آميزي و دماي محيط مي تواند تحت تاثير قرار بگيرد

 هرگز رنگ را در درجه حرارت و رطوبت نسبي خارج از استاندارد مشخص شده در برگه فني به كار نبريد
از صحت ضخامت فيلم اعمال شده اطمينان حاصل نموده و يك پوشش كامل و يكنواخت به كار ببريد

هنگام استفاده از اليه بعدي به زمان هاي مجاز و آماده سازي سطح بايستي توجه ويژه صورت پذيرد
 رقيق كردن بيش از حد باعث بروز ايراداتي از قبيل شره، ضخامت پائين، ظاهر نامناسب، ضعف چسبندگي و ...

خواهد شد

.

.
.

.

.
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سیستم رنگ مناسب سطوح
سيلر اكريليك

بتونه  اكريليك
آستری اكريليك  

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