
 2110AC ®رزسیلو

 رنگ آکریلیک پایه آب

 داخلی ساختمان نمای نیم براقرنگ 

 

 معرفی محصول
  

 نوع رنگ:

 آکریلیک کوپلیمر آب پایه، بر پایه رزین

     کاربرد: 

 آجری و چوبیبتنی، سنگی، آمیزی کلیه سطوح گچی، سیمانی، توان برای رنگرا می ®ورزسیل

 همچنین قابل استفاده در فضاهای مسکونی و اماکن پُر استفاده قرار داد.مورد داخل ساختمان 

 باشد.ها میها و پارکینگها، ترمینالتردد مانند مدارس، دانشگاه

 ها:ویژگی

از سایر اشاره کرد.  دهی عالیتوان به قدرت پوششمی ®ورزسیلمزایای برجسته رنگ از 

سرعت خشک بسیار مناسب به سطوح،  چسبندگی ،بو بدونپایه آب،  این رنگهای ویژگی

های کنندهعاری از سرب و خشکو  آسان و سریع، شدن باال، قابلیت شستشوی مناسب، اجرای

 توان نام برد.را می مضر

 

 و نگهداری موارد اجرا
 

 سازی سطح:آماده

آمیزی را از هر گونه آلودگی تمیز نمایید. در صورت نیاز سطح سطح موردنظر جهت رنگ

و بعد از سمباده کاری، گرد و غبار به وجود آمده را به صورت کامل کاری کرده موردنظر را بتونه

 آمیزی نمایید.از سطح پاک نمایید و سپس رنگ

 

 :توضیحات

گیری بهره با 2110AC ®ورزسیل

لیک جهت یکرآاز رزین کوپلیمر 

استفاده در سطوح داخلی توسعه 

دارای  ®پیدا کرده است. ورزسیل

دهی بسیار سطح نهایی و پوشش

باشد. عالوه بر داشتن مناسب می

میزشوندگی، دارای طول خاصیت ت

با  ، همچنینباشدعمر باالیی نیز می

توجه به پایه آب بودن، فاقد هر 

ه مضرات زیست محیطی و گون

  بهداشتی است.

 

 021-88773124تلفن تماس:       

 

 www.varziran.comوب سایت: 

 

 sales@varziran.com   ایمیل: 

 

http://www.varziran.com/
mailto:sales@varziran.com


 

 روش اجرا:

شود در دو مرحله میا کامالً هم زده و سپس پیشنهاد پس از باز کردن درب ظرف، ابتدا آن ر

 آمیخته شود. آب تمیز %30-20با 

 ادوات اجرا:

 قلم مو، غلطک، اسپری بدون هوا

 اجرا با اسپری بدون هوا:

 اینچ 021/0-026/0اندازه نازل:         درجه     50زاویه نازل:              150-180فشار: بار 

 شرایط نگهداری: 

+ درجه 45+ تا 5مستقیم نور خورشید و در دمای در محیط خشک و خنک و دور از تابش 

تا یکسال پس از تاریخ تولید در ظروف در نیز گراد نگهداری شود. بهترین زمان مصرف سانتی

 باشد. بسته می

 

 مشخصات فنی
 

 متر مربع بر لیتر 12الی  10 پوشش تئوری

 مایع ویسکوز حالت ظاهری

 سفید فام 

 متر مکعبگرم بر سانتی 5/1 ±2/0 وزن مخصوص 

 65 درصد جامد وزنی

 ساعت 2حداکثر  زمان خشک شدن سطحی

 ساعت 3حداقل  زمان اعمال الیه بعدی
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