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 رنگ و محافظ چوب گروه محصوالت :  

  

BETEK SYNTHETIC PARQUET VARNISH 
  

  الك پاركت براق تك جزئي اصالح شده بر پايه آلكيد اورتان 

  

  مشخصات فني محصول 

در   شفاف. به ظاهر طبيعي سطوح چوبي داخلي آسيب نمي رساند و باعث تغيير رنگ آنها نمي شود. براقيت باال و دائمي.

اثر برس باقي  .مقاوم در برابر مواد شوينده مايع خانگي يك فيلم سخت تشكيل مي دهد. ي مقاوم است.گرايبرابر زرد

 سرب ندارد  نمي گذارد.

  سطوح قابل اجرا 

يك الك شيشه اي كه مي تواند با خيال راحت در كف چوبي داخلي، پله ها و پاركت هايي كه نياز به استحكام دارند 

 اده شود.استف

  روش اجرا 

 Betekاطمينان حاصل كنيد كه سطح كاربه اندازه كافي خشك و عاري از هرگونه آلودگي است. ابتدا الك پركننده پاركت  

،  Betekرا روي سطح ناصاف اعمال كنيد. در صورتي كه سطح آن قبال الك زده بود، قبل از استفاده از الك پركننده پاركت  

. بين اعمال كنيدتميز كنيد. دو يا سه اليه الك پاركت بتك را روي سطح صافي كه به دست مي آيد    سنبادهآن را با يك  

راه رفت. اطمينان حاصل كنيد    كارساعت انتظار مي توان روي سطح   ٢٤قل  ساعت صبر كنيد. پس از حدا ٦تا  ٥هر اليه 

+ درجه ٣٠+ تا  ٥نباشد. از دماي محيط و سطح اطمينان حاصل كنيد بين    ٪ ١٥كه رطوبت چوب مورد استفاده بيش از  

كنيد. مي توان با سانتيگراد در طول اجرا و تا زماني كه محصول كامالً خشك شود و سطوح را در برابر يخ زدگي محافظت 

 استفاده از قلم مو، غلتك يا اسپري اعمال كرد 

 جهت اجرا با روش ايرلس 

  بار  ١٤٠تا   ١٢٠فشار : 

  درجه  ٥٠زاويه نازل: 

  اينچ ٠.٠١٠اندازه نازل (اينچ): 

  درصد (حجم) ١٥تا   ١٠رقيق كردن: 

  رقيق سازي 

براي استفاده در اليه دوم و در   % ١٥-١٠براي استفاده در اليه اول و  Betekبا تينر سنتتيك  %٢٥رقيق كردن 

هاي مختلف  سازي با تينرهاي ماركالزم به ذكر است كه براي انجام رقيق صورت نياز در اليه سوم توصيه مي شود.

 ممكن است مشكالتي مانند باال آمدن، جمع شدن، ترك خوردن و خشك شدن روي سطح ايجاد شود. 
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 درجه سانتيگراد)   ٢٠خشك كردن و سنباده زدن ( زمان 

  ساعت ١٢خشك شدن كامل : 

روز بعد از    ٤ساعت مي توان به راحتي بر روي آن رفت و آمد كرد. قدرت فيزيكي و شيميايي سطح حداكثر  ٢٤پس از 

  طوالني شود). اجرا حاصل مي شود. (زمان خشك شدن ممكن است در رطوبت نسبي باالتر و دماي پايين تر 

  درجه سانتي گراد ٣٦نقطه جوش :  

  مصرف 

  مترمربع به صورت تك اليه اعمال كرد.  ١٦تا  ١٤يك ليتر را مي توان بر اساس نوع و قدرت جذب چوب در مساحات 

رنگ و ميزان مصرف بسته به نوع چوب ، وضعيت سطح، تعداد اليه ها و روش اجرا ممكن است متفاوت باشد. اجراي 

  نمونه براي تخمين مصرف دقيق ضروري است.

    نگهداري در انبار

سال   ٣به مدت  نگهداري شود. در صورت باز نشدن درب، و يخ زدگي در مكان خنك و با تهويه  و دور از نور مستقيم 

 پس از باز كردن محصول درب آن را به روش هواگيري ببنديد  .استنگهداري قابل 

 

 بسته بندي: 

 سي سي ٧٥٠،   ليتر  ٢.٥ ليتر ، ٣.٨ليتر ،  ١٥

 

 


