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������ه ر��ــ� �����ت ِ�ِ��
 ���� ���ر����� د���� ���� ������ه ا�����ی ر�� و �و�� ��ب ِ�ِ�� ا��ان �� ���� �� در ��ل ۱۳۸۹ ����� ��ه

ا�� و در ز���� واردات ر�� ����� ��ب و ا��اع ��ب ������ ��د را ���ع ��ده ا��.

 در ��ل ۲۰۱۹ �� ������ ر�� و �و�� ����� ��ب ِ�ِ��، �� ��ت �����ود ��ارداد ���� �� �� ��ل �� ����� ۳۰ �� در
��ل �����ی دارد.

 ������ ِ�ِ�� در ��ل ۱۹۶۶ ���دی �� ���ان �� ���� ���� - ا������ ���� ��ا�ی ��د��. از ز��ن �����، ��زه
 ���� و ����� ������ ِ�ِ��، ������ ��ب در ��ا�� �����، ���ات و ����� ا��اع ر�� ��ب و ����� ��ی ��د��

��ده ا��.

 در ��ل ۳ ۲۰۲ ������ ِ�ِ�� وارد ����ه و ������ �����د ���ع ������ ��د �� ��دد و ا���ز �� ���ان ����و در ���
و ��ر��  و  دا���  �����ی  ��ب  ر��  ��ب،  ����ار��ه  ��اد   ����  �������  ����� د���   �� ��ب  ����ا�ی   ���� 

�����ت ��د�� �� �� آ��ی ��ی ��آ�را�� ������ ��ه ا��.
 ����� ر�� ��ب ��، �و�� �� و ��د���ه ��ی �� ����� ��م ا������                    (ا���� ��د� و ا���ب ���ی) ����� ��ه و

دارای ��ا�� ��� ا����� ا�����ارد ����� و ���� ا��.
 EN71-3
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3 L
Metal Bucket 
Available in iran
For interior

900 ml
Metal Bucket 
Available in iran
For interior

300 ml
Metal Bucket 
Available in iran
For interior
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توضیحــــات

• روغن طبیعی دو جزئی برای تمامی سطوح چوبی داخلی
 • براقیت: ظاهر طبیعی

• نوع: بر پایه روغن طبیعی

مشخصات کلی

  • محافظت یک الیه و دافع آب
• عدم ایجاد الیه ضخیم و غیرطبیعی روی چوب (نفوذ در بافت)

• زیبایی طبیعی چوب را افزایش می دهد
• مقاومت باال در برابر سایش و خراش

• بدون ایجاد رد همپوشانی و رد شروع قلمو
voc سازگار با محیط زیست بدون ترکیبات •

محل استفـاده

• کفپوش های چوبی
• تمام چوب های داخلی

• میز، صندلی، نیمکت آشپزخانه
  و مبلمان چوبی

• زیورآالت و مصنوعات چوبی
• رزین اپوکسی

• پارکت و پله چوبی داخلی
• کابینت و صفحه چوبی

• روکش طبیعی چوب

�ـــــــــــــ� �و�ـــ� دو��
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آماده سازی سطح

• هرگونه کثیفی، روغن، گرد و غبار چوب را از روی سطح پاک کنید.
پلی یا  سلولزی  پرایمر  یا  (بتونه)  پرکننده  مانند  محصوالتی  از   • 

اورتان قبل از استفاده از محصول استفاده نکنید.
 • به عنوان بتونه، گرد و غبار چوب (خاکه اره یا سنباده چوب مورد
 نظر) را با محصول مخلوط کرده وتمام شکاف ها و درزهای سطح
 مورد نظر را پر کنید و پس از خشک شدن، اضافه بتونه آن را تمیز

کنید.

• سطوح چوبی آماده نشده

 o با توجه به ظاهر سطح مورد نظر، سطح را سنباده بزنید.
 توصیه میشود برای ایجاد یک روکش طبیعی، سطح را با سنباده

 های شماره ۸۰ تا ۱۲۰ سنباده زده و برای ایجاد بافتی نرم تر
سطح را با سنباده های شماره ۱۸۰ تا ۲۲۰ سنباده بزنید.

o گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.
 o باقیمانده گرد و غبار را با یک پارچه مرطوب پاک کنید و صبر

کنید تا کامل خشک شود.

• سطوح چوبی روغن کاری شده

o گرد و غبار باقیمانده را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

• سطوح چوبی قدیمی بدون پوشش

 o سطح چوب را سنباده بزنید. (توصیه می شود با سنباده ۸۰ الی
 ۱۲۰ برای ظاهر طبیعی و برای یک سطح صاف¬تر، چوب را با

شماره ۱۸۰ الی ۲۲۰ سنباده بزنید)
 o گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کرده و با جارو برقی کامال از

روی سطح پاک کنید.
o باقیمانده گرد و غبار را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

• سطوح چوبی رنگ شده

 o محصول را مستقیما روی سطوح از قبل پوشش داده شده اعمال
نکنید.

 o رنگ کهنه را به طور کامل با سنباده دستی یا دستگاه سنباده از
روی سطح پاک کنید.

 o هرگونه آلودگی، روغن، گرد و غبار چوب و بقایای الک قدیمی را
از روی سطح پاک کنید.

o با توجه به ظاهر دلخواه، سطح را سنباده بزنید.
با را  سطح  طبیعی  روکش  یک  ایجاد  برای  شود  می  توصیه   o 
 سنباده های شماره ۸۰ تا ۱۲۰ سنباده زده و برای ایجاد بافت نرم تر

سطح را با سنباده های شماره ۱۸۰ تا ۲۲۰ سنباده بزنید.
o گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.

 o باقیمانده گرد و غبار را با یک پارچه مرطوب پاک کنید و صبر
کنید تا کامل خشک شود.

کـــاربرد

 • محصول به صورت دو جزئی با هاردنر استفاده می شود.
بزنید و همگن بودن آن را کامال هم  از استفاده محصول   • قبل 

 رابررسی کنید. این روند را در طول اجرا تکرار کنید.
 • هاردنر را به میزان ۲۰ درصد (نسبت ۱ به ۵) به روغن اضافه کنید

و محصول را با کاردک یا چوب هم بزنید.
 *بطور مثال هر ۱۰۰ میلی لیتر روغن با ۲۰ میلی لیتر هاردنر ترکیب گردد.

 • ظرف مورد استفاده باید خشک و تمیز باشد.
 • مخلوط باید ظرف ۶ - ۴ ساعت اعمال شود.

کاربرد دستی

• مخلوط را در امتداد لبه های کفپوش بمالید.
 • مخلوط را در ۱ الیه با قلمو یا پارچه در مناطق ۵ متر مربعی بمالید
 و ۱۵ دقیقه بگذارید تا روغن نفوذ کند. پس از آن اضافی روغن را

با پارچه بدون پرز پاک کنید.
• در جهت راه چوب (راپود) بزنید تا ظاهری یکدست داشته باشید.
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دستورالعمـــل

• فقط برای استفاده داخلی
• محصوالتی مانند پوشش های پایه نیترو، پلی اورتان یا پرایمرها را قبل از روغن دو جزئی ِهِمل استفاده نکنید.

• درب محصول را در صورت عدم استفاده بسته نگه دارید.
• دمای کاربرد کلی محصول بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد در محدوده رطوبت نسبی ۴۰ تا ۶۵ درصد است.

• رطوبت چوب باید کمتر از ۱۲ درصد باشد.
• محیط انجام کار باید در حین و بعد از استفاده دارای تهویه مناسب باشد تا عمل خشک شدن بهتر صورت گیرد.

• هنگامی که آب و هوا یا دمای سطح زیر ۱۰ درجه سانتیگراد است، محصول نباید استفاده شود.
• کف را نباید با مواد شوینده حاوی آمونیاک تمیز کرد.

• پس از ۲۴ ساعت میتوان بر روی کفپوش الک زده را پا گذاشت.
• ۷ روز قبل از پهن کردن فرش و یا تمیز کردن صبر کنید.

• محصول باید در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
• پس از کار ابزار نقاشی را می توان با صابون و آب گرم فراوان و یا تینر غیر روغنی تمیز کرد.

کاربرد ماشینی
• مخلوط را در امتداد لبه های چوب بمالید.

• برای پخش کردن بهتر محصول روی سطح از دستگاه پولیش با پد بافر قرمز استفاده کنید.
 • مقداری از محصول را روی سطح یا حفره بافر بریزید و در مساحت ۵-۱۰ متر مربعی اعمال کنید. ۱۵ دقیقه برای نفوذ در بافت چوب صبر

کنید. روغن اضافی را با یک پد بافر سفید پاک کنید.
 • در جهت راه چوب (راپود) بزنید تا ظاهری یکدست داشته باشید.

• برای بهترین نتیجه ۷ روز فرصت دهید.

اقدامات ایمنی

 • پارچه آغشته به روغن می تواند خود اشتعالی داشته باشد. پارچه ها باید به طور کامل در آب خیس شوند و سپس دور انداخته
شوند.

• محصول را در محل با تهویه کافی استفاده کنید و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
 • برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض بیش از حد، پنجره ها و درها را باز کنید یا از وسایل دیگر برای اطمینان از ورود هوای تازه

در طول استفاده و خشک کردن استفاده کنید.
• محتویات قوطی را برای نگهداری به ظروف دیگر منتقل نکنید و از قوطی های خالی برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.

• از تماس با چشم و پوست خودداری کنید و بعد از استفاده دست ها را بشویید.
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کمک های اولیه

 • در صورت تماس با چــشم، به خوبی با مقدار زیادی آب بشویید. در صورت تـداوم
تحریک، مراقبت های پزشکی دریافت کنید.

 • در صورت بلعیده شدن ، فـــورًا با مرکز کنترل مسمومیت ، اورژانس بیمـــارستان یا
پزشک تماس بگیرید.

• محتویات یا قوطی ها را مطابق با مقررات ملی دور بریزید.
• برای اطالعات بهداشتی و ایمنی به برگه اطالعات ایمنی (SDS) محصول مراجعه کنید.

گواهینامـــــه

• گواهینامه ایمنی اسباب بازی
• گواهی مقاومت در برابر عوامل شیمیایی

• گواهی مقاومت در برابر حرارت خشک

 EN71-3

EN 12720:2014 Resistance to Chemical Agents Certificate (Class A,B,C,D)
EN 12722:2014 Resistance to Dry Heat Certificate
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1 L
Metal Tin 
Available in iran
For interior

175 ml
Metal Tin 
Available in iran
For interior

2.5 L
Metal Bucket 
Available in iran
For interior

500 ml
Metal Tin 
Available in iran
For interior
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توضیحــــات

 • روغن طبیعی برای نگهداری ظروف آشپزخانه چوبی (تخته
 برش، کاسه ساالد، سینی های سرو سرد و گرم، کوکسا) که به

طور مستقیم درتماس با غذای پخته شده هستند.
• رنگ: شفاف

 • براقیت: ظاهر طبیعی - مات
• نوع: بر پایه روغن طبیعی

مشخصات کلی

 • مطابق با استاندارد LFGB برای تماس با مواد غذایی تست
و تایید شده است.

 • بدون بو
VOC فاقد مواد •

 • حفظ و احیای ظاهر طبیعی چوب
 • به راحتی با مالیدن روی سطح (قلمو، پارچه، کاردک یا لیسه)

اعمال می شود.
• فاقد فلزات سنگین و سرب

• سازگار با محیط زیست
• آماده استفاده

محل استفـاده

• ظروف چوبی آشپزخانه



آماده سازی سطح

• هرگونه کثیفی، روغن، گرد و غبار چوب را از روی سطح پاک کنید.
پلی یا  سلولزی  پرایمر  یا  (بتونه)  پرکننده  مانند  محصوالتی  از   • 

اورتان قبل از استفاده از محصول استفاده نکنید.
 • به عنوان بتونه، گرد و غبار چوب (خاکه اره یا سنباده چوب) مورد
 نظر را با محصول مخلوط کرده و تمام شکاف ها و درزها را پر کنید

و پس از خشک شدن، اضافه بتونه آن را تمیز کنید.

سطوح چوبی آماده نشده

 o با توجه به ظاهر سطح مورد نظر، سطح را سنباده بزنید. توصیه
 می شود برای ایجاد یک روکش طبیعی سطح را با سنباده های
 شماره ۸۰ تا ۱۲۰ سنباده زده و برای ایجاد بافت نرم تر سطح را با

سنباده های شماره ۱۸۰ تا ۳۲۰ سنباده بزنید.
o گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید

 o گرد و غبار باقیمانده را با یک پارچه مرطوب پاک کنید و صبر
کنید تا کامل خشک شود.

سطوح چوبی روغن کاری شده

 o سطح چوب را به خوبی با آب گرم تمیز کنید و از تماس هرگونه
 کثیفی یا روغن با ظروف اجتناب کنید. پس از تمیز کردن، اجازه

دهید چوب حداقل ۸ ساعت خشک شود.

سطوح چوبی قدیمی بدون پوشش

 سطح چوب را به خوبی با آب گرم تمیز کنید و از هرگونه کثیفی یا
 روغن اجتناب کنید. پس از تمیز کردن، اجازه دهید چوب حداقل ۸

ساعت خشک شود.

سطوح چوبی رنگ زده

 o محصول را مستقیما روی سطوح از قبل پوشش داده شده اعمال
نکنید.

 o رنگ کهنه را به طور کامل با سنباده دستی یا دستگاه سنباده از
روی سطح پاک کنید.

 o هرگونه آلودگی، روغن، گرد و غبار چوب و بقایای الک قدیمی را
از روی سطح پاک کنید.

o سطح را با توجه به ظاهر سطح مورد نظر سنباده بزنید.
 o با توجه به ظاهر سطح مورد نظر، سطح را سنباده بزنید. توصیه
 می شود برای ایجاد یک روکش طبیعی سطح را با سنباده های
 شماره ۱۲۰ سنباده زده و برای ایجاد بافت نرم تر سطح را با سنباده

های شماره ۱۸۰ تا ۳۰۰ سنباده بزنید.
o گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.

 o باقیمانده گرد و غبار را با یک پارچه مرطوب پاک کنید و صبر
کنید تا کامل خشک شود.

کــاربرد

آن بودن  همگن  و  بزنید  هم  کامال  را  محصول  استفاده  از   قبل 
رابررسی کنید. در طول اجرا این روند را تکرار کنید.

نحوه اجرا

• با دستمالی بدون پرز روی کل سطح چوب بمالید.
 • محصول را به مدت ۱۵ الی ۳۰ دقیقه روی سطح بگذارید بماند تا
 جذب چوب شود سپس روغن اضافی روی سطح را با یک پارچه
 بدون پرز یا دستمال کاغذی بردارید تا زمانیکه احساس خشکی

کنید.
 • سطح بعد از ۲۴ ساعت خشک می شود و برای حصول بهترین

نتیجه و خشک شدن میان بافتی ۷ روز صبر کنید.
 • اگر ظاهر سطح اشباع تری مورد نظر باشد، می توان پس از ۲۴

ساعت الیه دوم را اعمال کرد.
 • هنگامی که مشاهده شد پس از مدت معینی (چند ماه) سطح
 خشک می شود و یا شروع به جذب آب می کند، مجددا سطح را

با روغن ظروف آشپزخانه ِهِمل پوشش دهید.
 *مدت معین بستگی به نوع و مقدار استفاده دارد.
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دستورالعمل

• فقط برای استفاده داخلی
• محصوالتی مانند پوشش های پایه نیترو، پلی اورتان یا پرایمرها را قبل از روغن ظروف همل استفاده نکنید.

• درب محصول را در صورت عدم استفاده بسته نگه دارید.
• دمای کاربرد کلی محصول بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد در محدوده رطوبت نسبی ۴۰ تا ۶۵ درصد است.

• رطوبت چوب باید کمتر از ۱۲ درصد باشد.
• محیط انجام کار باید در حین و بعد از استفاده دارای تهویه مناسب باشد تا عمل خشک شدن بهتر صورت گیرد.

• هنگامی که دمای هوا یا سطح زیر ۱۰ درجه سانتی گراد است، محصول نباید استفاده شود.
• ظروف آشپزخانه پوشش داده شده را نباید با مواد شوینده حاوی آمونیاک تمیز کرد.

• محصول باید در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
• پس از کار، ابزار نقاشی را می توان با صابون و آب گرم فراوان یا تینر غیر روغنی تمیز کرد.

اقدامات ایمنی

• محتویات قوطی را برای نگهداری به ظروف دیگر منتقل نکنید.
• از قوطی های خالی برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.

کمک های اولیه

• در صورت تماس با چشم، به طور کامل با مقدار زیادی آب بشویید و در موارد تداوم تحریک، مراقبت های پزشکی را دریافت کنید.
 • در صورت بلعیده شدن، فورا با مرکز کنترل سموم، اورژانس بیمارستان یا پزشک تماس بگیرید.

• محتویات و قوطی ها را مطابق با مقررات ملی دور بریزید.
• لطفا برای کسب اطالعات بهداشتی و ایمنی به برگه اطالعات ایمنی  (SDS) محصول مراجعه کنید.

گواهینامه

• گواهینامه ایمنی اسباب بازی
• گواهینامه تماس با مواد غذایی

 EN71-3

 LFGB
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1 L
Metal Tin 
Available in iran
For interior

175 ml
Metal Tin 
Available in iran
For interior

2.5 L
Metal Bucket 
Available in iran
For interior

500 ml
Metal Tin 
Available in iran
For interior
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توضیحــــات

،(carnauba wax) ترکیبی از روغن های طبیعی و موم کارناوبا • 
فضای های  چوب  تمام  از  نگهداری  و  محافظ  الیه  کننده   ایجاد 
و صفحات کابینت  زیورآالت،  مبلمان،  و  کفپوش  جمله  از   داخلی، 

چوبی، میز و صندلی چوبی، رزین اپوکسی
• رنگ: قهوه ای (castle brown)، شکالتی، شفاف، بلوطی تیره،

english color، طبیعی
• براقیت: ظاهر طبیعی (مات)

• نوع: بر پایه روغن طبیعی

محل استفـاده

• کف چوبی
• مناسب برای تمام چوب های داخلی

• میز چوبی، صندلی، نیمکت و مبلمان آشپزخانه
• چوب ها و مبلمان داخلی که قبال روغن کاری شده

مشخصات کلی

 • محافظت از چوب با یک الیه اجرا
(non-film) عدم الیه الیه شدن •

 • افزایش زیبایی طبیعی چوب
 • مقاومت باال در برابر سایش و خراش (بسته به نوع و سختی

چوب متفاوت است)
• بدون عالمت و نشانه همپوشانی

 • دافع آب
 • فاقد فلزات سنگین و سرب

• سازگار با محیط زیست

�و�� ��ردوا��
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آماده سازی سطح

• هرگونه کثیفی، روغن،گرد و غبار چوب را از روی سطح پاک کنید.
 • از محصوالتی مانند پرکننده(بتونه) یا پرایمر سلولزی یا پلی اورتان

قبل از استفاده از محصول استفاده نکنید.
 • به عنوان بتونه، گرد و غبار چوب (خاکه اره یا سنباده چوب) مورد
 نظر را با محصول مخلوط کرده و تمام شکاف ها و درزها را پر کنید

و پس از خشک شدن، اضافه بتونه آن را تمیز کنید.

سطوح چوبی آماده نشده

 - با توجه به ظاهر سطح مورد نظر، سطح را سنباده بزنید. توصیه
 می شود برای ایجاد یک روکش طبیعی سطح را با سنباده های
 شماره ۸۰ تا ۱۲۰ سنباده زده و برای ایجاد بافت نرم تر سطح را با

سنباده های شماره ۱۸۰ تا ۳۰۰ سنباده بزنید.
 - گرد و غبار ایجاد شده را تمیز کرده و با جاروبرقی کامال از روی

سطح پاک کنید.
- باقیمانده گرد و غبار را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

سطوح چوبی روغن کاری شده

- گرد و غبار سطح مورد نظر را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

سطوح چوبی قدیمی بدون پوشش

 - سطحی را که در مجاورت هوا، رطوبت و اشعه خورشید قرار گرفته
 است را با توجه به ظاهر آن با سنباده مناسب آماده کنید.توصیه
 می شود برای ایجاد یک روکش طبیعی سطح را با سنباده های
 شماره ۸۰ تا ۱۲۰ سنباده زده و برای ایجاد بافت نرم تر سطح را با

سنباده های شماره ۱۸۰ تا ۳۰۰ سنباده بزنید.
 - گرد و غبار ایجاد شده را تمیز کرده و با جاروبرقی کامال از روی

سطح پاک کنید.

- باقیمانده گرد و غبار را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

کفپوش های چوبی الک زده

 - محصول را به طور مستقیم روی سطح از قبل پوشش داده شده
استفاده نکنید.

- الک کهنه را به طور کامل با دستگاه سنباده از روی پارکت پاک کنید.
 - هرگونه آلودگی، روغن، گرد و غبار چوب و بقایای الک قدیمی را

از روی سطح پاک کنید.
 - با توجه به ظاهر سطح مورد نظر، سطح را سنباده بزنید. توصیه
 می شود برای ایجاد یک روکش طبیعی سطح را با سنباده های
 شماره ۸۰ تا ۱۲۰ سنباده زده و برای ایجاد بافت نرم تر سطح را با

سنباده های شماره ۱۸۰ تا ۳۰۰ سنباده بزنید.
 - گرد و غبار ایجاد شده را تمیز کرده و با جاروبرقی کامال از روی

سطح پاک کنید.
- باقیمانده گرد و غبار را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

کــاربرد

 قبل از استفاده، محصول را کامال هم بزنید و همگن بودن آن را
بررسی کنید. در طول اجرا این روند را تکرار کنید.

اجرای دستی

- محصول را در امتداد لبه ها برای کفپوش ها اعمال کنید.
 - محصول را در ۱ الیه توسط قلمو یا پارچه در مناطقی به مساحت

 ۵ متر مربع اعمال کنید و ۱۵ دقیقه بگذارید تا روغن نفوذ کند.
- روغن اضافی را با پارچه پاک کنید.

 - در جهت الیاف چوب (راپود) اجرا کنید تا ظاهری یکدست داشته
باشید.
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 اجرا با دستگاه
- محصول را در امتداد لبه ها برای کفپوش ها اعمال کنید.

 - برای صاف کردن سطح از دستگاه پولیش با پد بافر قرمز استفاده
کنید.

 - مقداری از محصول را روی سطح یا حفره بافر پد ریخته و در
مناطق ۱۰ - ۵ متر مربعی اعمال کنید.

 - ۱۵ دقیقه بگذارید تا روغن نفوذ کند. سپس روغن اضافی را توسط
 پد بافر سفید به طور کامل پاک کنید تا زمانی که سطح خشک

شود.
 - در جهت راه چوب (راپود) رنگ را اعمال کنید تا ظاهری یکدست

داشته باشید.
- روی سطح مورد نظر می توان بعد از ۲۴ ساعت قدم گذاشت.

- برای اطمینان خاطر و حصول بهترین نتیجه ۷ روز زمان بگذارید.

دستورالعمل

• فقط برای استفاده داخلی
 • محصوالتی مانند پوشش های پایه نیترو، پلی اورتان یا پرایمرها

را قبل از هاردواکس همل استفاده نکنید.
• درب محصول را در صورت عدم استفاده بسته نگه دارید.

 • دمای مناسب کاربری محصول بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد در
محدوده رطوبت نسبی ۴۰ تا ۶۵ درصد است.

• رطوبت چوب باید کمتر از ۱۲ درصد باشد.
تهویه دارای  استفاده  از  بعد  و  در حین  باید  کار  انجام   • محیط 

مناسب باشد تا عمل خشک شدن بهتر صورت گیرد.
۱۰ درجه سانتیگراد است، زیر  یا سطح   • هنگامی که دمای هوا 

محصول نباید استفاده شود.
 • کف را نباید با مواد شوینده حاوی آمونیاک تمیز کرد.

• پس از ۲۴ ساعت میتوان روی کف رنگ شده پا گذاشت.
• ۷ روز قبل از پهن کردن فرش صبر کنید
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 • محصول باید در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری
شود.

 • پس از کار ابزار نقاشی را می توان با صابون و آب گرم فراوان و
یا تینر غیر روغنی تمیز کرد.

اقدامات ایمنی

از پس  باشد.  اشتعال  خود  تواند  می  روغن  به  آغشته  پارچه   • 
 استفاده پارچه ها باید کامال در آب خیس شوند و بعد دور ریخته

شود.
• محصول را در محیط با تهویه کافی استفاده کنید.

• دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
• محتویات قوطی را برای نگهداری به ظروف دیگر منتقل نکنید.

• از قوطی های خالی برا ی مقاصد دیگر استفاده نکنید.
 • پنجره ها و درها را باز کنید یا از وسایل دیگر برای اطمینان از ورود
 هوای تازه در حین اعمال و خشک کردن رنگ استفاده کنید تا از

آسیب های احتمالی در امان باشید.
• از تماس با چشم و پوست خودداری شود.

• بعد از استفاده دست ها را بشویید.

کمک های اولیه

 • در صورت تماس با چشم، به خوبی با مقدار زیادی آب بشویید.
در صورت تداوم تحریک، به پزشک مراجعه نمایید.

 • در صورت بلعیده شدن، فورا با مرکز کنترل مسمومیت، اورژانس
بیمارستان یا پزشک تماس بگیرید.

• محتویات و قوطی ها را مطابق با مقررات ملی دور بریزید.
ایمنی برگه اطالعات  به  ایمنی  بهداشتی و  برای اطالعات  لطفا   • 

(SDS) محصول مراجعه کنید.

گواهینامه
EN71-3 • گواهینامه ایمنی اسباب بازی
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2.5 L
Metal Bucket 
Available in iran
For exterior

750 ml
Metal Bucket 
Available in iran
For exterior



توضیحــــات

• روغن نافذ رنگدانه ای، مخصوص کف و نما
• رنگ: آنتیک، روشن، قهوه ای تاناتان براون، ساج، گردویی

• نوع: بر پایه روغن طبیعی
• ظاهر طبیعی

مشخصات کلی

• ظاهر طبیعی زیبا پس از پایان کار
(non-film) بدون الیه الیه شدن •

• ایجاد الیه در بافت چوب (جلوگیری از پوسته شدن)
• مقاوم در برابر اشعه فرابنفش

• دافع آب
• حفاظت یک الیه

• فاقد سرب
• آماده مصرف و بدون نیاز به رقیق کننده

محل استفـاده

 • کف، آالچیق و پرگوال، کلبه چوبی، کف چوبی کنار استخر، باکس گل،
ASH نرده چوبی، پله های چوبی فضای بیرونی و ترموود و چوب
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آماده سازی سطح

هرگونه کثیفی، روغن و گرد و غبار چوب را از روی سطح پاک کنید.

سطوح چوبی جدید

- سطح را با سمباده شماره ۸۰ الی ۱۲۰ سنباده بزنید.

- گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.

سطوح چوبی بدون پوشش قدیمی

 سطحی که در مجاورت عوامل طبیعی (باد، باران، نور خورشید) بوده

 را با کاغذ سنباده  ۸۰ الی ۱۲۰ سنباده بزنید یا سطح چوب را با استفاده

از                                          بازیابی کنید.

سطوح چوبی پوشش داده شده

 - محصول را مستقیما روی سطوح از قبل پوشش داده شده اعمال

نکنید.

 - رنگ یا الک قدیمی را با دستگاه سنباده کامال از روی سطح پاک

کنید.

- گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.

کــاربرد

• 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 نمایید و روغن اضافی را با

 همان قلمو یا غلتک پاک کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود.

تا ظاهری یکدست داشته (راپود) چوب زده شود  راه   • در جهت 

باشید.

تعمیر و نگهداری

 • محصول را مستقیما روی سطوح از قبل پوشش داده شده اعمال

نکنید.

• سطح چوب را کامال از کثیفی و روغن تمیزکنید و کمی سنباده بزنید.

• گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.

• ساالنه بازرسی و در صورت نیاز ترمیم کنید.

دستورالعمل

 • فقط برای استفاده بیرونی.

 • درب محصول را در صورت عدم استفاده بسته نگه دارید.

 • دمای عمومی کاربرد محصول بین 15 درجه سانتی گراد تا 25 درجه

 سانتی گراد در محدوده رطوبت نسبی 40 - 65 درصد می باشد.

 • میزان رطوبت چوب باید حداکثر 20 درصد باشد.

• محصول را زیر نور مستقیم خورشید یا باران استفاده نکنید.

• محصول باید در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

 • ابزارهای رنگ آمیزی را می توان پس از اجرا، با تینر غیر روغنی تمیز

کرد.

اقدامات ایمنی

• پارچه آغشته به روغن می تواند خود اشتعالی داشته باشد.

 • پارچه ها پس از استفاده باید کامال در آب خیس شوند و سپس دور

انداخته شوند.

 • محیطی که کار در آن انجام می شود، دارای تهویه مناسب و کافی

باشد.

 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

 • محتویات را برای نگهداری به ظروف دیگر انتقال ندهید.

• از قوطی های خالی برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.
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 • پنجره ها و درها را باز کنید یا از وسایل دیگر برای اطمینان از ورود

 هوای تازه در حین اعمال و خشک کردن رنگ استفاده کنید تا از

آسیب های احتمالی در امان باشید.

 • از تماس با چشم و پوست خودداری کنید.

• بعد از استفاده دست ها را بشویید.

 کمک های اولیه

 • در صورت تماس با چشم، به طور کامل با مقدار زیادی آب بشویید

و در موارد تداوم تحریک، مراقبت های پزشکی را دریافت کنید.

اورژانس سموم،  کنترل  مرکز  با  فورا  شدن،  بلعیده  صورت  در   • 

 بیمارستان یا پزشک تماس بگیرید.

• محتویات و قوطی ها را مطابق با مقررا ت ملی دور بریزید.

  • لطفا برای کسب اطالعات بهداشتی و ایمنی به برگه اطالعات ایمنی

(SDS) محصول مراجعه کنید.

گواهینامه
EN71-3 • گواهینامه ایمنی اسباب بازی

24 | Hemel - Iran - General catalog - 2023 - Deck oil

COLO
R

 C
O

D
E

: T
ANA TONE BROW

N

C
O

LO
R

 C
ODE: TEAK

C
O

LO
R

 C
O

DE: H-
LIGHT

C
O

LO
R

 C
O

DE: W
ALNUT

CO
LO

R
 C

O
D

E: P
OLAR WHITE

CO
LO

R
 C

O
D

E: L
IGHT-OAK

C
O

LO
R

 C
O

DE: H-
EBON

CO
LO

R
 C

O
D

E:
 A

MTIQUE-PINE

COLORS CHART ON PINE WOOD

COLORS CHART ON THERMOWOOD





Hemel - Iran - General catalog - 2023 - Exotic oil | 27

2.5 L
Metal Bucket 
Available in iran
For exterior

750 ml
Metal Bucket 
Available in iran
For exterior
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توضیحــــات

 • روغن نافذ رنگدانه ای مخصوص چوب های سخت، ترمو وود، کف
و مبلمان باغ

 • رنگ: قهوه ای، فندقی، خردلی، طبیعی
• نوع: بر پایه روغن طبیعی

• ظاهر طبیعی و مات

مشخصات کلی

• ظاهر طبیعی زیبا پس از پایان کار
(non-film) بدون الیه الیه شدن •

• ایجاد الیه در بافت چوب (جلوگیری از پوسته شدن)
• افزایش مقاومت در برابر اشعه فرابنفش

• دافع آب
• جلوگیری از تجزیه و خرد شدن (ریش ریش شدن) چوب

• فاقد سرب
• آمده مصرف و بدون نیاز به رقیق کننده

محل استفـاده

 • چوب های سخت، ترمو وود کف و نما، مبلمان باغ، پله های چوبی
و چوبی  نرده  گل،  باکس  استخر،  کنار  چوبی  کف  بیرونی،   فضای 

ASH ترموود و چوب

�ݠو�� ��ب ���
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آماده سازی سطح

 هرگونه کثیفی، روغن و گرد و غبار چو ب را از روی سطح پاک کنید.

سطوح چوبی جدید

• سطح را با سنباده شماره ۱۵۰ الی۱۸۰ سنباده بزنید.

• گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.

سطوح چوبی بدون پوشش قدیمی

 • سطحی چــوبی که در مـجاورت عوامل طــبیعی (بــاد، بــاران،

 نور خورشید) بوده را با شماره ۱۵۰ الی ۱۸۰ سنباده بزنید یا سطح چوب

را با استفاده از                                          بازیابی کنید.

سطوح چوبی پوشش داده شده

 • محصول را مستقیما روی سطوح از قبل پوشش داده شده اعمال

نکنید.

 • رنگ یا الک قدیمی را با دستگاه سنباده کامال از روی سطح پاک

کنید.

• گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.

کــاربرد

محصول آماده استفاده است و نیاز به رقیق شدن ندارد.

 قبل از استفاده محصول، آن را کامال هم بزنید تا همگن شود. سپس

این روند را در طول اجرا تکرار کنید.

استفاده جهت مبلمان باغ

 ۱ الیه از محصول را با قلمو، پارچه یا غلتک بر روی سطح مورد نظر

 اعمال نموده و یا از روش غوطه ور سازی استفاده نمایید. برای حصول

بهترین نتیجه، روغن اضافی را با قلمو پاک کنید.

HEMEL Deck Restorer

استفاده جهت کف

 محصول را با قلمو، پارچه، غلتک یا غوطه ور کردن، در ۱یا ۲ الیه با

 توجه به جذب چوب اعمال کنید و برای بهترین نتیجه روغن اضافی را

با قلمو پاک کنید.

بین پوشش اول و دوم حداقل ۲۴ ساعت صبر کنید.

 محصول را در جهت راه چوب (راپود) روی سطح بمالید تا ظاهری

یکدست داشته باشید.

تعمیر و نگهداری

 • محصول را مستقیما روی سطوح از قبل پوشش داده شده اعمال

نکنید.

 • سطح چوب را به طور کامل از آلودگی و روغن تمیز کنید و کمی

سنباده بزنید.

• گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.

• همان مراحل ذکر شده در کاربرد را پیاده کنید.

• نگهداری باید هر فصل تکرار شود.

دستورالعمل

 • فقط برای استفاده بیرونی.

 • درب محصول را در صورت عدم استفاده بسته نگه دارید.

 • دمای عمومی کاربرد محصول بین ۱۵ درجه سانتی گراد تا ۲۵ درجه

 سانتی گراد در محدوده رطوبت نسبی ۶۵-۴۰ درصد می باشد.

 • میزان رطوبت چوب باید حداکثر ۲۰ درصد باشد.

• محصول را زیر نور مستقیم خورشید یا باران استفاده نکنید.

• محصول باید در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

 • ابزارهای رنگ آمیزی را می توان پس از اجرا، با تینر غیر روغنی تمیز

کرد.
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اقدامات ایمنی

• پارچه آغشته به روغن می تواند خود اشتعالی داشته باشد.

 • پارچه ها پس از استفاده باید کامال در آب خیس شوند و سپس دور

انداخته شوند.

• محیط کار باید دارای تهویه مناسب و کافی باشد.

 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

 • محتویات را برای نگهداری به ظروف دیگر انتقال ندهید.

• از قوطی های خالی برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.

 • پنجره ها و درها را باز کنید یا از وسایل دیگر برای اطمینان از ورود

 هوای تازه در حین اعمال و خشک کردن رنگ استفاده کنید تا از

آسیب های احتمالی در امان باشید.

 • از تماس با چشم و پوست خودداری کنید.

• بعد از استفاده دست ها را بشویید.

 کمک های اولیه

 • در صورت تماس با چشم، به طور کامل با مقدار زیادی آب بشویید

و در موارد تداوم تحریک، مراقبت های پزشکی را دریافت کنید.

اورژانس سموم،  کنترل  مرکز  با  فورا  شدن،  بلعیده  صورت  در   • 

 بیمارستان یا پزشک تماس بگیرید.

• محتویات و قوطی ها را مطابق با مقررات ملی دور بریزید.

  • لطفا برای کسب اطالعات بهداشتی و ایمنی به برگه اطالعات ایمنی

(SDS) محصول مراجعه کنید.

گواهینامه

EN71-3 • گواهینامه ایمنی اسباب بازی
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2.5 L
Metal Bucket 
Available in iran
For exterior

750 ml
Metal Bucket 
Available in iran
For exterior
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توضیحــــات

• مناسب برای کلیه چوب های خارجی و ترمو وود
• شفاف، دافع آب

• قابلیت تنفس چوب پس از اجرا
• بدون شّره - قابلیت استفاده پس از نصب چوب

• ترک، پوسته و یا تاول نمی زند
• بدون سرب و سازگار با محیط  زیست

• آماده برای استفاده

محل استفـاده

 • درب هــا و نازک کــاری پنجره، پــرگوال، کــرکره های چــوبی،
باکس های گل

 فنس های چوبی، سایه بان و آالچیق، حاشیه های بام، زیرکوبی
سقف و کف پوش ها

�ــــــــــــــــــ� د���ه
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5 L
Metal Bucket 
Available in iran
For interior
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توضیحــــات

 • روغن چوب و کفپوش چوبی تک جزئی مبتنی بر پایه روغن
• رنگ: شفاف
 • براق:  براق

• نوع: بر پایه حالل روغن

محل استفـاده

• انواع محصوالت چوبی و کف چوبی فضای داخلی

���� ا��اع ��ب
مشخصات کلی

• فرموالسیون نسل جدید یک جزء
• زیبایی طبیعی چوب را افزایش می دهد

• مقاومت باال در برابر سایش و خراش
• فاقد بوی سنگین حالل است

• ایمن برای کودکان
• آماده استفاده

(EN 71-3 دارای گواهینامه)
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5 L
Plastic Bucket 
Available in iran
For interior
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توضیحــــات

• الک پارکت دو جزئی بر پایه آب
• رنگ: شفاف

• براقیت: مات، نیمه مات
• نوع: بر پایه آب

محل استفـاده

• کف چوبی

����� ��ر�ــــ�
مشخصات کلی

• بدون بو
• االستیک

• سختی سطح باال
• مقاومت در برابر سایش و خراش باال

• الیه غیر زرد
• بدون سرب

• سازگار با محیط زیست
• آماده برای استفاده



آماده سازی سطح

 • از محصوالتی مانند پرکننده یا پرایمر سلولزی یا پلی اورتان قبل از

استفاده از این محصول، استفاده نکنید.

 • به عنوان پرکننده یا بتونه، گرد و غبار خاک اره یا سنباده چوب را با

 محصول مخلوط کرده و تمام شکاف ها و درزهای پارکت را پر کنید و

پس از خشک شدن اضافی آن را تمیز کنید.

کف پوش های چوبی جدید

سطح را کامال تمیز کنید.

سطح پارکت را با دستگاه سنباده یا دست با سنباده شماره ۱۲۰ / ۱۵۰

سنباده بزنید.

 گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کرده و با جارو برقی کامال از روی

 سطح پاک کنید.

گرد و غبار باقیمانده را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

 

سطوح چوبی پوشش داده شده

محصول را مستقیما روی سطوح از قبل رنگ شده اعمال نکنید.

رنگ یا الک قدیمی را با دستگاه سنباده کامال از روی سطح پاک کنید.

گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.

کــاربرد

 • محصول آماده استفاده است و نیازی به رقیق شدن ندارد. (در دمای

 بسیار باال ممکن است نیاز به اضافه کردن ۲ تا ۳ درصد آب آشامیدنی

باشد)

 • محصول را قبل از استفاده کامال هم بزنید و همگن بودن آن رابررسی

 کنید. این روند را در طول اجرا تکرار کنید.

 • در حین هم زدن الک توسط کاردک یا چوب، هاردنر را اضافه کنید.

 • فرآیند مخلوط کردن باید پس از افزودن هاردنر کامل شود و ۱۰

دقیقه قبل از استفاده بماند.

 • مخلوط باید در عرض ۵ ساعت استفاده شود.

 • الیه اول را با قلمو یا غلتک اجرا کنید و بگذارید ۲ ساعت خشک

 شود.

 • قبل از اعمال الیه دوم، کمی سنباده با شماره ۱۸۰ الی ۲۲۰ انجام

دهید.

 • الیه های ۲ و ۳ را در فواصل ۲ ساعته (با سنباده کاری شماره  ۱۸۰

 الی ۲۲۰  بین الیه ها) انجام دهید.

 • به هر دلیلی اگر فاصله بین الیه ها از ۸ ساعت بیشتر شد، ۲۴

 ساعت صبر کنید و قبل از استفاده از الیه بعدی، سطح را با سنباده

 شماره  ۲۲۰ الی ۲۴۰ سنباده آلومینیوم اکساید (قرمز رنگ) یا

سیلیکون کارباید (آبی رنگ) سنباده بزنید.

 • اولین الیه الک را ابتدا روی سطح و سپس در امتداد راه چوب اجرا

کنید تا مقدار مساوی و کافی روی سطح پارکت باقی بماند.

 • محیط کار پس از استفاده باید تهویه شود تا سرعت خشک شدن

 آن افزایش یابد.

• برای خشک شدن کامل ۷ روز زمان الزم است.

دستورالعمل

• فقط برای استفاده داخلی.

 • محصوالتی مانند پوشش های پایه نیترو، پلی اورتان یا پرایمرها را

قبل از HEMEL Heavy Traffic  استفاده نکنید.

• در صورت عدم استفاده، درب محصول را بسته نگه دارید.

 • دمای عمومی کاربرد محصول بین ۱۵ درجه سانتی گراد تا ۲۵ درجه

سانتی گراد در محدوده رطوبت نسبی  ۶۵ - ۴۰ درصد می باشد.

 • رطوبت چوب زیر ۱۲ درصد باشد.

 • محیط کار باید در حین و بعد از استفاده از محصول تهویه گردد تا

 فرآیند خشک شدن بهتر صورت گیرد.

 • هنگامی که دمای هوا یا سطح کار زیر ۱۰ درجه سانتیگراد است از

این محصول استفاده نکنید.
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• کف الک زده نباید با مواد شوینده حاوی آمونیاک تمیز شود.

• می توان روی کف الک زده بعد از ۲۴ ساعت پا گذاشت.

 •  ۷روز قبل از پهن کردن فرش و یا تمیز کردن صبر کنید.

 • محصول باید از یخ زدگی محافظت شود و در دمای بین ۵ تا ۳۵

 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

 • ابزار رنگ آمیزی را می توان پس از اجرا با صابون و آب گرم فراوان

و یا تینر غیرروغنی تمیز کرد.

اقدامات ایمنی

• با تهویه کافی استفاده کنید.

• دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

 محتویات را برای نگهداری به ظروف دیگر انتقال ندهید.

 • از قوطی های پالستیکی خالی برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.

 • برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض بیش از حد، پنجره ها و

 درها را باز کنید یا از وسایل دیگر برای اطمینان از ورود هوای تازه در

حین انجام کار استفاده کنید.

 کمک های اولیه

 • در صورت تماس با چشم، به طور کامل با مقدار زیادی آب بشویید

و در موارد تداوم تحریک، مراقبت های پزشکی را دریافت کنید.

 • در صورت بلعیده شدن، فورا با مرکز کنترل سموم، اورژانس

 بیمارستان یا پزشک تماس بگیرید.

• محتویات و قوطی ها را مطابق با مقررا ت ملی دور بریزید.

 • لطفا برای کسب اطالعات بهداشتی و ایمنی به برگه اطالعات

ایمنی  (SDS) محصول مراجعه کنید.

گواهینامه

• گواهینامه ایمنی اسباب بازی
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2.5 L
Metal Bucket 
Available in iran
For exterior



ThermoWood®

توضیحــــات

 • روغن هیبریدی پایه آب، رنگی، نسل جدید، برای سطوح چوبی
خارجی

• رنگ: قهوه ای، شفاف، خردلی، عسلی،گردو
• براق: ظاهر طبیعی

• نوع: بر پایه آب

مشخصات کلی

• پوشش طبیعی زیبا
• روی                         باعث تیرگی نمی شود

• عمیقًا نفوذ می کند و چوب را تغذیه می کند
• الیه ای بروی چوب ایجاد نمی کند.(جلوگیری از پوسته شدن)

• محافظت با یک بار اجرا کردن
• بوی کم

• خشک شدن سریع
• دافع آب بسیار باال

• کاربرد و اعمال آسان
• افزایش مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش

• ایمن برای کودکان
• بدون حالل و آماده استفاده می باشد.

محل استفـاده

• نرده ها، عرشه ها، مبلمان باغی، آالچیق، روکش ها
و سطوح چوبی

ThermoWood®

��ی �و�� ����
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2.5 L
Jerrycan
Available in iran
For exterior



توضیحــــات

• ترمیم سفید شدگی یا سیاه شدگی ناشی از فرسایش چوب
• نوع: پایه آب

مشخصات کلی

• 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)

محل استفـاده

 • کف
• مبلمان باغی و فضای باز
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طریقه مصرف

• 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 بشویید.

 • به طور معمول یک بار اجرا کافی است، اما در موارد یا مناطق آب و

هوایی نامناسب ممکن است نیاز به دو بار اجرا باشد.

 • قبل از اعمال هرگونه پوشش محافظ، ۲۴ ساعت صبر کنید تا کامال

خشک شود.

آماده سازی سطح

• سطح را از گرد و غبار تمیز کنید.

کــاربرد

• 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.

دستورالعمل

 • برای استفاده در محیط خارجی.

 • درصورت عدم استفاده، درب محصول را بسته نگه دارید.

 • استفاده از دستگـاه های شوینـده پرفشار (النس کارواش) توصیـه

 نمی شـود زیـرا ممکـن است دانـه ها یا الیـاف چـوب، باال آمـده و

جابجا گردد.

 

 • دمای عمومی کاربرد محصول (هنگام اجرا) بین ۱۵ درجه سانتی گراد

 تا ۲۵ درجه سانتی گراد و در محدوده رطوبت نسبی ۴۰ - ۶۵ درصد

 می باشد.

 • محصول باید ازیخ زدگی محافظت شود و در دمای بین ۵ تا ۳۵

درجه سانتی گراد نگهداری شود.

 اقدامات ایمنی

 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

 • 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 بشویید.

 کمک های اولیه

 در صورت تماس با چشم، به طور کامل چشم را با مقدار زیادی آب

بشویید. در صورت تداوم تحریک، به پزشک مراجعه کنید.
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2.5 L
Metal Bucket 
Available in iran
For interior



توضیحــــات

• رنگ نافذ مخصوص چوب (نیمه پوششی)
• بر پایه آب

محل استفـاده

 • مناسب برای تمام چوب های داخلی/خارجی، نازک کاری درب و
 پنجره و کرکره، روکش ها، نرده ها، آالچیق، نرده بالکن، حاشیه های
 سقف، کفپوش های چوبی و محصوالت دکوراتیو، پانل ها، سقف

های چوبی

مشخصات کلی

• ظاهر طبیعی چوب را حفظ می کند
• بی بو

• با قلمو، غلتک، پارچه یا غوطه ور کردن اعمال می شود.
• ایمن برای کودکان

• سازگار با محیط زیست
• آماده برای استفاده

(EN 71-3 دارای گواهینامه)
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