
/±

DIN4

(g/cm3±

VOC((g/L

-

(m2 /L

 

������ت

• ترمیم پوشش کف های چوبی فرسوده و مبلمان فضای خارجی
• نوع: پایه آب
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• عدم نیاز به سنباده کاری
• اجرای سریع و آسان

• ایمن برای گیاهان باغی و جنگلی(پوشش گیاهی طبیعی)
• سازگار با محیط زیست

• بدون نیاز به حالل و آماده برای استفاده (خوب هم زده شود)

��� ا����ده

 • کف
• مبلمان باغی و فضا باز

����� ���ف

• سطح را از گرد و غبار تمیز کنید.
• محصول آماده استفاده است و نیازی به رقیق شدن ندارد.

 • قبل از استفاده محصول را به خوبی تکان دهید.
 • با برس و فرچه ، محصول را روی کف چوبی بمالید و پخش کنید.

 • ۱۵ دقیقه صبر کنید و سپس با آب تمیز فراوان بشوييد.
 • به طور معمول یک بار اجرا کافی است، اما در موارد یا مناطق آب و

هوایی نامناسب ممکن است نیاز به دو الیه اجرا باشد.
 • قبل از اعمال هرگونه پوشش محافظ، ۲۴ ساعت صبر کنید تا کامال

خشک شود.

آ��ده ���ی ���

• سطح را از گرد و غبارتمیز کنید.
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• محصول آماده استفاده است و نیازی به رقیق شدن ندارد.
 • قبل از استفاده محصول را کامال هم بزنید تا همگن شود. سپس این

روند را در طول رنگ آمیزی تکرار کنید.
 • یک الیه رنگ توسط قلمو یا غلتک اعمال نماييد و روغن اضافی را پاک

 کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود.
• در جهت راه (راپود) چوب زده شود تا ظاهری یکدست داشته باشید.
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 • برای استفاده در محیط خارجی.
 • درصورت عدم استفاده، درب محصول را بسته نگه دارید.

 • استفاده ازدستگاه های شوینده پرفشار (النس کارواش) توصیه نمی
 شود زیرا ممکن است دانه¬ها یا الیاف چوب، باال آمده و جابجا گردد.

 • دمای عمومی کاربرد محصول (هنگام اجرا) بین 51درجه سانتی گراد تا
 52درجه سانتی گراد و در محدوده رطوبت نسبی 56-04 درصد می

 باشد.
 • محصول باید ازیخ زدگی محافظت شود و در دمای بین 5 تا 53 درجه

سانتی گراد نگهداری شود.

ا��ا��ت ا����
 

 • دور از دسترس کودکان نگهدار یشود.
 • محتویات را برا ی نگهداری به ظروف دیگر انتقال ندهید.

• از قوطی¬های خالی برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.
 • از تماس با چشم و پوست خودداری شود.

• بعد از استفاده دست ها را بشوييد.

 ��� ��ی او���

 در صورت تماس با چشم، به طور کامل چشم را با مقدار زیادی آب
بشوييد. در صورت تداوم تحریک، به پزشک مراجعه کنید.
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HEMEL IRAN
DECK OIL - SMART FLYER 2022

BY CAN DO DESIGN
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https://hemeliran.com/
https://hemeliran.com/wp-content/uploads/2022/08/HEMEL.pdf
https://wa.me/989334444063?text=
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