EC-311
نانوپوشش ضدذب
برای محافظد
MDF

و ضدذرون پاید ب
چدوبی نووپداو و

سدحو

هَاد پبیِ آى سیالى ّبی اصالح ضذُ ٍ رزیيّبی آوریلیىی
ٍ سیلیىًَی هیثبضذ EC-311 .ثزب هوبًعزت از ًفزَر آة ٍ
رٍغي ثِ درٍى سطَح چَثیً ،ئَپبى ٍ  ،MDFایي سزطَح
را در ثراثر پَسیذگی ،آلَدگی ٍ خراش هحبفظت هزی وٌزذ
ٍ از ایي طریك ثبعث ثْجَد خزَاظ ٍ افزسایص هبًزذگبری ٍ
عور ایي سطَح هی ضَد .عزالٍُ ثزر ایزي ،ثزب اسزتفبدُ ازایزي
پَضص هی تَاى خَاصی هثل تویسوٌٌذگی آسبى ،لىِ ثری،
افسایص ویفیت ٍ وبرایی سطَح چَثیً ،ئَپبى ٍ  ،MDFرا
در سبختوبىّب ثِ ٍجَد آٍرد .ایي پَضص ّوچٌیي از پَستِ
پَستِ ضزذى سزطح چزَة ٍ ثزبد وزردى آى در هىزبى ّزبی
ثْذاضتی ٍ سزًَب جلزَگیری

هی وٌذ .ایي پَضص در ثراثر اضزعِ خَرضزیذ همزبٍم ثزَدُ ٍ
دچبر زردضذگی ،هبتی ٍ ترن ًوی ضَد.
ویژگیها و کاربردها



ٍزى هخصَظ1/0±0/05 :گرم ثر سبًتیوتر هىعت
پَضص تئَری 18 :تب  20هتر هرثع

 EC-311یه ًبًَپَضص دٍستذار هحیط زیست است وزِ

هرطَة ٍ خی

حبلت ظبّری :هبت اثریطوی
6-7 :pH

معرفی محصول

هبًٌذ سرٍی

مشخصات فیسیکی

عذم ًفَر آة ٍ رٍغي در ولیِ سطَح چَثیً ،ئَپبى ٍ
 ٍ MDFدر ًتیجِ افسایص عور آًْب

زهبى خطه ضذى سطحی 2 :سبعت
حالل :آة
رٍش اعوبل :اسپری -للن هَ
دستورالعمل استفاده از محصول
لجل از پَضص دّی ،سطح زیروبر ثبیذ تویزس ٍ عزبری از ّزر
گًَِ چرثی ،گرد ٍ غجبر ٍ وبهال خطه ثبضذ.
در صَرت ٍجَد رًگّبی وٌِْ سطح را سوجبدُ وطزیذُ ٍ
ثعذ پَضص دّی را اًجبم دّیذ.
هحلززَل را وززبهال ثْززن زدُ ٍ سززپ

 3لسززوت از آى را ثززب 1

لسززوت آة دارای سززختی ووتززر از  ٍ 300یززب آة همطززر
هخلَط وٌیذ ٍ رٍی سطح تَسط پیسزتَلِ یزب للزن هزَ اجزرا
ًوبییذ.
ثرای وبرایی ثْتر ،تَصیِ هی ضزَد وزِ پَضزص دٍ الزی سزِ
دست ٍ ثب فبصلِ 20دلیمِ ثر رٍی سطح اعوبل گردد.
ثرای خطه ضزذى وبهزل پَضزص ٍ افزسایص اسزتحىبم آى،
سطح را حذالل ثِ هزذت  24سزبعت در دهزبی هحزیط لزرار
دّیذ.



اجرای سریع ٍ آسبى

شرایط نگهذاری

ثذٍى ثَ ٍ عَارض ضیویبیی



هحلَل در ظرٍف درة ثستِ سزبلن ،در اًجزبر سزر پَضزیذُ ٍ

همبٍم در ثراثر ًَر خَرضیذ

خطه در دهبی  5-35درجِ سبًتی گراد ًگزِداری ضزَد. .



ضذ جلجه  ،خسُ ٍ ثبوتری

از یخ زدگی هحبفظت گزردد .پز

هحلَل در آة



ظرف را هحىن ثستِ ضَد.

سبزگبر ثب هحیط زیست

عور هفیذ :در ضرایط ًگْذاری فَق تب یىسبل لبثزل اسزتفبدُ

ثذٍى پَستِ پَستِ ضذى

است.





از ّرثزبر هصزرف درة

