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  ساختمان   نماي رنگ هاي پوششي  پرايمر و  گروه محصوالت :  
  

BETEK PURAKRIL SILK 
 توضيحات محصول  

نسل جديد رنگ نماي خارجي اكريليك خالص بر پايه امولسيون اكريليك اصالح شده با سيليكون با دوام فام رنگ و  

 روشنايي باال، آب گريزي عالي و بافت مات ابريشمي. 
 مشخصات فني  

هاي ارگانيك زنده آن مانند هر رنگ معدني در برابر  ها و سيستم پيوند خاص پوراكريل سيلك، رنگبه لطف رنگدانه

بااليي از مقاومت در  رنگ پريدگي مقاوم است. با سيستم پيوند اكريليك خالص سيليكوني اصالح شده خود كه سطح 

م رنگ ها و هم روشنايي رنگ هاي آن براي سال ها ماندگاري دارند. به برابر اشعه ماوراء بنفش را تضمين مي كند، ه

لطف ساختار سيليكوني ويژه پوراكريل سيلك با آبگريزي بي نظير، رطوبت داخلي ديوار حذف مي شود و از پوسته شدن 

رنگ كامالً با سطح رنگ جلوگيري مي كند. از آنجايي كه اين فرمول براي سخت ترين شرايط آب و هوايي ايجاد شده است،  

يكپارچه مي شود و براي سال ها ماندگاري دارد. با پوراكريل سيلك، ظاهر نهايي مات ابريشمي درخشان به دست مي 

آيد. و با اين روشنايي ايده آلي كه براي اين فيزيك ساختمان تضمين شده است، رنگ ها زنده تر و سطوح زيباتر به نظر 

ه اي كه در برابر تابش مستقيم نور دارد، بافت بسيار زيبايي بر روي سطح كاربراي سالها  مي رسند. با مقاومت فوق العاد

ايجاد مي كند. فناوري استفاده شده در رنگ نماي پوراكريل سيلكباعث مي شود تا رنگ با سطح كشيده شود و با ساختار 

توان كند. پوراكريل سيلك را مي وگيري مي هاي ريز و مويي نامرئي بر روي سطح جلاالستيك بهبود يافته از ايجاد ترك

دار بدون از دست دادن ضخامت و به صورت رنگ صاف اعمال كرد. به دليل نسبت چسبندگي عنوان رنگ نماي بافتبه

ناپذيري    CO2بااليي كه دارد، يك سد   از   CO2(دي اكسيد كربن) تشكيل مي دهد. پوراكريل سيلك به دليل نفوذ 

ند، از بتن محافظت مي كند و آب خارجي را جذب نمي كند. به دليل عملكرد متمايز نسبت به ساير خوردگي جلوگيري مي ك

رنگ هاي نماي خارجي و به دليل ممانعت از نفوذ دي اكسيد كربن ، مي تواند با خيال راحت به خصوص بر روي سطوح 

باعث صرفه جويي در زمان و نيروي كار  بتني اكسپوز استفاده شود. پوراكريل سيلك كامالً روي سطح پخش مي شود و  

 مي گردد. پوشش دهي بااليي دارد و حين اجرا داراي كمترين ميزان پاشيدن و چكيدن است. 
  

    اجراي رنگ صاف پوراكريل سيلك 

ايجاد بافت نهايي رنگ بايد در يك جهت از باال به پايين انجام شود تا خطر ايجاد لكه هاي رول كه مي تواند ناشي از 

  بافت روشن محصول بر روي ديوارهاي بلند و عريض باشد از بين برود. 

   اجراي رنگ تكسچر پوراكريل: 

ح پخش كنيد، با استفاده از غلتك مرجاني از باال به  رنگ را با استفاده از رول مرجاني يا پوست بره به وفور روي سط 

پايين بافت را ايجاد كنيد تا يكدست و تمام شود. استفاده از پروفيل دكوراتيو براي شكاف ها و قالب گيري هاي اليه 

اي براي پوشاندن اتصاالت در ساختمان هاي مرتفع توصيه مي شود. براي به دست آوردن الگوي دانه بندي مناسب،  

 گرم در متر مربع مصرف شود. ٧٠٠تا   ٥٠٠محصول بايد 
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 ح قابل اجرا  و سط

را با سيمان سفيد/خاكستري تازه   Betek Exterior Pasteبراي سطوح پايه سيماني كه براي اولين بار رنگ مي شوند، 

درصد وزن آن با استفاده از مته با سرعت پايين هم بزنيد تا مخلوطي همگن به  ٢٠مخلوط و پس از افزودن آب معادل 

  دست آيد. مخلوط را مستقيماً روي سطوح گچي/بتني تميز و مرطوب شده بماليد. 

مر رنگ نماي خارجي اعمال كنيد. پس از اعمال خمير ترميم  براي سطوح رنگ شده قديمي، قبل از خمير، يك اليه پراي

كننده و يك بار ديگر پرايمر رنگ، رنگ آميزي را ادامه دهيد. اطمينان حاصل كنيد كه خميرهاي آماده براي استفاده  

ع ميلي متر ضخامت داشته باشند تا از ترك خوردن و جدا شدن آن جلوگيري شود. براي عيوب عميق و وسي ١حداكثر  

 استفاده كنيد.  Betek Stakoاز مالت تعميري 

 

  اجرا به روش ايرلس 

 بار  ١٤٠فشار:  

 درجه   ٥٠زاويه نازل:  

  اينچ  ٠.٠٢١تا   ٠.٠١٩اندازه نازل (اينچ): 

  

 رقيق سازي: 

رقيق  درصد رقيق كنيد. براي اجراي رنگ تكسچر: بدون  ١٥براي اجراي رنگ صاف: با استفاده از آب تميز حداكثر تا 

سازي استفاده كنيد. در پروژه هاي رنگ آميزي نما با حجم باال بايد توجه ويژه اي شود كه رنگ به ميزان ثابتي رقيق  

 شود تا از اختالف تناژ رنگ جلوگيري شود.
  

  : زمان خشك شدن 

  ساعت  ٢-١خشك شدن اوليه : 

  ساعت  ٨-٦اجراي اليه دوم: 

 ساعت ٢٤خشك شدن نهايي: 

 

در   .براي بدست آوردن ظاهري صاف  متر مربع در يك اليه بسته به نوع، قدرت جذب و ساختار سطح  ١٠تا    ٦  :   مصرف 

يك نمونه كنترل شده براي   براي يك اليه پوشش مي دهد.  متر مربع  ٢تا    ١.٣صورتي كه به صورت تكسجر اجرا شود،  

 تخمين مقدار مصرف دقيق انجام دهيد. 

  

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

  برابر يخ زدگي و نور مستقيم خورشيد. بسته بندي را بالفاصله پس از استفاده به صورت كامالً محكم و بدون هوا ببنديد.
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    G2براقيت: كالس 

    E2ضخامت اليه خشك شده: كالس 

    S1ندازه ذرات: كالس ا

   V2نرخ انتقال بخار آب: كالس 

    W3ميزان انتقال آب: كالس 

    A0ظرفيت پوشش دهي تَرَك: كالس 

 C0نفوذپذيري دي اكسيد كربن: كالس 

  

 بسته بندي: 

 ليتر  ٢.٥ ليتر،  ٧.٥ليتر،  ١٥

  

 موارد پرخطر: 

H317  ممكن است باعث خارش آلرژيك شود ، 

 


