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HARMONY 
 ، مات مخملیساختمانبسیار سالم رنگ : یهارمون

 
 رنگ مخملی مات التِکس، مقاوم در مقابل شستشو شرح محصول

 محصول ویژگی

مقوایی، نوپان و ام رنگ داخل ساختمان براي سطوح گچی، سیمانی، آجري، چوبی، 
ن اند. ایدي اف و غیره. مناسب براي سطوح نو و سطوحی که قبال رنگ آمیزي شده

 رنگ مناسب رنگ آمیزي در یا مبلمان نمیباشد.

توصیه استفاده  موارد
 شده

دیوار و سقوف داخل ساختمان، اتاق نشیمن، اتاق خواب و اتاق کودکان. همچنین 
 باشد.ساختمان. این رنگ قابل شستن میمناسب هال و دیگر اماکن خشک 

 هزاران رنگ گوناگون مطابق آلبوم رنگ سمفونی رنگها

استاندارد مصالح 
 ساختمانی

 (باالترین کیفیت سالمت مصالح ساختمانی) M1استاندارد 

 مات براقیت

 پوشش
 12تا  10متر براي سطوح تشنه و جذب کننده.  9تا  7متر مربع هر لیتر.  12تا  7حدود 

 متر براي سطوح دیگر.
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 لیتر رنگ).  18و  9و  2,7، 0,9لیتر (محتوي  20و  10و  3، 1 یقوط اندازه

 آب کننده رقیق

 نحوه استفاده
اینچ استفاده  0,021تا  0,017قلم مو، غلطک و اسپري. براي اسپري بدون هوا از نازل 

 %10کنید. در صورت لزوم رقیق کردن حداکثر 

 خشک شدن زمان
 23در حرارت . (ساعت 2قابل لمس بعد از نیم ساعت. قابل رنگرزي مجدد پس از 

 )%50 یدرجه و رطوبت نسب

مقاومت در مقابل مواد 
 شیمیایی

در مقابل شستشو با مواد معمول شستشوي خانگی و حالل هاي مالیم همچون الکل 
 سفید مقاوت دارد

مقاومت در مقابل 
 حرارت

 ISO 4211-2 & ISO 4211-3گراد. استانداردهاي درجه سانتی 85

مقاومت در مقابل 
 ساییدگی

 SFS-EN 13300 class 2, ISOمقاومت ساییده شدن خیس طبق استاندارد 

11998 
 %40تقریبا  حجم جامد

 ISO 2811کیلوگرم هر لیتر،  1,3 وزن حجمی

 از یخ زدگی محافظت شود نگهداري

 6001/3_809 کد محصول

 شرایط اعمال
درجه سانتی گراد و رطوبت  5سطوح بایستی خشک باشند، و هواي محیط حداقل 

 .%80هوا حداکثر 

 آماده کردن کار

سطوح رنگ نشده: سطوح را از کثیفی و خاك و غبار پاك کنید. در صورت لزوم 
ح را و یک د سطوسوراخها و ترکها را با بتونه دیوار تونه کنید. سمباده و پاکیزه کنی

 بزنید. "وارما"دست آستري 
سطوح رنگ زده شده: سطوح را با مواد شوینده همچون تیکوریال مالیپِسو بشویید و 
صبر کنید تا خشک شود. سطوح سخت و یا براق را سمباده بزنید تا مات شوند. پس 

 بزنید. "وارما"از تمیز کردن سطوح از خاك سمباده آنرا آستري 

 رنگ زدن
را قبل از استفاده به خوبی هم بزنید و یک تا دو دست رنگ با قلم مو، غلطک  رنگ

 یا اسپري بزنید.
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 ابزار را بالفاصله پس از استفاده با آب و صابون بشویید شستن ابزار

 نگهداري و تعمیر

بیشترین مقاومت و استحکام رنگ بعد از یک ماه به دست می آید، اگر قبل از این 
استفاده کنید. یک ماه پس از اعمال  "دستمال بخار"تمیز کردن بود از زمان نیاز به 

رنگ، براي پاکیزه کردن از پارچه نرم یا اسفنج نرم استفاده کنید. از مواد شوینده 
باشد. پس از شستشو با مواد شیمیایی  8تا  6آن بین  عادي استفاده کنید که اسیدیته

 آنرا آب بکشید و خشک کنید.
EU VOC 

2004/42/EC-limit 
Value 

(Cat A/a) 30g/l (2010) 
Harmony contains VOC max. 30 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

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

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

حیح شیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه استفاده ناصو دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول  داشته با

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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