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بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5گالن/5 کیلوگرم گالن/2.5 کیلوگرم

1 4
1 4

2/5Gallon/5 kg Gallon/2.5 kg 1 kg

1کیلوگرم

12
12

name: CRACK PAINTنام محصول:رنگ ترک
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بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5گالن/20 کیلوگرم

1
1

5Gallon/20 kg 2.5Gallon /12KG

2/5گالن/12کیلوگرم

1
1

گالن/5 کیلوگرم

4
4

Gallon/5 kg 1 kg

1کیلوگرم

12
12

name: NOSTALGIAنام محصول: نوستالژی
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بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5گالن/10 کیلوگرم
2/5Gallon/10 kg

4
4

گالن/5 کیلوگرم
Gallon/5 kg

ــتر ــی پالس ــام محصول:الیم ن

name: LIME PLASTER

1
1
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بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5گالن/10 کیلوگرم
2/5Gallon/10 kg

4
4

گالن/5 کیلوگرم
Gallon/5 kg

نــام محصول:میکروســمنت
name: MICROCEMENT

1
1
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رنگ های اکریلیک براق ونیمه براق 

پوشرنگ نيمه براق مخصوص نمای داخلی،100درصد  قابل شستشو بوده و 
دارای ويژگی عدم جذب آلودگي و لكه پذيري و پاک شدن فوق العاده كه بر 
اساس رزين اكريليک پايه آب امولسيون بوده و حاوی مواد افزودنی سيليكونی 

می باشد.

مورد استفاده:
در كليه نماهای داخلی و بر روی سطوح دارای امالح معدنی از قبيل گچ، بتن، 
ورقه سيمان، پانل گچی  و همچنين كليه سطوحی كه قبال رنگ شده اند، بر 

روی آستری مناسب قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها:
• با قابليت  عدم جذب گرد و غبار، پاک شدن آسان، مقاومت سايش باال، 

لكه به خود نمی گيرد.
• به دليل قابليت باالی عبور بخار آب، باعث می شود كه بخار آب دفع شود 

و نفس بكشد.
• دارای قدرت پوشش عالي می باشد.

• بافت مات آن در ديوار درخشندگی مات ايجاد می كند.
• از آنجايی كه بر اساس آب و مواد low voc می باشد،  بی بو بوده و به محيط 

زيست آسيب نمی رساند و نياز به تخليه ساكنين در محل اجرا نمي باشد. 
• قابليت رقيق شدن با آب و عدم نياز به حاللهاي نفتي 

• زمان خشک شدن پايين و عدم جذب گرد و غبار در زمان اجرا

طرز استفاده: 
سطح مورد نظر را از هر نوع آلودگي و گرد و غبار پاک كرده و در صورت 

وجود ناهمواري با استفاده از بتونه اكريليک ساندورا سطح را صاف كنيد.
• بهتر است سطح مورد نظر را با استفاده از آكريليک پرايمر )5×1( و يا يونی 

پرايمر ساندورا آستر كنيد.
• قبل از اجرا محصولمورد نظر  را به خوبی به هم بزنيد.

• قبل از استفاده حجم محصول مورد نظر را حداكثر با استفاده از 10-5 % 
آب سالم رقيق كنيد و با استفاده از قلم مو، غلطک يا سيستم پاششی به 

صورت 2 اليه اجراء كنيد. بين اليه ها حداكثر 6 ساعت صبر كنيد.
• در حين و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته 
باشيد كه دمای سطح مورد نظر و محيط زير5 درجه سانتی گراد  باالي 

صفر نباشد.
• بين اليه ها حداقل 6 ساعت صبر كنيد.

با  اتمام كار  از  توانيد پس  را می  استفاده درحين كار  ابزار دستی مورد   •
آبگرم و صابون تميز نماييد.

از خطاي  جلوگيري  يكسان جهت  هاي  توليد  از شماره  كه  است  مناسب 
احتمالي استفاده شود.

میزان مصرف:
 نسبت به همواری و صاف بودن سطح و همچنين طرز استفاده از محصول، 

به صورت تک اليه lit/m2 ( 12-14( مصرف می شود.
جهت به دست آوردن ميزان مصرف قطعی می بايست با كنترل نمونه كار 

شود.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 20 kg 1 kg2.5GALLON/9kg 1GALLON/3kg

5گالن/20کیلوگرم 2.5-گالن/9کیلو گرم1کیلوگرم گالن/3کیلو گرم

1 121 4
1 121 4

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 20 kg 1 kg2.5GALLON/9kg 1GALLON/3.5kg

5گالن/20کیلوگرم 2.5گالن/9کیلو گرم1کیلوگرم گالن/3.5کیلو گرم

1 121 4
1 121 4

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/9kg 1GALLON/3.5kg

2/5گالن/9کیلو گرم گالن/3.5کیلو گرم

4
4

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 20 kg 1 kg2.5GALLON/9kg 1GALLON/3.5kg

5گالن/20کیلوگرم 2/5گالن/9کیلو گرم1کیلوگرم گالن/3.5کیلو گرم

1 124
1 124

کد محصول : 200
نام محصول:  آکرولوکس

کد محصول : 201
نام محصول:  سان شاین

کد محصول : 202
نام محصول:  دکوساتین

کد محصول : 203
نام محصول:  آکواسان

Code: 200
name: ACKROLUX

Code: 201
name: SANSHINE

Code: 202
name: DECOSATIN

Code: 203
name: AQUASAN

1
1

1
1
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رنگ های اکریلیک مات داخلی

پوشرنگ مات مخصوص نمای داخلی،100درصد  قابل شستشو بوده و دارای 
ويژگی عدم جذب آلودگي و لكه پذيري و پاک شدن فوق العاده كه بر اساس 
سيليكونی  افزودنی  مواد  حاوی  و  بوده  امولسيون  آب  پايه  اكريليک  رزين 

می باشد.
مورد استفاده:

در كليه نماهای داخلی بر روی سطوح دارای امالح معدنی از قبيل گچ، بتن، 
ورقه سيمان، پانل گچی و همچنين كليه سطوحی كه قبال رنگ شده اند، بر 

روی آستری مناسب قابل استفاده می باشد.
ویژگی ها:

• با قابليت  عدم جذب گرد و غبار،پاک شدن آسان، مقاومت سايش باال، 
لكه به خود نمی گيرد.

• به دليل قابليت باالی عبور بخار آب، باعث می شود كه بخار آب دفع شود 
و نفس بكشد.

• دارای قدرت پوشش عالي می باشد.
• بافت مات آن در ديوار درخشندگی مات ايجاد می كند.

• از آنجايی كه بر اساس آب و مواد low voc می باشد،  بی بو بوده و به محيط 
زيست آسيب نمی رساند و نياز به تخليه ساكنين در  محل اجرا نمي باشد. 

• قابليت رقيق شدن با آب و عدم نياز به حاللهاي نفتي 
• زمان خشک شدن پايين و عدم جذب گرد و غبار در زمان اجرا

طرز استفاده: 
سطح مورد نظر را از هر نوع آلودگي و گرد و غبار پاک كرده و در صورت 

وجود ناهمواري با استفاده از بتونه اكريليک ساندورا سطح را صاف كنيد.
• بهتر است سطح مورد نظر را با استفاده از آكريليک پرايمر)5×1( و يا يونی 

پرايمر ساندورا آستر كنيد.
• قبل از اجرا محصول مورد نظر را به خوبی به هم بزنيد.

• قبل از استفاده حجممحصول مورد نظر را حداكثر با استفاده از 15-20 % آب 
سالم رقيق كنيد و با استفاده از قلم مو، غلطک يا سيستم پاششی به صورت 2 

اليه اجراء كنيد. بين اليه ها حداكثر 6 ساعت صبر كنيد.
• در حين و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته باشيد 

كه دمای سطح مورد نظر و محيط زير5 درجه سانتی گراد باالي صفر نباشد.
بين اليه ها حداقل 6 ساعت صبر كنيد.

با  اتمام كار  از  توانيد پس  را می  استفاده درحين كار  ابزار دستی مورد   •
آبگرم و صابون تميز نماييد.

• مناسب است كه از شماره توليدهاي يكسان جهت جلوگيري از خطاي 
احتمالي استفاده شود.

میزان مصرف:
نسبت به همواری و صاف بودن سطح و همچنين طرز استفاده از محصول، 

به صورت تک اليه m2/lit( 12-10( مصرف می شود.
جهت به دست آوردن ميزان مصرف قطعی می بايست با كنترل نمونه كار 

شود.

کد محصول : 209
نام محصول:  التکس 

Code: 209
name: LATEX

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 22 kg 2.5GALLON/12kg 1GALLON/4.5kg

5گالن/22کیلوگرم 2.5-گالن/12کیلو گرم گالن/4.5کیلو گرم

1 4
1 4

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 22 kg 2.5GALLON/12kg 1GALLON/4.5kg
5گالن/22کیلوگرم 2.5-گالن/12کیلو گرم گالن/4.5کیلو گرم

1 4
1 4

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 22 kg 1 kg2.5GALLON/12kg 1GALLON/4.5kg

5گالن/22کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم1کیلوگرم گالن/4.5کیلو گرم

1 124
1 124

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 22 kg 2.5GALLON/12kg 1GALLON/4.5kg

5گالن/22کیلوگرم 2/5گالن/12کیلو گرم گالن/4.5کیلو گرم

1 4
1 4

کد محصول : 204
نام محصول:  مات سان 

کد محصول : 205
نام محصول:  دکوسان

کد محصول : 206
نام محصول:  دن سان

کد محصول : 207
نام محصول:  پروسان

Code: 204
name: MATTSAN

Code: 205
name: DECOSAN

Code: 206
name: DENSAN

Code: 207
name: PROSAN

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 20 kg 1 kg2.5GALLON/10kg 1GALLON/4kg

5گالن/20کیلوگرم 2.5-گالن/10کیلو گرم1کیلوگرم گالن/4کیلو گرم

1 124
1 124

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 22 kg 2.5GALLON/12kg

5گالن/22کیلوگرم 2.5-گالن/12کیلو گرم

1
1

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 24 kg 2.5GALLON/12kg

5گالن/24کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم

1
1

Code:210
name:SUPER TAVAN

Code: 103
name: ROYAL LUX

1
1

1
1

کد محصول : 210
نام محصول: سوپرتاوان 

کد محصول : 103
نام محصول: رویال لوکس
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 A - C رنگ های اکریلیک بیس 
 جهت تینت دستگاه

پوشرنگ  نيمه براق مخصوص نمای داخلی جهت رنگ آميزي فام هاي روشن 
شفاف و خالص ،100درصد  قابل شستشو بوده و دارای ويژگی عدم جذب 
آلودگي و لكه پذيري و پاک شدن فوق العاده كه بر اساس رزين اكريليک پايه 

آب امولسيون بوده و حاوی مواد افزودنی سيليكون می باشد.

 مورد استفاده:
در كليه نماهای داخلی بر روی سطوح دارای امالح معدنی از قبيل گچ، بتن، 
ورقه سيمان، پانل گچی و گچ و همچنين كليه سطوحی كه قبال رنگ شده 

اند، بر روی آستری مناسب قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها:
• با قابليت عدم جذب گرد و غبار، پاک شدن آسان، مقاومت سايش باال، لكه 

به خود نمی گيرد.
• به دليل قابليت باالی عبور بخار آب، باعث می شود كه بخار آب دفع شود و 

نفس بكشد.
• دارای قدرت پوشش عالي می باشد.

• بافت نيمه براق آن در ديوار درخشندگی نيمه براق ايجاد می كند.
• از آنجايی كه بر اساس آب و مواد low voc می باشد،  بی بو بوده و به 
محيط زيست آسيب نمی رساند و نياز به تخليه ساكنين محل اجرا نمي 

باشد.
قابليت رقيق شدن با آب و عدم نياز به حاللهاي نفتي

زمان خشک شدن پايين و عدم جذب گرد و غبار در زمان اجرا

طرز استفاده:
سطح مورد نظر را از هر نوع آلودگي و گرد و غبار پاک كرده و در صورت 

وجود ناهمواري با استفاده از بتونه اكريليک ساندورا سطح را صاف كنيد.
• بهتر است سطح مورد نظر را با استفاده از آكريليک پرايمر )1×5( و يا 

يونی پرايمر ساندورا آستر كنيد.
• قبل از اجرا محصول مورد نظر را به خوبی به هم بزنيد.

• قبل از  استفاده حجم محصول مورد نظر را حداكثر با استفاده از %10-5 
آب سالم رقيق كنيد و با استفاده از قلم مو، غلطک يا سيستم پاششی به 

صورت 2 اليه اجراء كنيد. بين اليه ها حداكثر 6 ساعت صبر كنيد.
• در حين و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته 
باشيد كه دمای سطح مورد نظر و محيط زير5 درجه سانتی گراد باالي 

صفر نباشد.
بين اليه ها حداقل 6 ساعت صبر كنيد.

• ابزار دستی مورد استفاده درحين كار را می توانيد پس از اتمام كار با 
آبگرم و صابون  تميز نماييد.

• مناسب است كه از شماره توليد هاي يكسان جهت جلوگيري از خطاي 
احتمالي استفاده شود.

میزان مصرف: 
نسبت به همواری و صاف بودن سطوح و همچنين طرز استفاده از محصول 

به صورت تک اليه 12 - 14 متر مربع به ازای هر ليتر مصرف می شود.
با كنترل نمونه  جهت به دست آوردن ميزان مصر ف قطعی می بايست 

كار شود.

EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

INTERIOR MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
12- 14 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

کد محصول : 302
نام محصول:  دکوساتن بیس

Code: 302
 name: Deco Satin Base

کد محصول : 303
نام محصول:  آکوا سان بیس

Code: 303
name: Aqua san Base

کد محصول : 312
نام محصول:تاپ کوت مات بیس

Code: 312
name: TopCoat Matt Base

کد محصول : 306
نام محصول: دن سان بیس

Code: 306
 name: Den San Base

EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

INTERIOR MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
12- 14 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/ 10 kg GALLON/3.5kg 1kg

2.5گالن/10کیلوگرم گالن/3.5کیلو گرم 1کیلو گرم

1 4 12
1 4 12

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/ 10 kg GALLON/4kg 1kg

2.5گالن/10کیلوگرم گالن/4کیلو گرم 1کیلو گرم

4 12
4 12

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/ 10 kg GALLON/4kg 1kg

2.5گالن/10کیلوگرم گالن/4کیلو گرم 1کیلو گرم

4 12
4 12

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/ 10 kg GALLON/4kg 1kg

2.5گالن/10کیلوگرم گالن/4کیلو گرم 1کیلو گرم

4 12
4 12

1
1

1
1

1
1
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 رنگ های اکریلیک زیر کار و آستری

 نوع آستری بر اساس رزين اكريليک استايرن پايه آب می باشد كه با قابليت 
عايق بندی در كليه نماهای داخلی و خارجی قابل استفاده می باشد.

 مورد استفاده:
از امالح  به عنوان آستری عايق بندی در روی كليه سطوح تشكيل شده 
معدنی از جمله بتن، گچ، ايرانيت، ديوار پيش ساخته سيمانی و گچی و آجر 

فشرده قابل استفاده می باشد.

 ویژگی ها:
• قابل رنگ آميزی با رنگ دلخواه می باشد.

• بر روی ديوار های گچ كاری شده و يا سيمانی باعث نفوذ و چسبندگی هر 
چه بيشتر رنگ نهايی می گردد.

• مكش سطح را كاهش می دهد و در مصرف رنگ صرفه جويی می كند.
• از آنجايی كه بر اساس آب می باشد بی بو است و به سالمت انسان و محيط 

زيست آسيب نمی رساند.
 

طرز استفاده:
• پس از تميز كردن هرگونه آلودگی، رنگ های بر آمده و گرد وخاک موجود 
در روی سطح و در صورت وجود ناهمواری های موجود آن را با استفاده از 

اليه نازكی از مالت آكريليک ساندورا صاف كنيد.
• قبل از اجرا محصول مورد نظر را به خوبی هم بزنيد.

• قبل استفاده حجم  مورد نظر را با استفاده از 20-25% آب تميز رقيق 
كنيد و با استفاده از فرچه، رول  يا سيستم پاششی به صورت 2 اليه اجراء 

كنيد.
• در شرايط آب و هوای بسيار گرم و يا در هوای بادی و در زير نور مستقيم 

خورشيد از اين محصول استفاده  نكنيد.
• در حين و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته 
باشيد كه دمای سطح مورد نظر و محيط زير5 + درجه  سانتی گراد نباشد.

• ابزار دستی مورد استفاده در حين كار را می توانيد پس از اتمام كار با آب 
تميز كنيد.

• 6 ساعت پس از استفاده از محصول  مورد نظر، می توانيد رنگ را اجرا كنيد.

میزان مصرف:
نسبت به همواری و صاف بودن  سطح و همچنين طرز استفاده از محصول، 

به صورت تک اليه  6-8 متر مربع/ليترمصرف می شود.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25kg 2.5GALLON/12kg 1GALLON/4.5kg

5گالن/25کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم گالن/4.5کیلو گرم

1 4
1 4

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 22 kg 2.5GALLON/10kg 1GALLON/3.5kg

5گالن/22کیلوگرم 2.5-گالن/10کیلو گرم گالن/3.5کیلوگرم

1 4
1 4

کد محصول : 600
نام محصول:  ایزوپرایمر

کد محصول : 601
نام محصول:  یونی پرایمر

Code: 600
name: ISO PRIMER

Code: 601
name: UNI PRIMER

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 16 kg 1 kg2.5GALLON/8kg 1GALLON/3.5kg

5گالن/16کیلوگرم 2.5گالن/8کیلو گرم1کیلوگرم گالن/3.5کیلو گرم

1 124
1 124

کد محصول : 602
نام محصول:  اکریلیک پرایمر

Code: 602
name: ACRYLIC PRIMER

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg 2.5GALLON/12kg 1GALLON/4.5kg

5گالن/25کیلوگرم 2/5گالن/12کیلو گرم گالن/4.5کیلو گرم

1 4
1 4

کد محصول : 607
نام محصول:  مولتی پرایمر

Code: 607
name: MULTI PRIMER

EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

INTERIOR MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
6- 8 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

1
1

1
1

1
1

1
1
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 اکریلیک معجون همه کاره  
و اکریلیک معجون الیافی

 شرح:
ــی  ــای داخل ــی در ديواره ــورد نقاش ــطوح م ــطيح س ــری و تس ــت درزگي جه
ــوده و  ــک ب ــيون آكريلي ــات امولس ــردد، دارای تركيب ــی گ ــتفاده م ــا اس و نم

ــد. ــی كن ــاد م ــطوح را ايج ــه س ــس ب ــت تنف قابلي

مورد استفاده:
ــز نمــودن  ــی و ماســه ای و تمي جهــت صــاف نمــودن ســطوح متخلخــل بتون

رنگهــای قبلــی و ترميــم معايــب بعنــوان آســتر اســتفاده مــی گــردد.

ویژگی ها:
ــوار ســطح  ــرج و تركهــاي دي ــل و ف ــا مســدود نمــودن خل ــن محصــول ب • اي
صافــي ايجــاد نمــوده و از ميــزان مصــرف رنــگ كاســته و بــه چســبندگي اليــه 
نهايــي كمــک بســزايي مــي نمايــد، اســتحكام و ســنباده خــوري خوبــي دارد.

• دارای قابليت كاردک و ســمباده خوری بااليی می باشد.
• سطحی بسيار مستحكم بوجود می آورد كه گرد و غبار توليد نمی كند.

• تنفــس ديوارها را تامين می كند.
• نقــاط ضعف رنگ را كاهش می دهد.

• در حين ســمباده كردن گرد و غبار زيادی توليد نمی كند.
• اجرا نمودن آن بســيار ساده و راحت می باشد.

• با اجرا گرديدن حداكثر دو مرحله برروی سطح آنرا صاف می سازد.
ــان و  ــالمت انس ــد، س ــی كن ــاد نم ــو ايج ــودن در آب، ب ــول ب ــت محل • بعل

ــدازد. ــی ان ــر نم ــه خط ــت را ب ــط زيس محي
 

 طرز استفاده:
ــی از  ــيده و چرب ــگ پوس ــه، رن ــار، لك ــرد و غب ــه گ ــه گون ــی بايســت هم • م
ــی  ــری باالي ــه دارای نفوذپذي ــطوحی ك ــود. س ــده ش ــاک گردي ــرا پ ــل اج مح
مــی باشــد و يــا توليــد گــرد و غبــار مــی كننــد مــی بايســت بــا يونــی پرايمــر 

ــاندورا آســتر كاری شــود. س
ــی بهــم زده  ــی بايســت بخوب ــدن م ــل از اجــرا گردي • اكريليــک معجــون قب

شــود.
• اكريليــک معجــون مــی بايســت بــر حســب مقــدار تخلخــل ســطوح يــک و 

يــا 2 بــار بــا مالــه فــوالدی  اجــرا گرديــده شــود.
• بمــدت 24 ســاعت بعــد از اجــرا گرديــدن معجــون، معايــب ســطوح و اثــرات 

كاردک مــی بايســت بــا اســتفاده از ســمباده صــاف گــردد.
ــی بايســت،  ــد از اجــرا معجــون م ــن اجــرا و بمــدت 24 ســاعت بع • در حي

ــد. ــانتيگراد نباش ــه س ــر از 5 درج ــط كمت ــای ســطح و محي دم
• آالت دســتی مــورد اســتفاده در اجــرا كار، مــی بايســت بعــد از اختتــام كار 

بــا آب تميــز گــردد.

میزان مصرف:
ميــزان پوشــش جهــت اجــرا كــردن يــک مرحلــه و بســته بــه ميــزان تخلخــل 

ســطح، بــه مقــدار 4-5 متــر مربــع بــر ليتــر مــي باشــد.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg 1.2 kg2.5GALLON/12kg 1GALLON/5kg

5گالن/25کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم1.2کیلوگرم گالن/5کیلو گرم

1 124
1 124

کد محصول : 611
نام محصول:  اکریلیک معجون الیافی

Code: 611
name: FIBER ACRYLIC MACUN

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg 1 kg2.5GALLON/12kg 1GALLON/5kg

5گالن/25کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم1.2کیلوگرم گالن/5کیلو گرم

1 124
1 124

کد محصول : 603
نام محصول:  بتونه اکریلیک همه کاره

Code: 603
name: ACRYLIC MACUN

1
1

1
1
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ایزوسان - ایزوسان الیافی

پوشش و عايقی است مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت
نوعی عايق با ظاهري سـفيد رنگ و دارای عمر مفيد و طوالنی می باشـد كه جهت آب 
بندی بر روی سـطوحی مانند پشـت بام، ديوار، كف آشـپزخانه، سرويس های بهداشتی 
و حمام به كار برده می شـود كه به عنوان پوشـاننده ترک های سـطحی موجود و ترک 

های آينده سـاختمان عايق آب و رطوبت می باشـد.
 مورد استفاده:

• جهـت عايـق بندی در كليه سـطوح بتـن، گچ، آجر، صفحـات عايق بام بـدون درز 
يا با درز، تخته و تراس ها و سـرويس های بهداشـتی و همچنين كليه سـطوح افقی 

و عمـودی، كنـاره های پنجره و غيره می باشـد.
ویژگی ها:

• نوعـی عايـق آب بر اسـاس رزيـن آكريليک اسـتايرن، دارای ظاهـری نيمه مات 
می باشـد.

• به صورت سه اليه می بايست استفاده و اجراء شود.
• عايق آب در روی كليه سطوح به آسانی قابل استفاده می باشد.

• خواص باالی حفظ كيفيت و رنگ در طوالنی مدت.
• خاصيـت عـدم نفوذپذيـری و عـدم جـذب گـرد غبـار و آلودگـی و كمـک كردن 

جهـت نگهـداری سـطحی كامـاًل جـذاب و تميز.
• وزن سـبک و قابليت راه رفتن روی آن در گرمای تابسـتان و سـرمای زمسـتان 

) برخالف ايـزوگام و قيرگونی(.
• جايگزينی مناسب برای كليه عايق های سنتی.

• تعمير آسان در صورت خراشيدگی احتمالی.
پس از خشک شدن كاماًل عايق و قابل ارتجاع می باشد.

انعطاف پذير و ارتجاعی بودن حتی در دماي بسيار پايين، انعكاس نور و گرمای خورشيد 
80-۹0 درصد و مقاومت به UV و جلوگيری از هدر رفتن انرژی

• از آنجايی كه بر اساس آب می باشد بی بو بوده و به محيط زيست آسيب نمی رساند.

طرز استفاده:
• هرگونـه آلودگـی، رنـگ هـای برآمـده و گرد و خـاک موجود در روی سـطح مورد 

اسـتفاده ميبايسـت از قبل تميز شود.
• سطوح مورد استفاده می بايست خشک و بدون رطوبت باشند.

• سطوح مورد استفاده می بايست حداقل 5% شيب داشته باشند.
• ايزو سان به صورت سه اليه اجراء می شود.

• اليه اول آسـتری را تقريبا با اسـتفاده از 50% آب رقيق كنيد و در روی سـطح 
اجـراء كنيـد. اليـه دوم را بـا 25% آب و اليه سـوم را بدون رقيق كـردن در روی 

سـطح اجـراء كنيد. بيـن اليه ها حداقـل 4-6 سـاعت صبر كنيد.
• در حين اجرا و 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته باشيد كه 

دمای سطح مورد نظر و محيط زير 5+ درجه سانتی گراد نباشد.
• در هوای بادی و در زير نور مستقيم خورشيد از اين محصول استفاده نكنيد.

• ابزار دستی مورد استفاده در حين كار را می توانيد پس از اتمام كار با آب تميز كنيد.

مصرف:
نسـبت بـه همـواری و صـاف بـودن سـطح و همچنين طـرز اسـتفاده از محصول، 

1/5-1 كيلوگـرم بـه ازاي هـر مترمربـع مصرف می شـود.
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Covering
1- 0.5 m2/lit
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جالی آلکیدی براق و مات

اين محصول بر پايه رزين الكيد و حالل مي باشد. روغن جالی آلكيدی در واقع 
همان روغن جال چوب است كه بر پايه آلكيد رزين توليد می شود. معموالً از روغن 
جال برای پوشش كليه سطوح چوبی در داخل ساختمان استفاده می شود. اجرای 
بسيار آسان، چسبندگی و محافظت مناسب چوب از ويژگي جالي آلكيدي مي باشد.
محل اجرا: به عنوان الک نهايي بر روي سطوح فلزي، چوبي، سيماني، آجري و ساير 

سطوح مشابه كه قبآل رنگ آميزي شده و يا داراي آستري ميباشد استفاده ميشود.
ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوردگي عالي، براقيت باال، دوام طوالني 
و زمان خشک شدن مناسب. مقاومت به زردگرايي مناسب- مقاومت عالی در 

برابر خش و خراش
سانتيگراد خشک شدن سطحی  درجه   25 دماي  در  زمان خشک شدن: 

حدود 5 ساعت و خشک شدن عمقی حدود 24 ساعت.
آلودگي  نوع  هر  يا  و  تميز، خشک، چربي  اجرا: مطمئن شويد سطح  نحوه 
باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تينر روغني رقيق و توسط قلم مو، غلطک 

و يا پيستوله روي سطح اعمال شود.
بسته  و فضاي  در دماي محيط  توليد  تاريخ  از  ماه  به مدت 36  انبارداري: 

نگهداري شود.
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پوشرنگ روغنی براق
اين محصول بر پايه رزين الكيد و حالل مي باشد.

محل اجرا: روي سطوح فلزي، چوبي ، سيماني ، آجري و ساير سطوح مشابه 
كه قبآل رنگ آميزي شده و يا داراي آستري مي باشد استفاده مي شود.

ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوری عالي، پوشش باال، دوام طوالني و 
زمان خشک شدن مناسب.

زمان خشک شدن: در دماي 25 درجه سانتيگراد خشک شدن سطحی 
حدود4 ساعت و خشک شدن عمقی حدود 16ساعت.

نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تميز، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، چربي  
و يا هر نوع آلودگي باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تينر روغني رقيق و توسط 

قلم مو، غلطک و يا پيستوله روي سطح اعمال شود.
میزان پوشش: حداقل 10 متر مربع به ازاي1كوارت رنگ.

انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ توليد در دماي محيط و فضاي بسته نگهداري شود.
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پوشرنگ روغنی مات
اين محصول بر پايه رزين آلكيد و حالل مي باشد.

محل اجرا: روي سطوح فلزي، چوبي، سيماني ، آجري و ساير سطوح مشابه 
كه قبآل رنگ آميزي شده و يا داراي آستري مي باشد استفاده مي شود.

ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوري عالي، پوشش باال، دوام طوالني 
و زمان خشک شدن مناسب.

زمان خشک شدن: در دماي 25 درجه سانتيگراد خشک شدن سطحی 
حدود4 ساعت و خشک شدن عمقی حدود 16ساعت.

نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تميز، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي  و يا هر نوع آلودگي باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تينر روغني 

رقيق و توسط قلم مو، غلطک و يا پيستوله روي سطح اعمال شود.

میزان پوشش: حداقل 10متر مربع به ازاي1كوارت رنگ.

انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ توليد در دماي محيط و فضاي بسته 
نگهداري شود.

پوشرنگ روغنی نیمه مات
اين محصول بر پايه رزين الكيد و حالل مي باشد.

سطوح  ساير  و  آجري  سيماني،  چوبي،  فلزي،  سطوح  روي  اجرا:  محل 
مشابه كه قبآل رنگ آميزي شده و يا داراي آستري ميباشد استفاده ميشود.

ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوری عالي، پوشش باال، دوام طوالني و 
زمان خشک شدن مناسب.

زمان خشک شدن: در دماي 25 درجه سانتيگراد خشک شدن سطحی 
حدود 5 ساعت و خشک شدن عمقی حدود 20 ساعت.

نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تميز، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي و يا هر نوع آلودگي باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تينر روغني 

رقيق و توسط قلم مو، غلطک و يا پيستوله روي سطح اعمال شود.

میزان پوشش: حداقل 10 متر مربع به ازاي 1 كوارت رنگ با فام سفيد.

انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ توليد در دماي محيط و فضاي بسته 
نگهداري شود.
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پوشرنگ آلکیدی مقاوم حرارت 
نقره نسوز )180 درجه سانتیگراد(

اين محصول بر پايه رزين الكيد و حالل مي باشد.
محل اجرا: روي سطوح فلزي، چوبي ، سيماني ، آجري و ساير سطوح 
مشابه كه قبآل رنگ آميزي شده و يا داراي آستري ميباشد استفاده ميشود.

ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوردگي عالي، پوشش باال، دوام طوالني 
و زمان خشک شدن مناسب.

زمان خشک شدن: در دماي 25 درجه سانتيگراد خشک شدن سطحی 
حدود4 ساعت و خشک شدن عمقی حدود 16ساعت.

نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تميز، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي  و يا هر نوع آلودگي باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تينر روغني 

رقيق و توسط قلم مو، غلطک و يا پيستوله روي سطح اعمال شود.

میزان پوشش: حداقل 10-8 متر مربع به ازاي1كوارت رنگ.

انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ توليد در دماي محيط و فضاي بسته 
نگهداري شود.

پوشرنگ روغنی طالیی آلکیدی هواخشک
اين محصول بر پايه رزين الكيد و حالل مي باشد.

محل اجرا: روي سطوح فلزي، چوبي ، سيماني ، آجري و ساير سطوح 
مشابه كه قبآل رنگ آميزي شده و يا داراي آستري ميباشد استفاده ميشود.

ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوردگي عالي، پوشش باال، دوام طوالني 
و زمان خشک شدن مناسب.

زمان خشک شدن: در دماي 25 درجه سانتيگراد خشک شدن سطحی 
حدود4 ساعت و خشک شدن عمقی حدود 16ساعت.

نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تميز، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي  و يا هر نوع آلودگي باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تينر روغني 

رقيق و توسط قلم مو، غلطک و يا پيستوله روي سطح اعمال شود.

میزان پوشش: حداقل 10-8 متر مربع به ازاي1كوارت رنگ.

انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ توليد در دماي محيط و فضاي بسته 
نگهداري شود.

پوشرنگ روغنی متالیک آلکیدی
اين محصول بر پايه رزين الكيد و حالل مي باشد.

محل اجرا: روي سطوح فلزي، چوبي ، سيماني ، آجري و ساير سطوح 
مشابه كه قبآل رنگ آميزي شده و يا داراي آستري ميباشد استفاده ميشود.
ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوردگي عالي، پوشش باال، دوام طوالني 

و زمان خشک شدن مناسب.
زمان خشک شدن: در دماي 25 درجه سانتيگراد خشک شدن سطحی 

حدود4 ساعت و خشک شدن عمقی حدود 16ساعت.
نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تميز، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي  و يا هر نوع آلودگي باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تينر روغني 

رقيق و توسط قلم مو، غلطک و يا پيستوله روي سطح اعمال شود.
میزان پوشش: حداقل 10-8 متر مربع به ازاي1كوارت رنگ.

انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ توليد در دماي محيط و فضاي بسته 
نگهداري شود.
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