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  ساختمان   نماي رنگ هاي پوششي  پرايمر و  گروه محصوالت :  
  

BETEK BETAKRIL TEXTURE 
 توضيحات محصول  

پوشش نماي خارجي بر پايه امولسيون كوپليمر اكريليك، سيليكون افزوده، اجرا توسط رول با بافت مرجاني ، مات، 

 دار. پوششي نهايي دانه

   مشخصات فني 

چسبد. مقاوم در برابر قدرت چسبندگي بااليي دارد. به دليل قدرت چسبندگي باالي آن، به خوبي روي سطح كارمي

و اصطكاك. اجراي راحت و استفاده آسان، به راحتي روي سطح پخش مي شود. به دليل  UVشرايط جوي، آلودگي، اشعه 

 خاصيت آب گريزي در برابر نفوذ آب مقاوم است 

 ح قابل اجرا  و سط

و حتي سطوح  OSBقابل اجرا بر روي سطوح گچ، گچ دانه درشت، موزاييك، بتن، بتن اكسپوز، صفحات بتني، ام دي اف، 

 دادن رنگ، همچنان توانايي حفظ رنگ را دارد. از نوع گچ آماده رنگ شده قديمي كه با وجود از دست 

  روش اجرا  

اطمينان حاصل كنيد كه سطح كار ايمن، خشك، تميز و آماده اجرا باشد است. انواع لكه، گرد و غبار، چربي و اليه هاي  

بتن، بتن اكسپوز و سطوح گچكاري   روز بعد از اجراي  ٢٨جدا شده و سست را از بين ببريد. توجه داشته باشيد كه بايد  

شده جديد صبر كنيد و ذرات سست گچ را با استفاده از كاردك يا روشي مشابه تميز كنيد. در مواردي كه بر روي بتن  

از   پر شود. پس  تمام درزهاي آن  پوشاند طوري كه  بتن را  پرايمر مناسب سطح  و  بتونه  با خمير  بايد  اعمال مي شود 

تاكريل شروع به اجراي رنگ كنيد. با استفاده از رول يا اسپري بدون رقيق سازي اعمال كنيد. پوشش استفاده از پرايمر ب 

نهايي را با رول مرجاني منافذ كريستالي به سمت پايين الگو دهيد. از آنجايي كه ايجاد بافت در چند جهت باعث ايجاد  

بعد از ظهر و   ٠٤صبح تا   ١٠نخواهد بود.بين ساعات  تفاوت در الگو مي شود، حل اين مشكل با رنگ آميزي امكان پذير  

در شرايط آب و هوايي گرم و در زمان وزش باد از استفاده و اجراي آن خودداري كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه دماي 

  گراد است و سطح را از انواع بارندگي، شبنم و يخبندان محافظت كنيد. رعايت + درجه سانتي٣٠+ تا  ٥محيط و سطح بين  

 موارد فوق جهت بدست آوردن بافت مورد نظر الزامي است.
  : ١هشدار 

بر روي سطح قبل از اجراي پرايمر رنگ روي سطحي كه خطر شوره زني دارد توصيه مي   Aqusto Silanاعمال پرايمر  

  شود. 

    سطوحي كه نياز به خمير بتونه دارند:

را با سيمان سفيد/خاكستري تازه   Betekبراي سطوح پايه سيماني كه براي اولين بار رنگ مي شوند، خمير بتونه نماي  

به ميزان   با آب را  تميز  ٢٠مخلوط كرده و  نماييد. مخلوط را مستقيماً روي سطوح گچي/بتني  و   درصد وزن آن اضافه 

مرطوب شده بماليد. براي سطوح رنگ شده قديمي، قبل از خمير بتونه، يك اليه پرايمر رنگ خارجي اعمال كنيد. پس از 

اعمال خمير بتونه ترميمي و يك بار ديگر پرايمر رنگ، رنگ كاري را ادامه دهيد. اطمينان حاصل كنيد كه خميرهاي بتونه 

 لي متر به منظور جلوگيري از ترك خوردگي و لغزش اعمال مي شوند.مي  ١آماده براي استفاده با حداكثر ضخامت 
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    به اصالح مالت دارد:سطوحي كه نياز  

به اضافه    Betek Stako  واحد    ١را اعمال كنيد. استفاده از    Betek Stakoميلي متر    ١٠- ٠براي تسطيح و اصالح سطح  

آب براي رقيق كردن توصيه مي شود. اگر تَرَك به صورت يك خط ادامه پيدا كرد، توري الياف شيشه را با عرض  واحد    ٤

سانتي متر در تمام درزها در سراسر سطح    ١٠تَرَك هاي متعدد با  صورت وجود    و درترك    سانتي متر در امتداد    ١٠

اعمال كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه مش الياف شيشه به اندازه يك سوم ضخامت كل مواد اصالح سازي و تراز سازي 

ره استفاده از خمير اصالح يا  بر روي سطح نما اعمال شود. سطوح را در برابر شبنم و باران شديد به ويژه در طول دو 

در غير اين صورت ممكن است لكه هاي سفيد محافظت كنيد ترميم سطح پايه سيماني تا مرحله اجراي پوشش نهايي كار 

كه با يك واحد آب   Betek Boxan 451واحد    ١و    مرطوب كردهايجاد شود. در چنين شرايطي سطح را با برس كارواش 

 .نماييداعمال را  مخلوط شده است 

 
  اجرا به روش ايرلس 

 بار  ٢٠٠فشار:  

 درجه   ٥٠زاويه نازل:  

  اينچ  ٠.٠٤٧اندازه نازل (اينچ): 

  

 رقيق سازي: 

 آماده استفاده است.

  

  : ) RH % ٦٥درجه سانتيگراد،    ٢٠در دماي (  زمان خشك شدن 

  دقيقه  ٤٥تا  ٣٠ خشك شدن در حد تماس:

 ساعت ٢٤خشك شدن نهايي: 

 

 . ظاهري صاف بدست آوردن    براي  متر مربع در يك اليه بسته به نوع، قدرت جذب و ساختار سطح  ١.٣تا    ٠.٨  :   مصرف 

 يك نمونه كنترل شده براي تخمين مقدار مصرف دقيق انجام دهيد.  

  

سال در بسته بندي باز نشده در محيطي خنك و خشك و محافظت شده در  ٣در انبار قابل نگهداري به مدت  :    نگهداري 

  دون هوا ببنديد.برابر يخ زدگي و نور مستقيم خورشيد. بسته بندي را بالفاصله پس از استفاده به صورت كامالً محكم و ب 

  

 بسته بندي:  

 كيلوگرم  ٢٥

  

 موارد پرخطر: 

H317  ممكن است باعث خارش آلرژيك شود ، 


