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  گروه محصوالت : رنگ هاي پوششي دكوراتيو داخل ساختمان 
  

BETEK SMART 
  

 توضيحات محصول 

صرفه اقتصادي و كيفيت را همراه با قدرت    مشخصات فني  رنگ امولسيوني دكوراتيو داخلي بر پايه كوپليمر اكريليك
و ساختار مقاوم در برابر آب ارائه مي دهد. با سطح كار ادغام مي شود. بدون ايجاد تاول و پوسته پوسته   پوشانندگي باال 

  .بدون بوي مزاحم به دليل فرمول مبتني بر آب و سازگار با محيط زيست شدن،

   سطوح قابل اجرا 

ده قديمي يا جديد ، گچ، بتونه، بتك اسمارت پس از آستر كاري بر روي سقف ها و ديوارهاي داخلي رنگ شده/گچ كاري ش 
  .، سطوح شيشه اي قابل اجرا مي باشدOSBصفحه هاي گچي ، صفحه هاي بتوني، 

   روش اجرا 

اطمينان حاصل كنيد كه سطح كارصاف، ايمن و در شرايط خوبي براي حفظ و نگهداري آستر و رنگ پوششي باشد. سطح  
ي سست تميز كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه سطح پايدار، خشك،  كار را از هرگونه كثيفي، گرد و غبار، چربي، اليه ها

روز) در مواردي كه سطح كار بتن، بتن اكسپوز، سطوح گچ كاري شده باشد صبر كنيد و ذرات   ٢٨تميز باشد. بايد مدت (
يا تعمير سست گچ را با استفاده از كاردك يا روشي مشابه تميز كنيد. در صورت نياز سطوح رنگ شده قبلي را تصحيح  

كنيد سطح كار را (بر پايه حالل آب) با استفاده از كاغذ سنباده دانه ريز سنباده بزنيد و سپس آستر اعمال كنيد. براي 
  Betekيا  Betek Gypsumسطوح گچي كه براي اولين با رنگ كاري خواهند شد از پرايمر ِبتِك استفاده كنيد. از پرايمر

1/7 concentrated Primer سطوح مولد گرد و غبار مانند گچ، آهك، سفيد و بتن هوادهي به   طوح با جذب باال،براي س
صورت يك اليه بدون شانه يا جال دادن اعمال كنيد. مستقيماً روي آهك نزنيد. پس از استفاده از يك اليه رنگ مخفي 

ز رنگ رويه را اعمال كنيد. كننده ساتين بر روي سطوح بسيار كثيف به منظور بهبود قدرت پوشش ، يك يا دو اليه ا
  .گراد در تمام نقاط باشد+ درجه سانتي٣٠+ تا ٥اطمينان حاصل كنيد كه دماي محيط و سطح بين  

  :هشدار

را بر روي سطوح داخلي جذب كننده و  Betekيا پرايمر  Betek 1/7 concentratedپرايمرهاي شفاف: پرايمر غليظ
و بتن هوادهي به صورت يك اليه بدون شانه كردن و پوليش، اعمال كنيد.    سطوح پر گرد و غبار مانند گچ، آهك، سفيد

هنگامي كه اين پرايمرها را روي سطح رنگ شده قبلي (مبتني بر حالل آب) بدون توليد گرد و غبار زياد و يا سطوح با 
روي چنين   چسب/خمير اعمال كنيد، سطحي شيشه اي تشكيل مي شود. مشكالت پوشش، ترك خوردگي و/يا چسبندگي

بار رويه را اعمال كنيد. در چنين حالتي به سمباده زدن ادامه دهيد تا اليه شيشه   ٨تا    ٧سطوحي ديده مي شود، حتي اگر  
  .اي به طور كامل از بين برود

  :پرايمرهاي پيگمنت

تني بر حالل آب  به عنوان پرايمر/ترانزيشن روي سطوح ديوارگچ كاري شده يا خام كه با رنگ هاي مب  Betekاز پرايمر
رنگ آميزي شده اند استفاده كنيد. از آنجايي كه هنگام استفاده از اين پرايمرها، بايندر جذب سطوح جذب كننده و مولد 

ظاهر پر گرد و غبار و ساير مشكالت    گرد و غبار زياد مانند گچ، آهك، سفيد كاري و بتن هوادهي شده مي شود امكان ايجاد
  تروي سطح وجود خواهد داش
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  :سطوح بتونه كاري شده 

اگر سطوح ديوار قرار است با خمير بتونه اصالح شود، پرايمرهاي شفاف را بدون شانه كردن يا پوليش (با غلتاندن غلتك  
به سمت پايين فقط براي يك دور) روي سطوح جذب كننده و مولد گرد و غبار زياد مانند گچ، آهك، سفيد و بتن هوادهي 

خمير آماده را بماليد (سطح بايد با خميري كه با رنگ زير كار و رويه سازگار است كامال صاف  شده اعمال كنيد. سپس  
پيگمنت ادامه دهيد و سپس به سراغ رنگ پوششي برويد. اگر گچ روي رنگ قديمي اعمال    Betekشده باشد)، با پرايمر

  .همراه با گچ مي ريزد شده باشد، مرتباً روي سطح را خراش دهيد در غير اين صورت، رنگ رويه نيز

  :سست تميز كردن اليه آهكي و  

اليه هاي رنگ قديمي را كه از روي ديوار جدا شده اند و سطوح جذب كننده مانند آهك زير رنگ را با استفاده از يك  
ش  بار پس از تست، تميز كنيد. فرامو  ٢٥٠برس سيمي يا كاردك تميز كنيد. يا با استفاده از واتر جت با حداكثرفشار  

نكنيد كه حتما تست نمونه براي روش هاي واتر جت يا سنباده انجام دهيد. در غير اين صورت، فشار زياد ممكن است  
  .به سطوح آسيب برساند و نياز به تعمير و اصالح قابل توجهي داشته باشد

  : روش ايرلس جرا با  ا

    بار ١٤٠- ١٢٠فشار: 
    درجه ٥٠زاويه نازل: 

   اينچ ٠.٠١٩ اندازه نازل (اينچ):
  

  رقيق سازي: 

درصد  ٣٠، پس از رقيق كردن به ميزان   درصد توصيه مي شود ١٠قلم مو رقيق سازي به ميزان   و رولدر روش هاي 
   .با آب تميز در دو اليه اعمال شود

   :) ساعت   ٪ ٦٥درجه سانتيگراد،    ٢٠زمان خشك شدن (در دماي 

  دقيقه  ٦٠-٣٠:  تماس دشدن در ح خشك
   ساعت ٦-٤زمان استراحت بين پوشش ها:  

 ساعت ٢٤ن نهايي: شدخشك 
   .(زمان خشك شدن ممكن است در رطوبت نسبي باالتر و مقادير دماي پايين تر افزايش يابد) 

  
  :   مصرف 

ليتر رنگ آميزي كرد. يك نمونه كنترل شده براي تخمين مقدار مصرف  ١متر مربع را مي توان در يك اليه با  ١٦تا  ١٢ 
   .انجام دهيددقيق 

  :   نگهداري در انبار 

سال در بسته بندي باز نشده در محيطي خنك و خشك و محافظت شده در برابر يخ زدگي و نور    ٣قابل نگهداري به مدت  
   .مستقيم خورشيد. بسته بندي را بالفاصله پس از استفاده به صورت كامالً محكم و بدون هوا ببنديد
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  بسته بندي:  

    ليتر ٢.٥ليتر،  ٧.٥ليتر،  ١٥

   :موارد پرخطر 

  ايجاد سوزش بر روي پوست 

H317 د ، ممكن است باعث خارش آلرژيك شو 

 


