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PANEELI-ASSA TITAN 
 یتانآسا ت یپانِل

 شرح محصول
رنگ، با بوي کم، براي استفاده بر روي سطوح داخل الك اکریلیک پایه آب بی

 ساختمان.

 محصول ویژگی

تیتانیوم دي اکسید می باشد که به شکل این محصول حاوي مواد آلی محافظ، یو وي 
بسیار عالی و بسیار بلند مدت از تیره شدن چوب در مقابل نور و اشعه ماورا بنفش 

 خورشید جلوگیري میکند.

توصیه استفاده  موارد
 شده

پانل هاي چوبی داخل ساختمان، دیوار و سقف، کنده درخت و دیگر سطوح چوبی 
میکند. این محصول براي چوبهاي تیره مناسب روشن. رنگ چوب را کمی سفید 

 نمیباشد.

 بدون رنگ رنگها

 نیمه مات براقیت

استاندارد مواد 
 ساختمانی

M1  پایین ترین میزان آلودگی هواي محیط طبق استاندارد مصالح ساختمانی فنالند)
 / اروپا)

 متر مربع هر لیتر 12تا  8 پوشش

 لیتر) 9و  2,7، 0,9لیتر (محتوي  10و  3، 1 یقوط اندازه
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 آب کننده رقیق

 قلم مو و اسپري ابزار

خشک شدن در  زمان
درجه و  23حرارت 

 %50 یرطوبت نسب

ساعت اعمال کرد.  3تا  2قابل لمس بعد از نیم ساعت. رویه دوم را میتوان پس از 
آماده استفاده روز بعد. سطوح رنگ و الك شده استقامت نهایی خود را پس از تقریبا 

 ماه بدست می آورند. یک

 %24 حجم جامد

 ISO 2811کیلوگرم هر لیتر،  1 وزن حجمی

 از یخ زدگی حفاظت شود نگهداري

 شرایط اعمال
درجه سانتی  10سطوح بایستی خشک باشند، دماي اجسام و هواي اطراف حداقل 

 .%80گراد و رطوبت هوا حداکثر 

 آماده کردن کار

اك و غبار و هر آلودگی دیگر پاك کنید. سطح چوب خام: سطح چوب را از خ
سطح چوب نو را با آب تمیز نم بزنید تا فیبرهاي کوچک و سطحی چوب خوب 

خیس شوند. سپس صبر کنید تا دوباره سطح چوب خشک شود. بدینوسیله فیبرهاي 
کوچک و شل از سطح چوب سر بر می دارند. بعد سطح چوب را سمباده بزنید و 

 ح چوب کامال پاك کنید.خاك سمباده را از سط
سطح چوبی که قبال الك خورده است: سطح چوب را با مایع تمیز کننده اي همچون 

تیکوریال کامال تمیز کرده و با آب پاکیزه بشویید. تمام رنگ و الك   "مالیپِسو"
 آسیب دیده روي چوب را با استفاده از ضد رنگ یا سمباده کامال بردارید.

 رنگ / الك زدن

کار و هنگام کار الك را خوب هم بزنید. در صورت لزوم آنرا رقیق کنید. دو  قبل از
توانید الك دست الك را در جهت خواب فیبرهاي چوب بزنید. در صورت لزوم می

را براي دست اول کمی با آب رقیق کنید. همیشه الك زدن یک سطح کامل را بدون 
بار چند پنل متصل را با هم  توقف انجام دهید. در صورت بزرگ بودن سطح کار، هر

رنگ بزنید تا به یکدست ترین نتیجه دست یابید. بین دو دست الك زدن سطح چوب 
 را به نرمی سمباده بکشید.

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

 نید.کوریال براي شستن ابزار استفاده کتی "پِنسِلی پِسو"است می توانید از از محلول 
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 نگهداري و تعمیر

حداقل یکماه پس از اعمال انجام شود. تمام سطح را با یک دستمال نرم و مایع نظافتی 
) تمیز کنید. سطح را پس از تمیز کردن در حالت خیس رها نکنید. pH 6-8مالیم (

 pHنی (یع شوینده آلکاالیچنانچه سطح بسیار آلوده و کثیف شده است میتوانید از ما

) و یک ابر شستشو و دستمال استفاده کنید. سطح پاکیزه شده را کامال با آب 8-10
 تمیز کنید.

 یا هر الك دیگر پایه آب استفاده کنید "پانیلی آسا"سپس میتوانید از رنگ الك 
EU VOC 

2004/42/EC-limit 
Value 

(Cat A/e) 130g/l (2010) 
Paneeli-Assa contains VOC max. 130 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  9001اساس استانداردهاي ایزو شماره بر 

یوه استفاده ناصحیح شو دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول  داشته باشیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا 

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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