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ماده نانو جهت ایجاد جال و براقیت سنگ هاي مصنوعی

بر پایه کوپلیمرهاي آکریلیک

Shiny Stone
Antique stone resin

رزین براق کننده سنگ آنتیک

شرح

کاربردها

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

امروزه افزودن زیبایی هاي بصـــري در داخل و خارج ساختمان، 

بسیار مورد توجه است . از جمله مصالحی که براي افزایش زیبایی 

داخل و خارج ساختمان استفاده می شود ، سـنگ هاي آنتیک یا 

سنگ هاي مصــــنوعی است که در رنگ ها و طرح هاي مختلف 

تولید و به بازار ارائه شده است . جهت افزایش درخشـــــندگی و 

براقیت ســنگ هاي آنتیک در داخل و خارج ســاختمان از رزین 

ســنگ آنتیک اســتفاده می شــود که عالوه بر افزایش براقیت ، 

مزایاي ویژه دیگري نیز به همراه دارد . رزین براق کننده ســـنگ 

آنتیک یک مایع شـــــــفاف بر پایـه کوپلیمرهاي آکریلیک می 

باشــدکه با کمک فناوري نانو تکنولوژي، تقویت شــده اســت و 

پوشش بســــیار مناسبی براي نماي بیرونی ساختمان و پوشش 

سنگ هاي مصـــنوعی داخلی ساختمان دارد . رزین براق کننده 

سنگ آنتیک قابلیت اجرا بر روي تمام سطوح سـیمانی و بتونی و 

آجري و همچنین سنگ هاي مصنوعی و طبیعی را دارا می باشد، 

تا عالوه بر ایجاد براقیت و درخشــــندگی سطح، موجب ضد آب 

شدن سطح شود. سـطوح پوشـش داده شـده توسـط براق کننده 

ســنگ آنتیک در برابر اشــعه  UV خورشـــید و عوامل جوي 

مقاومت مناســــــبی دارد و همچنین موجب افزایش طول عمر 

سطوح مورد اجرا خواهد شد. یکی از مزایاي ویژه سطوح پوشـش 

داده شده توسط رزین براق کننده سـنگ آنتیک این اسـت که، از 

گرد و غبار ایجاد شده توسط سنگهاي آنتیک در داخل ساختمان 

جلوگیري نموده و قابلیت شستشوي آنها را فراهم می کند.

مقاوم در برابر نفوذ آب

عدم تغییر رنگ و زرد شدن سطوح

افزایش شفافیت و زیبایی بصري سطوح

ممانعت از پخش گرد و خاك سطوح سنگهاي مصنوعی و طبیعی

عدم کدر شدن سطح به مرور زمان

قابلیت شستشو و تمیز کردن با آب و دستمال خیس

رزین براق کننده ســــــــنگ آنتیک بر پایه رزین هاي کوپلیمر 

آکریلیک پایه حالل با استفاده از فناوري نانو فرموله و تولید شـده 

است و پس از اجرا روي سطح نفوذ نموده و موجب ضـد آب شـدن 

سطح می شود . عالوه بر آن موجب براقیت و درخشــندگی سطح 

نیز خواهد شد. استفاده از فناوري نانو در فرموالسـیون تولید رزین 

براق کننده ســنگ آنتیک ، قدرت نفوذ پذیري به داخل ســطح و 

چسبندگی به سطح را  افزایش می دهد.

مقاوم در برابر اشعه خورشید

افزایش طول عمر سطوح

نفوذناپذیر سازي سطوح اجرا شده 

قابلیت نفوذ روي سطوح اجرا شده

دوام و ماندگاري طوالنی

مناسب براي محافظتا ز نماي ساختمان در برابر رطوبت

مناسب براي محافظتا ز سطوح در برابر آلودگی هاي محیطی

قابلیتا جرا بر روي سنگهاي مصنوعی و طبیعی

مناسبب رايا جراب ر روي سطوح آجري،ب رايا فزایش درخشندگی

قابلیت اجرا بر روي انواع سطوح سیمانی و بتنی

مناسب براي اجرا بر روي سطوح چوبی مانند ترمو  وود ها 

مناسب براي ضد آب ساختن سطوح مورد اجرا

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

خاصیت آبگریزي

مایع 

بی رنگ

در حالل هاي نفتیقابلیت انحالل

دارد

نداردیون کلر
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روش مصرف

رزین براق کننده سنگ آنتیک یک محصـــول تک جزئی و آماده 

مصرف می باشد که توسط فرچه یا رول و یا اسپري کم فشار، روي 

سطح قابل اجرا می باشد . دقت شود که اجراي ماده پوششی براق 

کننده . در سـطوح عمودي، به اندازه اي باید اجرا شـود که شــره 

نشــده و به سمت پایین جاري نشــود . پیشـــنهاد می شود این 

محصـول در دو الیه اجرا شود تا سطح مورد نظر را بصـورت کامل 

پوشش دهد.

 میزان مصرف

میزان مصرف این محصـول بسـته به جنس سطح و میزان زبري و 

تخلخل سـطح متفاوت می باشـد. اما عموماً در سـطوح با تخلخل 

متوسط، هر لیتـر محصــول رزین براق کننده سنگ آنتیک  براي 

پوشش 4 تا 5 متر مربع از سطح کافی می باشد .

ایمنی

در صورت برخورد این ماده با چشم فوراً بمدت 2 دقیقه چشـم 

خود را در آب باز و بسته کنید.

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

نگهداري

قوطی 1 لیتري   

گالن 4 لیتري     

گالن 20 لیتري

بسته بندي                            

 هنگام اجرا حتماً از دستکش و ماسک استفاده نمایید.

در صورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود.

 این ماده در محدوده مواد خطــر ساز ومضــــــر براي محیط 

زیست قرار ندارد.


