
 

  

 
SUPER VAN 

ّوچٌیي  ؛هی تاشذّیذرٍلیس شذُ یک صاتَى خسشَر تا لذرذ تسیار تاالی دیسدرس کٌٌذگی رًگْای راکسیَ ایي هادُ  

 تاالیی داراسر. یسخسی گیر  لذرذ

 

 خصَصیاذ فیسیکی

 خلیورّا ٍ سَرفکساًر ّا زرکیة شیویایی: هخلَطی از

 شکل ظاّری: هایع لَُْ ای رًگ ٍیسکَز 

 ساخساریًَی: ًاًیًَیک

pH :5  

    23.1داًسیسِ: 

  88  2 %: درصذهادُ خشک

 حاللیر: تِ راحسی درآب سرد تِ ّر ًسثسی حل هی شَد

 

 خصَصیاذ

 دیسدرس ، یکٌَاخر کٌٌذگیداشسي خَاص  رًگرزی تخاطر ّوِ فرآیٌذّای سفیذگری ٍ در ایي هادُ هی زَاًذ

 هصرف شَد. تطَرکاهل ًرم کردى آب سخر،ٍ  سخسی گیری، کٌٌذگی

 .ای هادُ فالذ ّرگًَِ کف هساحن در کلیِ خرٍسِ ّا اسر 

  ِتا زَجِ ت PH   ُهاد SUPER VANرًگرزی  تا کوسریي اثر هشکلسا در فرآیٌذ ّای سفیذگری، یک عاهل  تسیار هؤثر

 ٍ شسر ٍشَ ّا هیثاشذ.

 ازرسَب  یًَْایی کِ تاعث سخسی آب هیشًَذکودلکس لَی زشکیل دادُ ٍ رًگرزی تا سفیذگری ٍ هادُ درفرآیٌذ ایي

 رًگ هیشَد. تاعث شفافیر تیشسردر ًسیجِ  تررٍی سطح خارچِ ٍهاشیي آالذ جلَگیری هیکٌذ ایي هَاد

 ٍ ُدٍتارُ رًگ تررٍی زجوع از  ّوچٌیي تخاطرداشسي خَاص دیسدرس کٌٌذگی تاال ازًشسسي رراذ رًگ فیکس ًشذ

 سطح خارچِ جلَگیری هیکٌذ.

 SUPER VAN افسایش هیذّذ. ًیس حاللیر رًگ را ًٍکردُ  ترلرار رًگ خیًَذ ساخسار در تایًَْای فلسی هَجَد 

 SUPER VAN  ازاسر؛ هخلَط  یسدرس ٍ، دراکسیَ رًگسای  دٌّذُ خَب ترای خارچِ ّای چاج شذُ تا شسسشَ یک 

 .تعول هی آٍردًشسسي رًگ تررٍی سطَح سفیذچاج جلَگیری 

 .ایي هادُ خَاص کوی ازضذخَردگیْاراداراهیثاشذ 

 صرفِ جَیی هیشَد. ّسیٌِ ّا در اًثارداری آى راحر تَدُ ٍ هٌظَرُ تَدى ایي هادُ ًگْذاری ٍ تعلر چٌذ 

 

 

 

 



 

  

 

 ًحَُ هصرف ٍ کارترد

 هصرف شَد. g/l 2-535رلیك شذُ ٍ خیشٌْاد هیشَد ٍاتسسِ تِ رًگ ٍ سخسی آب  2:5-2:1تِ ًسثر 

 

 شسسشَی خس از رًگرزی:

 .گرددهصرف  2:8- 2:1خس از رلیك شذى تِ ًسثر 

 

 شرایط ًگْذاری

 .خالسسیکی هیثاشذکیلَیی  225تسسِ تٌذی در تشکِ ّای  ٍ هاُ لاتل ًگْذاری اسر 1 دهای ازاق توذذ در درظرٍف خلوح ٍ

 

 

 


