
 

 

 PFAC-7012رنگ آکریلیک تک جزئی 
 

 تعریف: 

برپایه رزین آکریلیک تک جزئی پایه حاللی طراحی شده است. این محصول به دلیل داشتن پایداري باال در برابر  PFAC-7012رنگ 
لف هاي مختآمیزي المانو چسبندگی باال به سطوح سیمانی، بتنی، آجري، فلزي و آسفالتی، به منظور رنگ UVعوامل جوي، اشعه 

 باشد. ها و موارد مشابه کامال مناسب میشهري، نماي ساختمان

 

 مصارف:

 هانماي بیرونی ساختمان -
 هاي طبقاتیهاي پارکینگها و ستوندیواره -
 هاي صنعتیسطوح بتنی، سیمانی و آجري داخل و خارج سوله -
 هاآمیزي جدولرنگ -
 هاي شهريآمیزي المانرنگ -
 هاي عابر پیاده و ... معابر، پل آمیريرنگ -

 

 خواص و مزایا:

 سریع خشک -
 UVمقاومت عالی در برابر عوامل جوي و اشعه  -
 مقاومت سایشی عالی -
 چسبندگی مناسب به سطوح مختلف  -
 پایداري مناسب در برابر تغییرات آب و هوایی -
 هاهاي ضعیف اسیدي، قلیایی و نمکمقاومت شیمیایی باال در برابر محلول -
 مال آساناع -

  



 

 

 گراد):درجه سانتی 25جدول خواص (دماي 

 هاي متنوعقابل ارائه در رنگ رنگ
 مات تا نیمه براق براقیت

 تک جزئی تعداد اجزا
 % 5±75 درصد جامد حجمی

 3g/cm 1/0 ± 45/1 دانسیته 
  µm 80 – 60 ضخامت پیشنهادي فیلم خشک

 2kg/m 16/0 – 12/0 *پوشش تئوري با ضخامت پیشنهادي
 )µm 60دقیقه (ضخامت  30 )ASTM D1640زمان خشک شدن سطحی (

 ساعت ASTM D1640(  2( زمان خشک شدن عمقی
 ساعت 24 زمان پخت کامل

 T-550تینر آکریلیک  حالل رقیق کننده

 دوره انبارداري
و بازه  دیخورش میماه (به دور از باد، باران و نور مستق 12

 )گرادیتسان + درجه40+ تا 5 ییدما

 بنديبسته
kg 20 
kg 200 

 * در مقدار پوشش تئوري با ضخامت پیشنهادي، میزان پرت در نظر گرفته نشده است.

  



 

 

 دستورالعمل مصرف: 

 سازي سطح:آماده

واد مو نیز  یقبل يهارنگ یايو بقا یزدگگرد و غبار، زنگ ی،چرب یرنظ یهرگونه آلودگاز رطوبت و  يو عار یزکامال تم یدسطح با
 .گردندیبه سطح م پوشش یچسبندگ یدسبب افت شد سستو مواد  هایباشد. آلودگ سست و ناپایدار

 

 روش اعمال: 

ن از توامو و اسپري معمولی قابل اجرا است. در صورت نیاز به رقیق نمودن رنگ، میاین پوشش با استفاده از غلتک، کاردك، قلم  
گراد باشد. پس از اتمام کار، کلیه + درجه سانتی50+ تا 5محیط در طی مراحل اجرا باید بین استفاده کرد. درجه حرارت  T-550تینر 

 شستشو گردد.  T-550تجهیزات با تینر مناسب نظیر 

 

 موارد ایمنی:

 تماس مواد با پوست و یا استنشاق بخارات ممکن است باعث آلرژي شود. تیم اجرا باید لباس و ماسک مخصوص و دستکش مقاوم در
 هاي مخصوص جهتبرابر مواد شیمیایی پوشیده و  از کرم محافظتی روي پوست صورت و دست استفاده نمایند. استفاده از عینک

 ممانعت از تماس مواد یا غبار اسپري با چشم الزامی است. 

  


