
 

 

 PFAC-Lالك آکریلیک تک جزئی براق 
 

 تعریف:

بر پایه رزین آکریلیک تک جزئی پایه حاللی طراحی شده است. این الك با دارا بودن مقاومت باال در برابر شرایط  PFAC-Lالك 
رار به طور گسترده مورد استفاده قیورتان، اپوکسی و پلیآکریلیک، ا نظیر هپوششسطوح و سازگاري باال با انواع  و UVجوي و اشعه 

 گیرد. می

 

 مصارف:

 به عنوان الك در:

 هاي دکوراتیو سازه -
 نماي آجري، فلزي و کامپوزیتی ساختمان  -
 ها و ...هاي مختلف ساختمان نظیر دیوارها، نردهبخش -

 

 خواص و مزایا:

 سریع خشک -
 UVوامل جوي و اشعه مقاومت عالی در برابر ع -
 براقیت بسیار باال  -
 چسبندگی مناسب به سطوح مختلف  -
 قابلیت حفظ براقیت طوالنی مدت -
 پایداري مناسب در برابر تغییرات آب و هوایی -
 اعمال آسان -

  



 

 

 گراد):درجه سانتی 25جدول خواص (دماي 

 شفاف رنگ
 براق براقیت

 تک جزئی تعداد اجزا
 % 5±50 درصد جامد حجمی

 3g/cm 05/0 ± 1 نسیته دا
 µm 80 – 60 ضخامت پیشنهادي فیلم خشک

 2kg/m 16/0 – 12/0 *پوشش تئوري با ضخامت پیشنهادي
 )µm 60دقیقه (ضخامت  45 )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

 )گرادیسانت + درجه40+ تا 5 ییدما

 بنديبسته
kg 1 
kg 5 
kg 15 

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

  



 

 

 دستورالعمل مصرف: 

 سازي سطح: آماده

شود، هاي قبلی باشد. توصیه میید کامال تمیز و عاري از هرگونه آلودگی نظیر ، چربی، رطوبت، گرد و غبار و بقایاي رنگسطح با
 MEKهاي احتمالی موجود بر روي سطح، توسط دستمال آغشته به حالل غیرچرب مناسب نظیر جهت افزایش چسبندگی، آلودگی

 برطرف گردند. 

 

 روش اعمال: 

استفاده  T-550توان از تینر مو و اسپري معمولی قابل اجرا است. در صورت نیاز به رقیق نمودن، میتفاده از غلتک، قلماین الك با اس
گراد باشد. پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات با تینر + درجه سانتی50+ تا 5کرد. درجه حرارت محیط در طی مراحل اجرا باید بین 

 شستشو گردد.  T-550مناسب 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 جهت برابر مواد شیمیایی پوشیده و از کرم محافظتی روي پوست صورت و دست استفاده نمایند. استفاده از عینک

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

 

 نکات مهم: 

 جهت رقیق نمودن الك آکریلیک، به هیچ وجه نباید از بنزین استفاده شود.  -
بندي و تماس مواد با رطوبت و گرد و غبار اجتناب گردد. همچنین پس از مصرف، باید پیش از زمان اجرا، از باز کردن بسته -

 باقیمانده اطمینان حاصل شود. از سیل بودن کامل ظرف حاوي مواد 

 

  


