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SPAKKELI WOOD PUTTY (FILLER) 
 بتونه چوب

 آب یهبتونه پا شرح محصول

 محصول ویژگی
چوب استفاده شده در داخل ساختمان. بتونه پس از خشک  يپر کردن سوراخها يراب

 .یباشدو قابل سمباده و رنگ و روغن زدن م یدآ یشدن همانند چوب خام به نظر م

 ی.سطوح چوب یگرو د یو سقوف چوب یوارهامبل، در، پنل د استفاده مناسب موارد

 .چوب کاج، چوب غان، چوب راش، چوب ماهون، چوب بلوط رنگها

 یتريل یمن یقوط اندازه

 آب کننده رقیق

 کاردك ابزار

 خشک شدن زمان
را پس از حدود  یقعم يها یهساعت سمباده زد و ال 4پس از  یتواننازك را م يها یهال

 )%50 یدرجه و رطوبت نسب 23در حرارت (  ساعت. 24

 %67 حجم جامد

 kg/l, ISO 2811 1.8 وزن حجمی
 از یخ زدن محافظت شود نگهداري

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

 .%80و رطوبت هوا حداکثر 
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 آماده کردن کار

سطح را تمیز کنید و بتونه را با یک کاردك وارد بریدگی ها و سوراخها کرده و 
صاف کنید.در صورت لزوم میتوانید بتونه را با اندکی آب رقیق کنید. سوراخهاي 

خاك  وبزرگ را در دفعات متعدد پر کنید. سطح را پس از خشک شده سمباده بزنید 
، رنگ "ساپارکتی آ"سمباده را تمیز کنید. سطح بتونه اعمال شده را میتوانید با رنگ 

 رنگ بزنید. "دیکو"یا  "آکوي"
، "کا سوپریونی"(رنگدار یا بی رنگ)  "کیوا"براي الیه نهایی میتوانید از الك مبلمان 

 استفاده کنید. "پارکتی آسا"یا  "پانلی آسا"
 وب و بتونه قبل از زدن الیه نهایی دقت فرماییدبه تفاوت رنگ احتمالی چ

 با آب شسته شود شستن ابزار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

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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