
       
 
 
 
 
   007S ®رزسیلو

 پایه آب اکریلیک پرایمر
 

 معرفی محصول
  

 :محصول

(که پس از خشک شدن بی رنگ  مایعی شیري رنگ 007S ®ورزسیل پرایمر اکریلیک
براي زیرسازي باشد که بر پایه رزین اکریلیک و عاري از هر گونه حالل آلی می گردد)می

و  رنگ نهایی شود و منجر به چسبندگی عالیآمیزي استفاده میرنگسطح قبل از 
 گردد.میسطح زیر کار 

     کاربرد: 

هاي اکریلیک و پالستیک تواند به عنوان الیه آستر قبل از اعمال رنگاین محصول می
اعم از گچی، سیمانی، بتنی، بر روي کلیه سطوح داخلی و خارجی ساختمان  ،پایه آب

به عنوان  007S ®ورزسیلتوان از چوبی و ... به کار رود. همچنین می سنگی، آجري،
  .کرداستفاده  قدیمی آمیزي شدهرنگالیه میانی براي تعویض رنگ و نوسازي سطوح 

 ها:ویژگیمزایا و 

هاي آلی و مواد مضر هاي اکریلیک و عاري از حاللبر پایه آب و رزین 007S ®ورزسیل
و بوي نامطبوع، روي سطح زیر تولید شده است که بدون ایجاد هیچ گونه آالیندگی 

سطوحی که و با نفوذ به خلل و فرج و درزهاي ریز مخصوصاً روي  شودکار اعمال می
پیوند قوي با سطح باعث سهولت و ایجاد  قدرت جذب باالیی دارند (مانند سطوح گچی)

ها و کاهش وشو، کاهش هزینهآمیزي، افزایش مقاومت در برابر رطوبت و شسترنگ
و مکانیکی فیلم رنگ افزایش چسبندگی و مقاومت شیمیایی نیاز به رنگ مصرفی، 

و در نتیجه سطح نهایی از لحاظ بصري و همچنین خواص مطلوب، جلوة  گرددمی
 اي خواهد داشت.العادهفوق

نکته حائز اهمیت در مورد این محصول فرموالسیون ویژه آن براي جلوگیري از رشد 
به عنوان الیه  توانیدباشد، پس میها میرگانیسمها و سایر میکرواها، قارچخزهها، جلبک

 استفاده نمایید.آستري بدون بو از آن 
 
 
 
  

 :توضیحات
 بر پایه رزین 700S ®ورزسیل

 اکریلیک و عاري از هر گونه حالل آلی
که جهت فرموالسیون گردیده 

آمیزي و زیرسازي سطوح قبل از رنگ
شود به عنوان الیه آستر استفاده می
رنگ که منجر به چسبندگی عالی 

نهایی و سطح زیر کار و همچنین 
کاهش هزینه و کاهش نیاز به رنگ 

  گردد.مصرفی می

 
 021-88773124تلفن تماس:       
 

 www.varziran.comوب سایت: 
 

 sales@varziran.comایمیل:    

 

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


 
 و نگهداري موارد اجرا

 

 سازي سطح:آماده

قبل از اجرا روي هر سطحی، حتماً از تمیزي سطح اطمینان حاصل فرمایید. 
... را با حالل مناسب و گرد و غبار و گل و الي را به هایی نظیر روغن، چربی و ودگیآل

در صورت نیاز  باد و یا شستن از سطح پاك کنید. دستمال تمیز، فشاروسیله برس، 
هاي قدیمی ها و رنگکاري کرده و بعد از سمباده کاري ناهمواريعیوب سطح را بتونه

 و پوسته پوسته شده، گرد و غبار به وجود آمده را به صورت کامل از سطح پاك نمایید. 

 روش اجرا:

 700S ®ورزسیلپس از اطمینان از خشک شدن و تمیزي سطح، محتویات ظرف حاوي 
مو، را به خوبی هم زده و آن را به صورت خالص و یا با آب ترکیب نموده و توسط قلم

بار، روي سطح  4الی 3متر با فشار میلی 2تا  1,8و یا پیستوله با نازل  غلطک، اسپري
 اعمال نمایید.

درصد  15الی  10کنید، با در صورتی که در یک مرحله و به صورت تک الیه اعمال می
خواهید انجام دهید با وزنی آب ترکیب نمایید و اگر پوشش را در دو یا چند مرحله می

 ب، میکس و مصرف کنید.درصد وزنی آ 25الی  20

را با کمترین نوسان ضخامتی اعمال  700S ®ورزسیلبهتر است پرایمر اکریلیک 
دهید، اي انجام مینمایید. در صورتی که اعمال پرایمر را به صورت دو یا چند مرحله

ساعت صبر نمایید. بعد از اعمال هر الیه  3الی  2هر الیه گردد بین اعمال توصیه می
محیط را از در معرض قرار گرفتن گرد ا زمان خشک شدن پرایمر اکریلیک، صبر کنید ت

با توجه به ضخامت و  700S ®ورزسیلو خاك، پاشش مصالح و ... محافظت نمایید. 
 2الی  1هاي اعمال شده، تهویه و جریان هوا، دما و رطوبت محیط در عرض تعداد الیه

 شود.ساعت به صورت عمقی خشک می 3ساعت به صورت سطحی و بعد از 

 انبارش، نگهداري و نکات ایمنی:
نکات  007S ®ورزسیلدر هنگام حمل و نقل، انبارش و استفاده از گردد توصیه می -1

 رعایت شود.ایمنی و بهداشتی 

را در محیط خشک، خنک و با تهویه مناسب و به دور از تابش  007S ®ورزسیل -2
  .نگهداري نمایید بسته بدر ظروف درو مستقیم نور خورشید 

، 007S ®ورزسیلپس از اتمام کار براي جلوگیري از خشک شدن و ایجاد ضایعات  -3
 اطمینان حاصل نمایید. آن ف حاويظر ببندید و از سالمت فیزیکی درب ظرف را

جهت محافظت از محصول براي مدت طوالنی، آن را به صورت خالص و بدون ترکیب  -4
 با آب نگهداري کنید.

 

 
 021-88773124تلفن تماس:       
 

 www.varziran.comوب سایت: 
 

 sales@varziran.comایمیل:    

 

 
 021-88773124تلفن تماس:       
 

 www.varziran.comوب سایت: 
 

 sales@varziran.comایمیل:    

 

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


 

و کامًال خشک داده  شوستآب شسریعاً آن را با  و تجهیزات، استفاده از ابزارپس از هر بار  -5
 .نمایید

باشد. دماي محل انبارش می  007S ®ماه پس از تولید ورزسیل 24 تا بهترین زمان مصرف -6
 گراد تجاوز نماید.درجه سانتی 35نباید از 

در فضاي بسته بدون تهویه مناسب و یا در فضاي باز با شرایط جوي نامناسب  استفادهاز  -7
مانند بارندگی، وزش شدید باد و گرد و غبار بپرهیزید و همچنین از قرار دادن سطوح پوشش 

 ، خودداري نمایید.پرایمرپیش از خشک شدن کامل داده شده در معرض شرایط مذکور، 

الزم است از تجهیزات محافظتی مانند کاله، دستکش، ماسک، عینک و لباس مناسب در  -8
با پوست و اعضاي بدن بپرهیزید. در  پرایمرزمان کار با این محصول استفاده نمایید و از تماس 

 شستشو دهید.و صابون با آب تمیز  بالفاصلهصورت تماس با اعضاي بدن 
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