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PARKETTI ASSA PETSI 
 یآسا پِتس یرنگ پارکت

 داخل ساختمان و فضاهاي بسته برايتسی رنگ پایه آب پارکتی آسا پِ شرح محصول

 پارکتمناسب براي استفاده روي تخته ها و کفپوش هاي چوبی و  محصول ویژگی

توصیه استفاده  موارد
 شده

پارکت و انواع کفپوش هاي چوبی و تمام پوشش هاي چوبی و قبل از استفاده از 
 الك هاي تیکوریال

 آلبوم رنگ هاي نیمه شفاف چوب داخلی تیکوریال رنگها

استاندارد مواد 
 ساختمانی

M1 ی فنالند ان(پایین ترین میزان آلودگی هواي محیط طبق استاندارد مصالح ساختم
 / اروپا)

 پوشش
 متر مربع با هر لیتر 20تا  15با قلم مو : بین 

 متر مربع با هر لیتر 25تا  20با کاردك پهن فلزي/نمدي/پالستیکی : بین 
(Flotex Spreader) 

 لیتر 2,7و  0,9 یقوط اندازه

 آب کننده رقیق

 (Flotex Spreader)با کاردك پهن فلزي/نمدي/پالستیکی  یاقلم مو پهن و  ابزار
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 خشک شدن زمان

 4تا  3تواند بعد از شود و دست دوم میساعت به طور نسبی خشک می 1بعد از 
 ساعت الك تیکوریال بزنید. 4تا   3ساعت اعمال شود. سپس روي آن را بعد از 

 )%50 یدرجه و رطوبت نسب 23در حرارت ( 

 %10 حجم جامد

 ISO 2811کیلوگرم هر لیتر،  1 وزن حجمی

 از یخ زدگی حفاظت شود نگهداري

 شرایط اعمال
تا  15سطح بایستی کامال تمیز و خشک باشد، دماي اجسام و هواي اطراف بایستی بین 

 باشد. %80تا  30درجه سانتی گراد و رطوبت هوا بین  20

 قبل از استفاده یک قسمت کوچک را تست کنید  آماده کردن کار

 رنگ زدن

محتوي رنگ را به خوبی تکان دهید و گاهی در زمان استفاده این  قبل از شروع ظرف
کار را انجام دهید. یک الیه نازك از رنگ را در جهت الیاف چوب بزنید . دقت 

کنید که رنگ زدن در در جهت الیاف چوب و یکدست و بدون توقف انجام گیرد. 
 4تا  3بعد از  ساعت اعمال شود و سپس از الك  4تا  3دست دوم میتواند بعد از 

 ساعت استفاده کنید

 شستن ابزار
ابزار را بالفاصله پس از استفاده با آب بشویید. چنانچه الك بر روي ابزار خشک شده 

 نید.تیکوریال براي شستن ابزار استفاده ک "پِنسِلی پِسو"است می توانید از از محلول 
 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

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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