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 شرح محصول
مهی   الک پلی استرریف سه جزئی و بر پایهه رییهپ پلهی اسهتر اشهر ا ه ا       

رفته با دوبرروی سطوح چوبی که درمعرض  رایط داخلی و خارجی قرار گ

وای  ی با هد مه اند مورد استفاده قرار می گشرد و دارای سختی و براقشت باال 

 مقاومت خوبی در مقابل آب و مواد  شمشایی برخوردار است. 

 

اربردموارد ک  
ی ایپ پو ش به عنوان الیه نهایی روی سطح چوب جهت حفاظهت ویی های  

گی اعمال می گردد. ای ویژگی های باری ایهپ پو هش   مهی نهوان چ ه ند     

 را نام برد.  عالی به سطح،سختی ،براقشت فوق العاده

 

 اطالعات فنی
بی رنگ و فاف فام:  

58± 2درصد جامد حجمی:   

40±2درصد جامد وینی:  

 /.g/cm³1-9 مخصوصوین 
سال2یمان ماندگاری:   

50µ-80ضخامت فشلم خشک:  
120µ-160ضخامت فشلم نر:   

 m2/lit 16قدرت پو ش نئوری            
       مکانشزم سخت  دن: ن خشر حالل و واکنش  شمشایی بشپ دو جز  

                                                                        90براقشت :حداقل 

  30   ℃: نقطه ا تعال   
 حالل رقشق کننده: نشنر فوری

35-30درجه25دمای4گرانروی:کاپ   
دقشقه60یمان خشک  دن ا ار ناپذیری:  

ساعت 8یمان خشک  دن کامل:  

 
 

 
 

 
 

 ادهنمامی دیمان خشک  دن به ضخامت فشلم اعمال  ده ب تگی دارد، 
 اهیهای ایپ کانالوگ بر اساس ضخامت فشلم خشک در  رایط آیمایشگ

 ارائه  ده است.
 

 

 آماده سازی سطح

ح : ق ل ای اجرای پو ش فهوق گهردو ا هار و رتوبهت بای هتی ای سهط      1-1

ناسب برترف گردد ییرا رتوبت و آب باعث پوسته  دن و عدم چ  ندگی م

 پو ش به سطح می گردد.

سهن اده یده و بها دسهتمال     1000:سطح سشلرخورده ییریپ را با سن اده 1-2

 گرد روب کامال پاک نموده و اکنون آماده اجرا   می با د.  

 
 

 تجهیزات مورد استفاده
 اینچ   0.015-0.021اسپری بدون هوا قطر نایل:

 بار 141فشار خروجی: حداقل 

 مشلشمتر  2.0-1.8اسپری هوا      قطر نایل:
 بار 2-4فشار نایل: 

 
 

 روش اعمال
وم گهرم جزءسه  400گرم جزءدوم و 90گرم(جرءاول3450به ایای یک گالپ )

 مخلوط گردد.

 پو ش به وسشله پش توله بر روی سطح چوب اعمال می گردد.
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 نکات ایمنی

 ودودر   ود سپس جزءسوم اضافه ابتدا جزءاول با جزءدوم مخلوط وهم یده

 با هم نولشد واکنش انفجاری می کند.3و2جزءضمپ مخلوط 

جری منشز  و د ایپ پو ش قابل ا تعال بوده و باید دور ای  عله و حرارت با

موظف است در هنگام مصرف ای ماسک مخصوص و دستکش ایمنی 

اجرا  ملشاتد عاستفاده نموده و در محشط هایی که اینهویه مناسب برخوردارن

 انجام  ود.  

 

 ریشرایط نگهدا
 25-5 مایایپ محصول باید در فضای سرب ته و دور ای ا عه م تقشم در د

دت ه مب.ضمنا یمان ان ارداری محصول  درجه سانتشگراد نگهداری  ود.
 می با د.    ش ماه

 
 

 مالحظات
 ده  هشهاتالعات موجود براساس دانش فنی و نحقشقات آیمایشگاهی ما ن

ای  دور روش های کاربرد متفاوت واست ولی ای آنجا که  رایط مصرف و 
 .دسترس ما است، نضمشنی برای نتایج حاصل ای آن نخواهشم دا ت
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