
 پ
 

        W68            ٌ68دبلی                                                                                                                              

         WATER-BASED STAIN PROTECTOR FOR UNPOLISHED SURFACES برای سطٌح پٌلیش نشذه لک  محافظ            

 

 

 

 

 ْح هتخلخل هثل طٌگِبی طجیؼی طدفبظت اس ط

 چزثی.طفبل ّ طیوبى در ثزاثز  -ًبُوْار

 طجیؼی ثذّى تغییز ظبُزی   :آهبدٍ هصزفرلیك طبسی 

  کبُش شذیذ لذرت جذة هْاد ططخ ثذّى تبثیز ثز

 ظبُز ططخ.

  َثب ثیض آثی ّ طبسگبر ثب هذیط ثٌبثزایي ث

دلیل اطتفبدٍ رّی ططخ خشک ًشذٍ سهبى 

 تزهین کبُش هی یبثذ.

 نشذه: فرآًریسطٌح داخلی سفالی ً سنگيای 

  داخلی ّ ثیزًّی.هٌبطت ثزای ططْح  رّی ططْح تویش ّخشک ایي هذصْل ثب  ثذّى تشکیل الیَ رّی ططخ

اطتفبدٍ اس ثْرص رًگ ّ یب پذ رّی ططخ 

ثطْریکَ اتصبالت ُن اشجبع اس هْاد  ثوبلیذ

 ثوبلیذ.را  JETطبػت هذصْل  4شْد. ثؼذ اس 

 MATTطبػت ّاکض هٌبطت هثل  1ثؼذاس 

 & CLASSIC)جال( SATIN)طجیؼی( 

LONGLIFE.شیشَ( اػوبل شْد ( 

 :ًبتنسفالی ً سنگ  خارجیسطٌح 

ثبر ُوزاٍ ثب  2رّی ططخ تویش ایي هذصْل 

ثْرص رًگ ّ یب پذ رّی ططخ اػوبل شْد 

 ثطْریکَ اتصبالت ُن اشجبع اس هْاد شْد.

  

  ثزای ططْح داخلی ثَ ػٌْاى پْشش اّلیَ لجل اس

 اػوبل ّاکض هی ثبشذ.

  ثذّى تغییز همبّهت طفبل ُب در ثزاثز شجٌن

 سدگی

  هٌبطت ثزای ططْح ثتٌی 

  .رّی هْاد غذایی اثز شیویبیی ًذارد 

 فزار یػبل جبتیتزک اس یکو ًشز یدارا CLEANER  رلیك محلٌل نگيذارنذه: 

(VOC :)یگْاُ یدارا GEV-E1 َک 

 اطبص ثز LEED یگْاُ کظت ثبػث

 .اطت شذٍ بیتبلیا ّ UK پزّتکل

  

 لیتر 1در 

      هتزهزثغ 11/20            شیپْل -ییرّطتب طفبل  

مربع متر 7/01           آجر– ساز دست سفال  

مربع متر 01/01                   سنگ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 طفبل 

 ثتي 

  پْلیش ًشذٍطٌگ ُبی طجیؼی 

 ّ آگلْهزٍ

 

 

  

 

 هشدار

روی سطح کوچکی برای اطمینان از تغییر رنگ 

 تست شود. روزهای بارانی استفاده نشود.

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پٌشش

 ىشذارىا

 دّر اس دطتزص اطفبل

 اطتفبدٍ در هذیط پزاکٌذٍ ًشْد.ثؼذ اس 

 در ثزاثز شؼلَ هذبفظت شْد ّدر دهبی اتبق ًگِذاری شْد.

ثزای ططْح ثیزًّی لجل شزّع تویشی ثبیذ هْاردی  هشل ططْح 

ػبیك کبری ّ طبسگبری ثب دهبی سیز صفز  -ثٌذ کشی-شیت ثٌذی

 فزاُن ثبشذ.

 دماا

 درجَ طبًتیگزاد 30رجَ تب د 0دهبی ًگِذاری: اس

 درجَ ثز رّی ططْح اػوبل شْد. 30تب   10هْاد ثبیذ در دهبی ثیي 

  ترکیبات

 طْطپبًظیْى آثی اس رسیي ُبی آلی

 

 

 مشخصات فنی

 چظجٌذٍ دبلت: هبیغ

 سرد کوزًگرًگ: 

 ثیض الکلیثْ: 

 kg/liter 1.010چگبلی: 

pH  :    4.6 

 

ایي اطالػبت ًتیجَ تذمیمبت تکٌیکی ثَ رّس شذٍ اطت کَ 

ُز در آسهتیشگبٍ اًجبم ّ تظت شذٍ اطت.ثب ایي ّجْد 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیش هٌبطت ّ تظت ّ ًظبرت ادتیبج 

َ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ ًبدرطت دارد. ُیچ گًْ

 .پذیزفتَ ًیظتهذصْالت 

 

 برچسب

ایي هذصْل ثَ دلیل ایٌکَ جشّ هذصْالت 

خطزًبک ًوی ثبشذ دارا ی ثزچظت خطز ّ ایوٌی 

 .ًیظت

 

 بستو بنذی

 تبیی 12جؼجَ ُبی لیتزی در  1لْطی ُبی 

 تبیی 4لیتزی در جؼجَ ُبی  5لْطی ُبی 
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