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VALTTI PLUS KESTO (SUPER COLOR) 
 )اِستِینچوب ( آبرنگ پایه - کالُر)سوپِرکِستو (پِالسوالتی

 

 شرح محصول

ا برنگ بسیار مقاوم براي چوب خارج ساختمان بر اساس رنگ رزین اکریل اصالح شده 
قدرت حفاظت باال در مقابل اشعه ماورا بنفش خورشید. سطح را نیمه مات کرده و قطرات 

زداید. از چوب در مقابل آب و هوا، رطوبت و نور خورشید محافظت آب را نیز از آن می
 میکند.
عمر  سال 10 تا والتی پالس کستو سوپر کالرو رنگ  سال 7تا  والتی پالس کستورنگ 

 مفید دارد.

 محصول ویژگی
اد، سمباده خورده یا چوبهاي فراوري شده رّنده هاي المینت شده و الوارهاي چوب نَمناسب کُ

 چون چوب ترمووود (گداخته) یا چوب اشباع شده. 

استفاده  موارد
 توصیه شده

 چنینها، همت شده در ساختمانهاي چوبی و کلبهنده درخت المیننماي ساختمان، نرده، کُ
پنجره. مناسب براي چوبهاي رنگ نشده یا چوبهایی که رنگ در و مناسب براي چهارچوب 

 نیمه شفاف شده اند.

 رنگها
 در رنگهاي بسیار متنوع طبق آلبوم رنگهاي والتی کالُر والتی پالس کستو

 رنگ گوناگون طبق آلبوم خاص سوپر کالُر 10در  والتی پالس کستو سوپر کالر
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 نیمه مات براقیت

 متر مربع هر لیتر) 20(براي چوب ترمووود تا  متر مربع هر لیتر 12تا  4 پوشش

 لیتر) 9و  2,7، 0,9لیتر (محتوي  10و  3، 1 یقوط اندازه

 آب کننده رقیق

 ابزار

 قلم مو، اسپري
 میلی متر 1,8-1,4درصد حجمی. نازل  15تا  5اسپري معمولی: رقیق کردن 

 اینچ 0,013-0,009درصد حجمی. نازل  5 تااسپري بدون باد: رقیق کردن 

خشک  زمان
  شدن

 23حرارت (ساعت اعمال کرد.  24ساعت. رویه دوم را میتوان پس 4تا  2قابل لمس بعد از 
 )%50 یدرجه و رطوبت نسب

 رنگفام بسته به  %33 حجم جامد

 ISO 2811کیلوگرم هر لیتر،  1 وزن حجمی

 نگهداري

باز شده را پس از مصرف دوباره خوب ببندید تا کیفیت  از یخ زدگی حفاظت شود. قوطی
خود را حفظ کند. قوطی باز شده را تا قبل از فصل رنگرزي همان سال استفاده کنید و براي 

 سال بعد نگاه ندارید.

 شرایط اعمال

. رطوبت هوا، چوب و رنگ %20سطوح بایستی خشک باشند و رطوبت داخلی چوب زیر 
. باشد. بهترین شرایط رنگرزي %80سانتی گراد و رطوبت هوا حداکثر درجه  5بایستی حداقل 

 باشد.درجه سانتی گراد می 20تا  10در هواي ابري، بدون باد و درجه حرارت 

 آماده کردن کار

سطح چوب خام: سطح چوب را از خاك و غبار و هر آلودگی دیگر با یک برس فلزي نرم یا 
که کپرگ زده را ابتدا با محلول مخصوص کامال برس پالستیکی پاك کنید. سطح چوبی 

پاکیزه کنید و با آب بشویید. سطح چوب خام را در اولین مراحل ساخت کار و قبل از 
 رنگرزي آستري چوب پایه آب یا پایه روغن بزنید.

سطح چوبی که قبال رنگ نیمه شفاف خورده است: سطح چوب را کامال پاکیزه کنید و در 
 قبزنید. سطوح سمباده خورده را آستري بزنید.  چنانچه سطح چوب براصورت لزوم سمباده 

 سمباده بزنید. به نظر میرسد، آنرا قبل از رنگ زدن

 رنگرزي
قبل از شروع کار اطمینان حاصل قبل از کار و هنگام کار کردن رنگ را خوب هم بزنید. 

د. در صورت دست در بیاییککامال کار  تا نتیجهداشته باشید به اندازه کافی رنگ کنید که 
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داشتن رنگ در قوطیهاي مختلف همه آنها را با هم ترکیب کرده و خوب هم بزنید تا احتماال 
تفاوت رنگی بوجود نیاید. رنگ هر الوار را یکدست و پیوسته و با حرکات بلند قلم مو بزنید 

ا ي بریده شده)  رکه رنگ الیه الیه نشود. رنگ را خیس در خیس بزنید. انتهاي الوارها (جاها
 خوب با رنگ سیر کنید. دو الیه رنگ را روي آستري بزنید. 

 شستن ابزار
ابزار را بالفاصله پس از استفاده با آب و صابون بشویید. چنانچه رنگ بر روي ابزار خشک 

 د.تیکوریال براي شستن ابزار استفاده کنی "پِنسِلی پِسو"شده است می توانید از از محلول 

 ي و تعمیرنگهدار

آورد. در صورت نیاز به رنگ باالترین مقاومت خود را پس از حدود چهار هفته بدست می
تمیز کردن و تعمیر رنگ قبل از آنکه رنگ حداکثر مقاومت خود را بدست آورده باشد، از 

 ) استفاده کنید.pH 6-8یک برس یا دستمال نرم و مایع نظافتی مالیم (
EU VOC 

2004/42/EC-
limit Value 

(Cat A/e) 130g/l (2010) 
Valtti Plus Kesto contains VOC max. 130 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

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

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

اصحیح ا هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه استفاده نو دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول  داشته باشیم. م

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

 زمان آماده کمک و راهنمایی می باشند.
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 .وجود دارندرنگ گوناگون  10ساله) در  10رنگهاي والتی پالس کستو سوپر کالر (رنگهاي 
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