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WOOD PRESERVATIVE -PLUS BASE  VALTTI 
 آب یهو محافظ پا آستري – یسپالس بِ یوالت

 شرح محصول

رنگ و اي. پایه آب، بیآستري و نگهدارنده چوب براي مصارف خانگی و حرفه
آماده مصرف براي خارج ساختمان. به درون الیاف چوب نفوذ کرده و از نفوذ آب 

 شود. این محافظجلوگیري کرده و مانع رشد کپرك و قارچ و پوسیدگی چوب می
  ECBiocide Directive No. 528/2012/چوب طبق استاندارد 

 باشد.می

 اي و خانگیآماده مصرف، پایه آب، بدون رنگ، براي مصارف حرفه محصول ویژگی

توصیه استفاده  موارد
 شده

بر روي تمام چوبهاي خارج ساختمان که بایستی رنگ نیمه شفاف یا رنگ پوشاننده 
وي ربخورند. بر روي چوبهایی که روغن میخورند نباید استفاده شود. قابل استفاده بر 

تمام چوبهایی که از سطح خاك زمین باالتر هستند. قابل استفاده بر روي چوب داخل 
باشد. قابل استفاده بر روي کنده درخت، چوب خام و نراد، چوب خاك یا آب نمی

گداخته (ترمووود) و چوب اشباع شده. داخل ساختمان استفاده نشود. بر روي چوبی 
ست استفاده نشود. پس از زدن این آستري و که در تماس مستقیم با مواد غذایی ا

محافظ چوب هر چه سریعتر چوب را رنگ کنید چرا که این محصول نمیتواند از 
 چوب در مقابل اشعه مخرب آفتاب به تنهایی محافظت کند.

 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 

 



  
1001024 

25/10/1397  

 

 بدون رنگ رنگها

 پوشش
(مانند چوب  با سطح صافمتر مربع هر لیتر. چوب  8تا  6ناصاف با سطح چوب 

 متر مربع هر لیتر 12تا  8ترمووود) 

 لیتر 9و  3، 1 یقوط اندازه

 نبایستی رقیق شود کننده رقیق

 ابزار

قلم مو و اسپري. الیه نازکی اعمال کنید به اندازه اي که جذب چوب شود. این 
شود. آستري را سریع بزنید و بر روي یک نقطه زیاد کار آستري سریع خشک می

 نکنید.

 خشک شدن زمان
ساعت اعمال  24پس از نیم ساعت میتوان به چوب دست زد. الیه رویه را پس از 

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

 %4 حجم جامد

 ISO 2811کیلوگرم هر لیتر،  1 وزن حجمی

 نگهداري

از یخ زدگی حفاظت شود. فقط در قوطی اصلی نگهداري شود. با بستن خوب و 
درب قوطی پس از مصرف، عمر آستري باقی مانده در قوطی باال میرود. عمر  کامل

 باشد.ماه می 18آستري در شرایط عادي 

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

 .%80و رطوبت هوا حداکثر 

 آماده کردن کار

غبار و کپرگ و هر آلودگی دیگر پاك کنید.  سطح رنگ نشده: سطح را از خاك و
هُمین "چوبهاي آلوده به کپرگ را با محلول تمیزکننده این کار همچون محلول 

ن تیکوریال بشویید. سطوح دیگر را بپوشانید که لک نشوند. مراقب باشید که ای "پُیستو
 محلول وارد منابع آب نشود.

 

 آستري زدن

قبل از استفاده محلول را خوب هم بزنید. از اسپري یا قلم مو استفاده کنید. براي 
بدست آوردن بهترین نتیجه، این حفاظت کننده و آستري را باید هرچه سریعتر و در 

ابتداي کار به چوب اعمال کرد. آستري را در الیه اي نازك اعمال کنید و تا خوب به 
تهاي الوارها خوب سیراب شود. کار را در محوطه خورد چوب برود. دقت کنید که ان
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باز یا در اتاقی با تهویه خوب انجام دهید. الیه رویه را هر چه سریعتر و البته حداقل 

ساعت اعمال کنید. چنانچه زدن رویه بیش از حد به تعویق افتاد، چوب را  24پس از 
 دوباره آستري بزنید.

 شستن ابزار
یکوریال ت "پِنسِلی پِسو"استفاده با آب و صابون یا حلول ابزار را بالفاصله پس از 

 بشویید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

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

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

ده ناصحیح لیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه استفاو دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول  داشته باشیم. ما هیچ مسئو

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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