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TAIKA 
 )يانقره یا یی(طال مرواریدي رنگ – یکاتا

 هاي مرواریدي درخشانرنگ آکرلیک پایه آب براي ایجاد جلوه شرح محصول

 محصول ویژگی
فلزي، سیمانی، گچی و این رنگ براي استفاده داخل ساختمان روي چوب، سطوح 

 باشدمانند آن مناسب می

 استفاده مناسب موارد

براي استفاده بر روي دیوار، مبلمان و غیره براي ایجاد اثرات خاص و رویایی با  رنگ 
تواند به عنوان رنگ اصلی یا روي رنگی که از قبل زده شده از طالیی و نقره اي.  می

 ك استفاده شود. نوردهی مناسب جلوه بصريجمله رنگهاي آلکید و کاتالیتیک یا ال
 کار را افزایش میدهد.

 )KMاي () و نقرهHMطالیی ( پایه رنگ

 آلبوم رنگ تایکا رنگها

 نیمه براق براقیت

استاندارد مواد 
 ساختمانی

M1 (هیچگونه مواد که براي محیط زیست مضر باشد را ندارد) 

 متر مربع با هر لیتر 8تا  6 پوشش

 لیتري 2,7و  0,9و  0,225و  0,1 یقوط اندازه
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 آب کننده رقیق

 ابزار
میلیمتر) و غلطک (براي ایجاد  1,8قلم مو (با موي مصنوعی) اسپري (با قطر دهانه 

 افکت مطابق الگوي خاص)

 خشک شدن زمان
 6ساعت و آماده براي زدن دست دوم (در صورت نیاز) بعد از  1قابل لمس بعد از 

 )%50 یدرجه و رطوبت نسب 23ت در حرار(   ساعت

 )SFS 3755برس کشیدن ( 5000بیشتر از  تحمل شستشو

 )ISO 2811گراد (درجه سانتی 85تا  تحمل حرارت

 %35 حجم جامد

 ISO 2811کیلوگرم هر لیتر،  1,1 وزن حجمی

 از یخ زدگی محافظت شود نگهداري

 شرایط اعمال

درجه سانتی گراد  10هواي اطراف حداقل  سطوح بایستی تمیز باشند،. دماي اجسام و
درجه، و رطوبت باالتر، مثال  15حرارت پایین تر، مثال   .%80و رطوبت هوا حداکثر 

 درصد، انجام کار را ساده تر میکند. 70تا  50

 آماده کردن کار

 سطوح رنگ نشده:
ید از توانسطح را از هرگونه کثیفی، قارچ یا چربی پاك کنید، درصورت لزوم می

سنباده براي تمیز کردن و صیقلی کردن استفاده کنید. و سپس آن را به طور کامل 
تمیز کنید. در مورد دیوار هاي گچی براي ایجاد نتیجه مطلوب، بهتر از ابتدا از رنگ 

 استفاده کنید.  هاي ساختمانی نظیر جوکر یا هارمونی
 سطوحی که قبال رنگ شده اند:

ابتدا سطح را با تمیز کننده هاي مناسب (مانند مالیپسو تیکوریال)  تمیز کرده، آبکشی 
کنید و اجازه دهید خشک شود. رنگ هاي پوسته شده و تکه شده را با کاردك جدا 

روي  جاد شدهکنید و سپس به طور دقیق سمباده زبر بزنید. سوراخ ها و ترك هاي ای
 دیوار را با بتونه مناسب پر کنید. و سپس سمباده نرم بزنید

 رنگ زدن
رنگ را قبل از استفاده به خوبی هم بزنید و در هنگام استفاده نیز چند بار این کار را 

 انجام دهید. 
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در مورد مبلمان : دو دست با قلم مو، اسپري یا غلطک. بهتر است با غلطک رنگ 

 برس آن را صاف نمایید (از برس مصنوعی استفاده کنید) بزنید و سپس با
متر  1روي دیوار: اگر میخواهید روي دیوار افکت ایجاد نمایید، بهتر است به صورت 

متر مربع را رنگ بزنید و سپس سریعا  1مربعی رنگ بزنید، به این شکل که ابتدا 
 به همین ترتیب متر مربع دیگر، و 1افکت مورد نظر خود را اجرا کنید، و سپس 

 نکته: رنگ زدن سطح وسیع با محصوالت تایکا، نیاز به مهارت دارد

 شستن ابزار
ابزار را بالفاصله پس از استفاده با آب و صابون با دفت بشویید، اگر رنگ خشک 

 شده بود از محصول مناسب مانند پنسلیپسو استفاده کنید

 نگهداري و تعمیر

ورت نیاز به تمیز کردن از مایع ظرفشویی با اسیدیته ماه پس از رنگ زدن، در ص 1تا 
به صورت رقیق شده با برس خیلی نرم استفاده کنید. براي سطوح خیلی کثیف  8تا  6

 استفاده کنید 10تا  8میتوانید از تمیز کننده آلکالین با اسیدیته 
EU VOC 

2004/42/EC-limit 
Value 

(Cat A/f) 200/l (2010) 
Taika contains VOC max. 200 g/l 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

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  9001استانداردهاي ایزو شماره بر اساس 

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

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.

 021 8861 0996/  021 8862 1791 تلفن دفتر :
 0933 947 4405تلگرام / واتساپ براي اطالعات و ثبت سفارشات: 

 0933 947 4406/  0933 947 4423تلفن همراه براي کسب اطالعات : 
 ایرانر تیکوریال فنالند دو انحصاري تاج طرح رنگین  از شرکت تجارت جهانی کاشانه آریا  نماینده رسمی 

 
 

info@ttr.one 
   WWW.TTR.ONE 

 


