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  رنگ جوتن        

  اطالعات فني

JOTASHIELD TEX MEDIUM  
  شرح محصول

با و چسبندگي باال  باپايه  آب% 100انعطاف پذير ، و براق ، مقاوم و با بافتي متوسط يك رنگ تزييني  مديومتكس  رنگ جوتاشيلد

  .مي باشدهاي سنگي سخت ريزدانه

  كاربرد پيشنهادي

داراي اين محصول . مي باشد، آجري و سفت كاري شده بتوني  ، اندود خارجي و بر روي سطوح سيمانفضاهاي استفاده در براي 

با غلتك  مديومهنگامي كه جوتا شيلد تكس . است نيز مقاوم در برابر شرايط جوي و آب و بوده خوب  بسيارويژگي چسبندگي 

اين دامنه تحمل ترك خوردگي . يك بافت بسيار جذاب ايجاد نموده كه تمام عيوب كوچك سطح را مي پوشانداسفنجي اجرا شود 

آزمون هايي همچنين  ،در البراتوار مهندسي تايوود  بريتانيا مورد آزمون قرار گرفته است " مستقالميليمتر  0.7 محصول بميزان 

  .  انجام پذيرفته است نيز آب و بخار آب مايع انتشار و نفوذ دي اكسيد كربن ، عبور براي 

  انتشار روي سطحميزان و  رنگضخامت 

  نمونه     )حداكثر(بيشينه   )حداقل(كمينه             

      )نانو متر(، خشك رنگضخامت 

      )نانو متر( ، خيسرنگضخامت 

  3          4                  2                         )ليتر /متر مربع(سطحي نظري انتشار  ميزان

  توضيحات 
، ميزان تخلخل سطح ، عيوب ، دما ميزان انتشار رنگ وابسته به نوع بافت . ضخامت رنگ متغير و بصورت ميانگين محاسبه خواهد شد

  .و ضايعات زمان اجرا و غيره مي باشد

  هاي فيزيكي ويژگي

  .فضاهاي خارجي جوتاشيلد مراجعه فرماييدبه سمپل رنگ " لطفا        رنگ

  49 ± 2    )حجم به درصد(مواد جامد 

 1998 :3233 ISO  (E) الملليمحاسبه بنا بر استاندارد بين

  سازي سطحآماده

ي آثار لك، آلودگي و  همه. مورد پوشش بايد سالم، پاكيزه، خشك و كامالً عاري از گرد و غبار، روغن، حباب و تخلخل باشد سطح

زني زبر و سخت از سطح مورد نظر زدوده  ي ذرات معلق بايد با برس بر روي سطوح گچي و غبارآلود، همه. ترك بايد كامالً پاك شود

 . شود

 سطوح ديگر

ترين دفتر جوتن در لطفاٌ براي كسب آگاهي و اطالعات تكميلي با نزديك. توان اجرا نمودا بر روي سطوح ديگر نيز مياين پوشش ر

  .خويش تماس حاصل كنيدزندگي محل 
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  شرايط حين اجرا
هوا و ي شبنم باالتر از نقطه سانتيگرادي درجه 3حداقل بوده و نيز  سانتيگرادي درجه 10دماي سطح مورد پوشش بايد حداقل 

 .)شود اي از سردي هواست كه در آن شبنم تشكيل مي ي شبنم، درجه نقطه( رطوبت مربوطه در پيرامون سطح مورد نظر باشد

  هاي اجراشيوه

 Hopper Gun     ايپاشش افشانه

  .شودبراي اجرا توصيه مياين شيوه    موقلم

  .شودبراي اجرا توصيه مياين شيوه      غلتك

  اجرااطالعات 

  آب  كنندهپاك/كنندهرقيق

  

  زمان خشك شدن

ها بستگي داشته و به دماي محيط، ضخامت رنگ و شمار اليهزمان خشك شدن رنگ عموماٌ به جريان هوا در محيط پيرامون، مدت

  : اندارقام ارائه شده در جدول با رعايت مالحظات زير محاسبه شده. ثير قرار خواهد گرفتن نسبت تحت تاهما

 )گردش آزادانه هوا در محيط  يا محيط بيرونقرار گيري در معرض هواي (ي مناسب سيستم تهويهوجود  •

 متداول ضخامت  •

 اجراي يك اليه رنگ روي يك سطح ساكن •

 درصد 70رطوبت نسبي  •

̊̊     c̊̊10         دماي سطح مورد پوشش ̊̊    cccc23     ̊̊ ̊̊    cccc40    

  h6     h3     h1             شدن سطحزمان خشك

  h     h5     h3 10            كاملشدن زمان خشك

  h10     h5     h3       )كمترين(ي بعدي شدن براي اجراي اليهزمان خشك

  )بيشترين(ي بعدي شدن براي اجراي اليهزمان خشك

 .ي بعدي بر اساس نوع رنگ معمول و استاندارد تدوين شده استهاي پيشنهادي ارائه شده براي پوشش اليهداده -1

هاي پيشين خواهد زمان خشك شدن تحت تأثير شمار، ترتيب و نيز ضخامت كلي اليهاي، مدت چنداليهدر صورت اجراي  -2

 .بود

 . ي بعدي، بايستي كامالً خشك و عاري از هر گونه آلودگي باشدسطح مورد پوشش پيش از اجراي اليه -3

شدن  زمان واقعي خشك مدت. ورد مالحظه قرار گيردهاي ارائه شده تنها بايد به عنوان خطوط راهنماي كلي م شايان ذكر است كه داده

هاي رنگي زيرين، نيازمندي به اجراي  بر اساس ضخامت رنگ، شرايط تهويه، رطوبت، مجموعه اليهي بعدي، اجراي اليه به منظور

ام كامل پيشنهادي را تنها ، يك نظ براي اين منظور. ها باشد كمتر يا بيشتر از اين دادهممكن است ... زودهنگام، استحكام مكانيكي و 

  .گيرد، مورد تشريح قرار داد ي عوامل تأثيرگذار و شرايط ويژه را به تفكيك در بر مي كه همه System Sheetتوان بر روي يك  مي
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  آميزي پيشنهادينظام رنگ
  

Jotashield penetrating primer   ياAlkali Resistant primer  1 اليه  

  اليه 2          مديوم د تكس لجوتا شي

  

اگر براي بر طرف كردن عيوب سطح از پر كننده هاي بلوك هاي سيماني استفاده شده است ، مقتضي است قبل از اجراي پوشش هاي 

  .جوتاشيلد ، تخلخل هاي سطوح ماسه ا ي بوسيله آستر رقيق نشده پوشانيده شده باشد

  .توان تعريف نمود را نيز ميهاي ديگري همچنين بنا بر فضاي مورد استفاده، نظام

  گواهي آزمون ها 

  توسط موسسه ي مهندسي تايوود در بريتانيا    –تعيين تحمل ترك خوردگي 

  توسط موسسه ي مهندسي تايوود در بريتانيا    -تعيين ميزان انتشار رطوبت بخار آب  

  توسط موسسه ي مهندسي تايوود در بريتانيا    -تعيين مقاومت در برابر نفوذ و انتشار دي اكسيد كربن 

  توسط موسسه ي مهندسي تايوود در بريتانيا   -تعيين ميزان انتقال مايع آب 

  انبارش

ي مطلوب  در يك مكان خنك با تهويهمحصول بايستي . اين محصول بايد مطابق با مقررات ملي مورد نگهداري و انبارداري قرار گيرد

، ظروف محتوي رنگ بايد كامالً دربسته و نفوذناپذير نگه  همچنين. نگهداري شود و از حرارت و تابش مستقيم آفتاب نيز محفوظ بماند

  .داشته شوند

  جابجايي

  . ظروف محتوي رنگ را با احتياط حمل كرده و پيش از مصرف خوب هم بزنيد

  ي ظروف اندازه
  )به مقياس آمريكايي(گالني  5گالني و  1ي  ها بسته در

    .اي اندكي متفاوت باشد هاي محلي و منطقه بندي محصول ممكن است از كشوري به كشور ديگر بنا بر ضرورت ي ظروف بسته اندازه

  

  بهداشت و ايمني
  .فرماييداند، توجه  پيش از مصرف، به اخطارها و هشدارهاي پيشگيرانه و احتياطي كه بر روي ظرف رنگ نمايش داده شده لطفاً

از . آميزي پرهيز كنيد از تنفس و استنشاق غبار ناشي از رنگ. ي مطلوب انجام دهيد آميزي را در شرايط مناسب با تهويه اجراي رنگ 

ي تميزكننده مناسب، صابون و  در صورت ريزش رنگ بر روي پوست، آن را فوراً با يك ماده. كنيد تماس پوست بدن با رنگ جلوگيري

هاي پزشكي  ها بايد با آب روان به خوبي شستشو داده شده و در صورت نياز فوراً تحت مراقبت در صورت تماس، چشم. آب پاك كنيد

  .قرار گيرند

هاي بهداشتي و ايمني و اقدامات پيشگيرانه براي كاربرد اين محصول، به  آسيب ي خطرات و براي كسب اطالعات تكميلي در زمينه

    .    مراجعه فرماييد (Material Safety Data Sheet)ي اطالعات ايمني مواد  صفحه
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  رفع مسؤوليت

هاي عملي، بيانگر آخرين دانش فني جوتن از   هاي آزمايشگاهي و تجربه ي آزمون بر پايه ي اطالعاتي اين پروندهاطالعات موجود در 

رود، شركت  با اين حال، از آنجا كه محصول غالباً تحت شرايطي فراتر از كنترل ما به كار مي. ي كاربري آن است محصول و شيوه

همچنين، حق حك و اصالح اطالعات ارائه شده . انت قرار دهدي ديگري را مورد ضم تواند جز  كيفيت خود محصول، مسأله جوتن نمي

  . در اين پرونده، بدون آگاهي قبلي براي شركت جوتن محفوظ است

  

براي . باشد كشور داراي مراكز توليد، دفاتر فروش و انبارهاي نگهداري مي 50است كه در بيش از   جوتن يك شركت مشهور در جهان

اي جوتن تماس حاصل نموده يا از وب سايت جوتن به  ترين دفتر منطقه ر محلي جوتن، لطفاً با نزديكترين دفت دريافت نشاني نزديك

  . ديدن فرماييد www.jotunkish.comنشاني 

  

  )سهامي خاص(شركت جوتن پارس كيش  :نمايندگي انحصاري در ايران

      88524105- 6: تلفن

      88524104      :فكس
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