
گــچی یا گــچ کاری شده اطمینان حاصل شود.  ســپس 
برای ارتقاء چسبندگی ســطوحELASTOPRIME را روی 
تمامی مقاطع اجرا نمایید.   دقت شود قبل از اعمال پرایمر 
هیچ گونــه ذره سســت یا گرد و غبار بر روی ســطح باقی 

نمانده باشد. 
مقاطعآجری: تمام مقاطع باید خشــک و با اســتفاده از 
فرچه ســیمی عاری از شوره و گرد و غبار شوند و بندکشی 

آجرها نیز سالم و بدون تََرک باشند. 
سطوحیکهدارایپوششرنگروغنییاامولسیونی
سالمهستند: سطوح براق را بوسیله سنباده زبر نموده و 
ذرات خارجی، پوســته ها و الیه های گچی شده را با روش 

متناسب تمیز نموده و خشک نمایید. 
سطوحیکهدارایپوششرنگروغنیوامولسیونی
معیوبهســتند: الیه های رنگی موجود را با استفاده از 
وسایل مناسب مکانیکی یا مواد شیمیایی رنگ بر کاماًل تمیز 
نموده و در صورت امکان مقاطع را با استفاده از فشار قوی 

آب تمیز و خشک نمایید.  
توصیه بهداشــتی: احتمال دارد ســنباده زدن رنگ های 
قدیمی منجر به تولید گرد و غبار حاوی سرب گردد.  قرار 
گرفتن در معرض غبار ســرب بــه ویژه در مورد کودکان و 
زنان باردار آســیب های مغزی و ســایر اثرات زیان بار برای 
سالمتی را به همراه دارد.  بنابراین استفاده از ماسک و تهویه 
مناســب ضروری می باشد.  توصیه می شود در این موارد با 
دفتر فنی شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران تماس 

حاصل نمایید. 

روشمصرف
قبل از شــروع رنگ آمیزی تمامی مقاطـــع باید با مطابق 
روش هـــــای فوق آماده ســـــازی شــوند و یک دست 
ELASTOPRIME روی تمامی مقاطع اجرا گردد.  بســته به 
اندازه بافت مورد نظر، می توانید مقدار متناســبی آب تمیز 
به رنگ اضافه نموده و به آرامی با استفاده از میکسر مناسب 
)دریل+پره( مخلــوط نمایید تا کاماًل یکنواخت گردد.  در 
صورتی که بافت درشت مورد نظر باشد، به هیچ وجه رنگ 
را بــا آب مخلوط ننمایید.  برای رســیدن به فام مورد نظر 
از MASTERTINT اســتفاده نمایید.  جهت اجرا با توجه به 
بافت مورد نیاز از غلطک اسفنجی متناسب استفاده نمایید. 
توجه: از اعمال رنگ روی سطوح داغ، یخ زده و سطوحی که 
رطوبتی بیش از 80 درصد دارند خودداری گردد.  همچنین 
دمای سطح حداقل باید 3 درجه سانتی گراد باالتر از نقطه 

شبنم باشد. 

مشخصاتفیزیکیوشیمیایی
حالت فیزیکی: مایع ویسکوز

فام: مطابق با کدهای تعریف شده
1/4±0/1 g/cm3 :وزن مخصوص

زمان خشک شدن سطحی: 1/5 تا 3 ساعت
زمان خشک شدن نهایی: 3 تا 7 روز

دمای مناسب زیرآیند جهت اجرا: 10+ تا 35+ درجه سانتی گراد
مالحظات

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخبندان 

و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتی گراد

نوع بسته بندی: سطل 4 و 20 کیلوگرمی

حفاظتوایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سالمتی و 
محیط زیســت قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
ABATEXTURE ســمی نمی باشــد اما در زمــان اجرا از 

دستکش، عینک و لباس کار استفاده شود. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطالعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست. 

رنگ تکسچر 
ABATEXTURE

رنگ اکریلیکی پایه آبی با فرموالســیون ویژه که پس از اجرا سطحی زیبا و دارای بافت به 
دســت می دهد.  این رنگ به واسطه ایجاد الیه ای ضخیم، از تمامی مقاطع زیرآیند به خوبی 
محافظت نموده و به واســطه مقاومت جوی و قابلیت شستشوی عالی برای مصارف داخلی و 

نماسازی کاربرد وسیعی دارد. 

خواصواثرات
انعطافپذیریزیادوقابلیتپوشانیدنتركها	 
مقاومتباالدربرابرتابشنورخورشید)اشعهUV(و	 

گچیشدن
مقاومتباالدربرابربارانهایشدید	 
قدرتپوششدهیعالی	 
تراواییزیادبخارآب	 
چسبندگیبسیارزیادبهانواعزیرآیندها	 
مقاومتبسیارزیاددربرابرسایش	 
مقاومدربرابــرمیکروبها،قارچهــا،باکتریهاو	 

میکروارگانیسمها
سرعتخشکشدنباال	 
سهولتاجرا،سازگاربامحیطزیستوبدونبو	 
قابلیتشستشوپسازخشکشدن	 
صرفهاقتصادی	 

مواردکاربرد
1- رنگ آمیزی انواع نماهای داخلی و خارجی

2- پوشش دادن و زیباسازی انواع مصالح ساختمانی نظیر 
مالت های سیمانی، بتن، آجر، گچ، سفال و. . .  

3- اجرا بر روی ســطوحی که نیاز به قدرت پوشش دهی و 
پرکنندگی زیادی دارند. 

4- یکنواخــت نمودن و پوشــاندن عیــوب زیرآیند نظیر 
فرورفتگی ها و برآمدگی ها

مقدارمصرف
با توجه بــه اندازه بافت مورد نظر و تخلخل زیرآیند مقدار 
مصرف برای هر متر مربع می تواند بین 0/3 تا 1/8 کیلوگرم 

متغیر باشد. 

آمادهسازیسطوح
مــــقاطعبتنیوسیمانی:مقاطع بتـــــن ریزی و 
سیمان کاری شده بســته به شرایط محیطی باید به مدت 
2 تا 4 هفته دست نخورده بمـــانند تا کــاماًل خشــک و 
 V محـــــکم گردنــد.  مقـــاطع ترک خورده را به شـکل
باز نمـــوده و سپس با اسـتفاده از ترمیم کننـده بتـن ویژه 
E. M. SUPER REPAIR یــا بتونه اکریلیک ترمیم نمایید.  
ســطوح قدیمی، آلوده و غبارآلود باید با وســایل مکانیکی 
یا با فشــار آب )water jet( طبق روش های متداول تمیز و 

کاماًل خشک شوند. 
مقاطعگچی:باید از خشک و سخت بودن کامل مـــقاطع 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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