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MAGNETIC 
 ییرنگ آهنربا یک،مَگنِت

 رنگ مخصوص پایه آب براي استفاده در داخل ساختمان شرح محصول

 محصول ویژگی

مناسب براي سطوح خشک داخل ساختمان. رنگ این محصول خاکستري است. در 
رنگ دیگري بخواهید، میتوان روي مَگنِتیک را یک یا دو دست رنگ صورتی که 

پایه آب تیکوریال بزنید. الیه ضخیم رنگ پوشاننده میتواند از خاصیت آهنربایی 
 مَگنِتیک کم کند.

توصیه استفاده  موارد
 شده

 (کناف)، سطوح چوبی یا بتونه شده.  بتون، سطوح گچی

 خاکستري رنگها

 مات براقیت

 متر مربع هر لیتر 1,5 پوشش

 نیم لیتري و سه لیتري یقوط اندازه

 رقیق نشود کننده رقیق

 غلطک یا قلم مو نحوه استفاده
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خشک شدن در  زمان
درجه و  23حرارت 

 %50 یرطوبت نسب
 ساعت 24حدود 

 %40تقریبا  حجم جامد

 ISO 2811کیلوگرم هر لیتر،  2,6 وزن حجمی

 شوداز یخ زدگی محافظت  نگهداري

 5800-001 کد محصول

 شرایط اعمال
درجه سانتی گراد حرارت  ۵سطوح بایستی خشک باشند، و هواي محیط حداقل 

 . .%80گراد باشد. رطوبت هوا حداکثر درجه سانتی 10سطح بایستی حداقل 

 آستري زدن

سطوح رنگ نشده: سطح را پاکیزه نمایید تا رنگ قدرت چسبندگی بیشتري پیدا کند. 
را کامال صاف کنید و در صورت لزوم بتونه کنید. سطوح بسیار تشنه و کِشَنده سطح 

 را ابتدا آستري بزنید.
اند: سطح را کامال بشویید، خشک کنید. رنگهاي شُل را سطوحی که قبال رنگ شده

جدا کنید. سطوح براق را سمباده بزنید تا مات شوند. بتونه و سمباده بزنید. و سپس 
 آستري.

 زدنرنگ 

رنگ را قبل از استفاده به خوبی هم بزنید تا چند دقیقه تا رنگ کامال یکسان شود. 
 3ح را سط "کم پُرز"هنگام رنگرزي نیز گاهی رنگ را هم بزنید. با قلم مو یا غلطک 

دست رنگ فراوان بزنید.  رنگ را یکدست درآورید. آهنربا همیشه روي سطح 
صاف بهتر میچسبد. میتوانید سطح را نیز ابتدا با رولر/غلطک رنگ بزنید و سپس با 

استفاده از یک کارك آنرا صاف و کامال یکدست کنید. این روش بهترین نتیجه را 
متر مربع در سه دست اعمال نمایید و قبل از لیتر براي هر  1,5خواهد داد. حدود 

 ساعت خشک شود. 24استفاده اجازه دهید که سطح رنگ شده 

 شستن ابزار
ابزار را بالفاصله پس از استفاده با آب و صابون بشویید. ظرف رنگرزي را با دقت آب 

 کشید چون ذرات بسیار ریز براده هاي آهن میتوانند در ته ظرف بمانند.

 و تعمیرنگهداري 
بیشترین مقاومت و استحکام رنگ بعد از یک ماه به دست می آید.  براي پاکیزه 

 کردن از پارچه نرم، برس نرم و جاروبرقی استفاده نمایید.
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EU VOC 

2004/42/EC-limit 
Value 

(Cat A/i) 140g/l (2010) 
Magnetic contains VOC max. 140 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  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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