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SUPI WOOD FINISH (SAUNASUOJA) 
 (مناسب اتاق مرطوب و سونا)  یرنگ سوپ

 رنگ پایه آب آکرلیک براي سطوح راخلی ساختمان در محیط هاي خشک و مرطوب شرح محصول

 محصول ویژگی
میکند و  جلوگیري آلودگیاین رنگ با بستن منافذ سطح چوب در مقابل نفوذ رطوبت و 

 کند.با مواد ضد قارچ و کپک خود از رشد آنها بر روي سطح جلوگیري می

ه توصیاستفاده  موارد
 شده

دیوار و سقف چوبی در محیط هاي خشک و مرطوب داخلی (این محصول براي کف و 
 باشد)نیمکت مناسب نمی

 بدون رنگدانه (بی رنگ) یا مطابق به آلبوم رنگ داخلی تیکوریال رنگها

 نیمه مات براقیت

استاندارد مواد 
 ساختمانی

M1 

 متر مربع هر لیتر 12تا  8 پوشش

 لیتري 10و  3، 1 یقوط اندازه

 آب کننده رقیق

 قلم مو و اسپري ابزار
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 خشک شدن زمان

ساعت به صورت کامل خشک  2بعد از سطح بعد از نیم ساعت به صورت سطحی و 
درجه و رطوبت  23در حرارت ( باشدشود، و بعد از دو روز کامال قابل استفاده میمی
 )%50 ینسب

 %16 حجم جامد

 ISO 2811کیلوگرم هر لیتر،  1 وزن حجمی

 از یخ زدگی حفاظت شود  نگهداري

 شرایط اعمال
درجه سانتی گراد و  5اطراف حداقل سطوح بایستی خشک باشند، دماي اجسام و هواي 

 .%80رطوبت هوا حداکثر 

 آماده کردن کار

سطح چوب خام: سطح چوب را از خاك و غبار و هر آلودگی دیگر پاك کنید. اگر 
روي سطح قارچ داشت آن را به آرامی با آب بشویید، و اجازه دهید خشک شود. بعد 

 طح چوب کامال پاك کنید.سطح چوب را سمباده بزنید و خاك سمباده را از س
سطح چوبی که فبال رنگ خورده است: سطح چوب را با تمیز کننده سوپی تیکوریال 

کامال تمیز کرده و با آب پاکیزه بشویید. تمام رنگ آسیب دیده احتمالی را از روي 
 چوب را با استفاده از سمباده تمیز کنید.

 رنگ زدن

بزنید. رنگ را با قلم مو یا اسپري اعمال کنید. قبل از کار و هنگام کار رنگ را خوب هم 
در صورت نیاز رنگ را کمی رقیق کنید. شما همچنین میتوانید این رنگ را در دو دست 

آب رقیق کنید. به این شکل رنگ بسیار یکدست تر  %50بزنید و براي هر دست آنرا با 
 خواهد شد.

ا  دو دست رنگ اعمال کنید. اینج در اتاقهاي شستشو و جاهایی که آبریز زیاد است، حتما
 با آب رقیق کنید.  %20در صورت نیاز براي دست اول آن را با به میزان 

 اگر از این رنگ براي سونا استفاده میکنید، قبل از استفاده سونا را گرم کنید و هوا بدهید.

 شستن ابزار
ست می خشک شده ابالفاصله پس از استفاده با آب بشویید. چنانچه رنگ بر روي ابزار 

 تیکوریال براي شستن ابزار استفاده کنید. "پِنسِلی پِسو"توانید از از محلول 

 ماه، سطح را با تمیز کننده سوپی تیکوریال تمیز نمایید 1در صورت لزوم میتوانید بعد از  نگهداري و تعمیر
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__________________________________________________________________________________ 

والت محصاطالعات داده شده در باال اطالعات کامل و جامع نمی باشد. اطالعات داده شده بر اساس نتایج آزمایشگاه و تجارب عملی  می باشد. کیفیت 

کنترل می شود. به عنوان تولید کننده و فروشنده این محصول ما نمیتوانیم هیچ کنترلی در نحوه استفاده  14001و  9001بر اساس استانداردهاي ایزو شماره 

تفاده ناصحیح سو دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول  داشته باشیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه ا

. ما حق خود را در تغییر مشخصات محصول و اطالعات راجب به آن، بدون اطالع قبلی محفوظ میداریم. متخصصین تیکوریال در هر از محصوالت نداریم

 زمان آماده کمک و راهنمایی می باشند.
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