
 آستر رنگ تََرک پورقاضیان

مخصوص دیوارهای گچی ،سیمانی ، خارج و داخل ساختمان،چوب، چوب ام دی اف براق، کاشی، سرامیک، شیشه ، فلز، پلی کربنات، 

 پالستیک 

 ، ام دی اف براق  بر روی چوب و رنگ تََرک پورقاضیان آستر رنگ تََرک پورقاضیان طرز استفاده

ورقاضیان بر روی چوب، ابتدا نیاز به بتونه کاری بروی سطح چوب هستیم.به همین منظور بعد از بتونه کاری بر برای اعمال رنگ تََرک پ

روی سطح چوب، و صاف شدن سطح آن ، ابتدا دست اول آستر رنگ تََرک پورقاضیان بر روی سطح به وسیله قلمو یا رولر اعمال می 

.بعد از اجرای دست اول منتظر می نشوده هیچ وجه در آستر رنگ تََرک پورقاضیان آب مخلوط شود.در اینجا باید به این نکته توجه شود که ب

طول می کشد.خشکایی به معنی این است که درجه  25ساعت در دمای  1دقیقه تا  30شویم آستر خشک شود که خشکایی دست اول معموال 

سفید نبوده و کامال شفاف باشد.بعد از اجرای دست اول آستر می توان  هیچ نقطه ای از سطح مورد نظر پس از زمان اشاره شده به هیچ وجه

درصد کوآرت مربوطه به رنگ ترک  50یا  40رنگ تَرک پورقاضیان را رقیق نموده واگر از پیسوله استفاده می کنید باید به میزان 

چنین شما می توانید از قلمو برای اعمال رنگ پورقاضیان تینر قوی اضافه کرده و سپس بروی آستر رنگ تَرک پورقاضیان اعمل شود.هم

د ترک پورقاضیان بر روی سطح استفاده کنید. اگر از قلمو استفاده می کنید حتما به این نکته توجه کنید که اگر رنگ ترک پورقاضیان را زیا

پورقاضیان  با قلمو باید به  شل کنید بروی سطح امکان شره کردن )سطوح عمودی( وجود دارد. لذا به منظور اجرای درست رنگ ترک

درصد از کوآرت مربوطه را با تینر فوری قوی مخلوط و سپس رنگ ترک پورقاضیان را با قلمو به شیوه ضربدر  بروی سطح  15میزان 

ن پس از اجرای رنگ ترک پورقاضیامربوطه اجرا کرد. توجه کنید که شیوه ضربدر در سایت رنگ ترک پورقاضیان نشان داده شده است.

بروی سطح ، سطح مورد نظر را رها کنید و به هیچ وجه از باد گرم یا سرد به طور مثال سشوار برای خشک کردن رنگ ترک و سرعت 

. ترکها بعد از انجام واکنش الزم به طور مناسب و خوبی نمایان خواهند شد و نیازی به نکنیدبخشیدن به ایجاد ترک بر روی سطح استفاده 

 یست. در برخی موارد نتیجه این کار عدم ترک خوردن سطح نیز خواهد بود.سرعت بخشیدن آن ن
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ت که به منظور ترک درشت و ترک ریز راهکارهایی پیشنهاد می شود که توسط آزمایشگاه نکته بسیار مهم : توجه به این نکته ضروری اس

 شیوه می توان حاصل کرد. 2شرکت پیشنهاد می شود.ترک درشت را به 

دست آستر رنگ ترک را بروی سطح اعمال کرد.به این معنی که دست اول استر رنگ ترک بروی سطح اعمال شده  2می توان  روش اول 

 1ساعت( سپس دست دوم آستر رنگ ترک بروی استر رنگ ترک خشک شده اعمال شده و سپس باز هم  1ر می شویم خشک شود.)و منتظ

آستر برطرف شود و سپس دست بعدی بر  سفیدیساعت کافی است ، در هر نوبت باید  1ساعت صبر می کنیم تا دست دوم هم خشک شود) 

 روی آستر رنگ ترک اعمال شود(

این شکل است که رنک تَرک را به میزان مناسبی رقیق کنید که نه سفت باشد و نه شل. با توجه به وسیله مورد استفاده ما مثال  به  روش دوم 

 قلمو یا پیسوله ، این میزان توسط نقاش یا رنگ کار سنجیده میشود.برای اموزش میزان ترکیب کردن تینر با رنگ ، حتما به فیلمهای آموزشی

 باشد توجه فرمایید.که در سایت می 

نکته مهم: رنگ ترک را بروی سطوح قبال رنگ شده می توانید اعمال کنید. اما قبل از اجرای رنگ ترک بر روی سطح مورد نظر حتما در 

 قسمت کوچکی از آن سطح رنگ ترک را امتحان کنید.

 استفاده کنید. می توانیدنشده است  روغنی براقنکته مهم: رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطوحی که قبال رنگ 
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 یمانی،س یگچ یوارهایدبر روی  آستر رنگ تََرک پورقاضیان و رنگ تََرک پورقاضیان طرز استفاده

بتونه کاری یر روی هستیم. یمانی،س یگچنیاز به بتونه کاری بروی سطح  ، ابتدای مانی،س یگچبرای اعمال رنگ تََرک پورقاضیان بر روی 

سطوح سیمانی خارج ساختمان باید به طور کامال صاف و لیسه ای باشد.به همین منظور شما میتوانید از چسبهای با کیفیت برای صاف کردن 

چ به هیچ وجه از بتونه های روغنی یا روغن الیف استفاده سطوح خارجی ساختمان استفاده کنید.برای سطوح داخلی ساختمان مثال بر روی گ

آستر رنگ ترک پورقاضیان را مخلوط و بر روی گچ اعمل کنید. بعد  1اب و  5.برای پر کردن سوراخهای ریز گچ می توانید محلول نکنید

 هم می توانید همین روش را پیاده کنید.از انجام پرایمر مربوطه حتما مطمئن باشید سطح مورد نظر خشک شده باشد.برای خارج ساختمان 

، و صاف شدن سطح آن ، ابتدا دست اول آستر رنگ تََرک پورقاضیان بر روی سطح به ی مانی،س یگچبعد از بتونه کاری بر روی سطح 

قاضیان آب مخلوط نشود.بعد وسیله قلمو یا رولر اعمال می شود.در اینجا باید به این نکته توجه شود که به هیچ وجه در آستر رنگ تََرک پور

درجه طول می  25ساعت در دمای  1دقیقه تا  30از اجرای دست اول منتظر می شویم آستر خشک شود که خشکایی دست اول معموال 

کشد.خشکایی به معنی این است که هیچ نقطه ای از سطح مورد نظر پس از زمان اشاره شده به هیچ وجه سفید نبوده و کامال شفاف باشد 

پس نوبت به اجرای دوباره  آستر رنگ تََرک پورقاضیان بروی سطح است.با توجه به مکش آستر بر روی سطوح گچی و سیمانی ، ما باید س

سانتی گراد منتظر خشک شدن دست دوم درجه  25ساعت در دمای  1بار آستر رنگ تََرک را بروی سطح اجرا کنیم و مطابق مرحله اول  2

 50یا  40ست دوم آستر می توان رنگ تَرک پورقاضیان را رقیق نموده واگر از پیسوله استفاده می کنید باید به میزان .بعد از اجرای د باشیم

درصد کوآرت مربوطه به رنگ ترک پورقاضیان تینر قوی اضافه کرده و سپس بروی آستر رنگ تَرک پورقاضیان اعمل شود.همچنین شما 

ک پورقاضیان بر روی سطح استفاده کنید. اگر از قلمو استفاده می کنید حتما به این نکته توجه کنید که می توانید از قلمو برای اعمال رنگ تر

اگر رنگ ترک پورقاضیان را زیاد شل کنید بروی سطح امکان شره کردن )سطوح عمودی( وجود دارد. لذا به منظور اجرای درست رنگ 

کوآرت مربوطه را با تینر فوری قوی مخلوط و سپس رنگ ترک پورقاضیان را با قلمو  درصد از 15ترک پورقاضیان  با قلمو باید به میزان 

به شیوه ضربدر  بروی سطح مربوطه اجرا کرد. توجه کنید که شیوه ضربدر در سایت رنگ ترک پورقاضیان نشان داده شده است.پس از 

یچ وجه از باد گرم یا سرد به طور مثال سشوار برای اجرای رنگ ترک پورقاضیان بروی سطح ، سطح مورد نظر را رها کنید و به ه

. ترکها بعد از انجام واکنش الزم به طور مناسب و نکنیدخشک کردن رنگ ترک و سرعت بخشیدن به ایجاد ترک بر روی سطح استفاده 

 دن سطح نیز خواهد بود.خوبی نمایان خواهند شد و نیازی به سرعت بخشیدن آن نیست. در برخی موارد نتیجه این کار عدم ترک خور
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یشنهاد می شود که توسط آزمایشگاه نکته بسیار مهم : توجه به این نکته ضروری است که به منظور ترک درشت و ترک ریز راهکارهایی پ

 شیوه می توان حاصل کرد. 2شرکت پیشنهاد می شود.ترک درشت را به 

دست آستر رنگ ترک را بروی سطح اعمال کرد.به این معنی که دست اول استر رنگ ترک بروی سطح اعمال شده  2می توان  روش اول 

 1نگ ترک بروی استر رنگ ترک خشک شده اعمال شده و سپس باز هم ساعت( سپس دست دوم آستر ر 1و منتظر می شویم خشک شود.)

آستر برطرف شود و سپس دست بعدی بر  سفیدیساعت کافی است ، در هر نوبت باید  1ساعت صبر می کنیم تا دست دوم هم خشک شود) 

 روی آستر رنگ ترک اعمال شود(

یق کنید که نه سفت باشد و نه شل. با توجه به وسیله مورد استفاده ما مثال  به این شکل است که رنک تَرک را به میزان مناسبی رق روش دوم 

 قلمو یا پیسوله ، این میزان توسط نقاش یا رنگ کار سنجیده میشود.برای اموزش میزان ترکیب کردن تینر با رنگ ، حتما به فیلمهای آموزشی

 که در سایت می باشد توجه فرمایید.

سطوح قبال رنگ شده می توانید اعمال کنید. اما قبل از اجرای رنگ ترک بر روی سطح مورد نظر حتما در نکته مهم: رنگ ترک را بروی 

 قسمت کوچکی از آن سطح رنگ ترک را امتحان کنید.

 استفاده کنید. نمی توانیدشده است  روغنی براقنکته مهم: رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطوحی که قبال رنگ 
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 کربنات یپل ،شهیش ک،یسرام ،یکاشبر روی  آستر رنگ تََرک پورقاضیان و رنگ تََرک پورقاضیان طرز استفاده

تََرک پورقاضیان بر روی  ابتدا دست اول آستر رنگ پلی کربنات ،برای اعمال رنگ تََرک پورقاضیان بر روی کاشی، سرامیک، شیشه

سطح به وسیله قلمو یا رولر اعمال می شود.در اینجا باید به این نکته توجه شود که به هیچ وجه در آستر رنگ تََرک پورقاضیان آب مخلوط 

درجه طول  25ساعت در دمای  1دقیقه تا  30.بعد از اجرای دست اول منتظر می شویم آستر خشک شود که خشکایی دست اول معموال نشود

می کشد.خشکایی به معنی این است که هیچ نقطه ای از سطح مورد نظر پس از زمان اشاره شده به هیچ وجه سفید نبوده و کامال شفاف 

 50یا  40باشد.بعد از اجرای دست اول آستر می توان رنگ تَرک پورقاضیان را رقیق نموده واگر از پیسوله استفاده می کنید باید به میزان 

د کوآرت مربوطه به رنگ ترک پورقاضیان تینر قوی اضافه کرده و سپس بروی آستر رنگ تَرک پورقاضیان اعمل شود.همچنین شما درص

د که می توانید از قلمو برای اعمال رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطح استفاده کنید. اگر از قلمو استفاده می کنید حتما به این نکته توجه کنی

قاضیان را زیاد شل کنید بروی سطح امکان شره کردن )سطوح عمودی( وجود دارد. لذا به منظور اجرای درست رنگ اگر رنگ ترک پور

ری قوی مخلوط و سپس رنگ ترک پورقاضیان را با قلمو درصد از کوآرت مربوطه را با تینر فو 15ترک پورقاضیان  با قلمو باید به میزان 

به شیوه ضربدر  بروی سطح مربوطه اجرا کرد. توجه کنید که شیوه ضربدر در سایت رنگ ترک پورقاضیان نشان داده شده است.پس از 

طور مثال سشوار برای  اجرای رنگ ترک پورقاضیان بروی سطح ، سطح مورد نظر را رها کنید و به هیچ وجه از باد گرم یا سرد به

. ترکها بعد از انجام واکنش الزم به طور مناسب و نکنیدخشک کردن رنگ ترک و سرعت بخشیدن به ایجاد ترک بر روی سطح استفاده 

 خوبی نمایان خواهند شد و نیازی به سرعت بخشیدن آن نیست. در برخی موارد نتیجه این کار عدم ترک خوردن سطح نیز خواهد بود.
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یشگاه نکته بسیار مهم : توجه به این نکته ضروری است که به منظور ترک درشت و ترک ریز راهکارهایی پیشنهاد می شود که توسط آزما

 شیوه می توان حاصل کرد. 2شرکت پیشنهاد می شود.ترک درشت را به 

دست آستر رنگ ترک را بروی سطح اعمال کرد.به این معنی که دست اول استر رنگ ترک بروی سطح اعمال شده  2می توان  روش اول 

 1شک شده اعمال شده و سپس باز هم ساعت( سپس دست دوم آستر رنگ ترک بروی استر رنگ ترک خ 1و منتظر می شویم خشک شود.)



آستر برطرف شود و سپس دست بعدی بر  سفیدیساعت کافی است ، در هر نوبت باید  1ساعت صبر می کنیم تا دست دوم هم خشک شود) 

 روی آستر رنگ ترک اعمال شود(

ه شل. با توجه به وسیله مورد استفاده ما مثال  به این شکل است که رنک تَرک را به میزان مناسبی رقیق کنید که نه سفت باشد و ن روش دوم 

 قلمو یا پیسوله ، این میزان توسط نقاش یا رنگ کار سنجیده میشود.برای اموزش میزان ترکیب کردن تینر با رنگ ، حتما به فیلمهای آموزشی

 که در سایت می باشد توجه فرمایید.

د اعمال کنید. اما قبل از اجرای رنگ ترک بر روی سطح مورد نظر حتما در نکته مهم: رنگ ترک را بروی سطوح قبال رنگ شده می توانی

 قسمت کوچکی از آن سطح رنگ ترک را امتحان کنید.

 استفاده کنید. نمی توانیدشده است  روغنی براقنکته مهم: رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطوحی که قبال رنگ 
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 کربنات یپل ،شهیش ک،یسرام ،یکاشبر روی  آستر رنگ تََرک پورقاضیان و رنگ تََرک پورقاضیان طرز استفاده

وی پلی کربنات ابتدا دست اول آستر رنگ تََرک پورقاضیان بر ر برای اعمال رنگ تََرک پورقاضیان بر روی کاشی، سرامیک، شیشه،

سطح به وسیله قلمو یا رولر اعمال می شود.در اینجا باید به این نکته توجه شود که به هیچ وجه در آستر رنگ تََرک پورقاضیان آب مخلوط 

درجه طول  25ساعت در دمای  1دقیقه تا  30.بعد از اجرای دست اول منتظر می شویم آستر خشک شود که خشکایی دست اول معموال نشود

یی به معنی این است که هیچ نقطه ای از سطح مورد نظر پس از زمان اشاره شده به هیچ وجه سفید نبوده و کامال شفاف می کشد.خشکا

 50یا  40باشد.بعد از اجرای دست اول آستر می توان رنگ تَرک پورقاضیان را رقیق نموده واگر از پیسوله استفاده می کنید باید به میزان 

ترک پورقاضیان تینر قوی اضافه کرده و سپس بروی آستر رنگ تَرک پورقاضیان اعمل شود.همچنین شما  درصد کوآرت مربوطه به رنگ

د که می توانید از قلمو برای اعمال رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطح استفاده کنید. اگر از قلمو استفاده می کنید حتما به این نکته توجه کنی

د بروی سطح امکان شره کردن )سطوح عمودی( وجود دارد. لذا به منظور اجرای درست رنگ اگر رنگ ترک پورقاضیان را زیاد شل کنی

درصد از کوآرت مربوطه را با تینر فوری قوی مخلوط و سپس رنگ ترک پورقاضیان را با قلمو  15ترک پورقاضیان  با قلمو باید به میزان 

وه ضربدر در سایت رنگ ترک پورقاضیان نشان داده شده است.پس از به شیوه ضربدر  بروی سطح مربوطه اجرا کرد. توجه کنید که شی

اجرای رنگ ترک پورقاضیان بروی سطح ، سطح مورد نظر را رها کنید و به هیچ وجه از باد گرم یا سرد به طور مثال سشوار برای 

انجام واکنش الزم به طور مناسب و . ترکها بعد از نکنیدخشک کردن رنگ ترک و سرعت بخشیدن به ایجاد ترک بر روی سطح استفاده 

 خوبی نمایان خواهند شد و نیازی به سرعت بخشیدن آن نیست. در برخی موارد نتیجه این کار عدم ترک خوردن سطح نیز خواهد بود.
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نکته بسیار مهم : توجه به این نکته ضروری است که به منظور ترک درشت و ترک ریز راهکارهایی پیشنهاد می شود که توسط آزمایشگاه 

 شیوه می توان حاصل کرد. 2شرکت پیشنهاد می شود.ترک درشت را به 

بروی سطح اعمال کرد.به این معنی که دست اول استر رنگ ترک بروی سطح اعمال شده  دست آستر رنگ ترک را 2می توان  روش اول 

 1ساعت( سپس دست دوم آستر رنگ ترک بروی استر رنگ ترک خشک شده اعمال شده و سپس باز هم  1و منتظر می شویم خشک شود.)



آستر برطرف شود و سپس دست بعدی بر  سفیدید ساعت کافی است ، در هر نوبت بای 1ساعت صبر می کنیم تا دست دوم هم خشک شود) 

 روی آستر رنگ ترک اعمال شود(

به این شکل است که رنک تَرک را به میزان مناسبی رقیق کنید که نه سفت باشد و نه شل. با توجه به وسیله مورد استفاده ما مثال   روش دوم 

د.برای اموزش میزان ترکیب کردن تینر با رنگ ، حتما به فیلمهای آموزشی قلمو یا پیسوله ، این میزان توسط نقاش یا رنگ کار سنجیده میشو

 که در سایت می باشد توجه فرمایید.

نکته مهم: رنگ ترک را بروی سطوح قبال رنگ شده می توانید اعمال کنید. اما قبل از اجرای رنگ ترک بر روی سطح مورد نظر حتما در 

 ن کنید.قسمت کوچکی از آن سطح رنگ ترک را امتحا

 استفاده کنید. نمی توانیدشده است  روغنی براقنکته مهم: رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطوحی که قبال رنگ 

www.crackpaint.com 

09121754065 
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 فلزبر روی  آستر رنگ تََرک پورقاضیان و رنگ تََرک پورقاضیان طرز استفاده

برای اعمال رنگ تََرک پورقاضیان بر روی فلز ابتدا آستری اکسید اهن قرمز یا زرد یا آبی یا مشکی یا طوسی)به هیچ عنوان از رنگ 

( بر روی سطح ، همچنین برای سطوح گالوانیزه از استر پلی یورتان قبل از اعمال رنگ ترک،استفاده شودروغنی براق یا مات استفاده نشود

روز( دست اول آستر رنگ تََرک پورقاضیان بر روی سطح به وسیله قلمو یا رولر  3یا  2جرا شده و پس از اینکه کامال خشک شد)بعد از ا

.بعد از اجرای دست اول نشوداعمال می شود.در اینجا باید به این نکته توجه شود که به هیچ وجه در آستر رنگ تََرک پورقاضیان آب مخلوط 

درجه طول می کشد.خشکایی به معنی  25ساعت در دمای  1دقیقه تا  30یم آستر خشک شود که خشکایی دست اول معموال منتظر می شو

این است که هیچ نقطه ای از سطح مورد نظر پس از زمان اشاره شده به هیچ وجه سفید نبوده و کامال شفاف باشد.بعد از اجرای دست اول 

درصد کوآرت مربوطه به  50یا  40ا رقیق نموده واگر از پیسوله استفاده می کنید باید به میزان آستر می توان رنگ تَرک پورقاضیان ر

رنگ ترک پورقاضیان تینر قوی اضافه کرده و سپس بروی آستر رنگ تَرک پورقاضیان اعمل شود.همچنین شما می توانید از قلمو برای 

از قلمو استفاده می کنید حتما به این نکته توجه کنید که اگر رنگ ترک  اعمال رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطح استفاده کنید. اگر

پورقاضیان را زیاد شل کنید بروی سطح امکان شره کردن )سطوح عمودی( وجود دارد. لذا به منظور اجرای درست رنگ ترک پورقاضیان  

و سپس رنگ ترک پورقاضیان را با قلمو به شیوه ضربدر  درصد از کوآرت مربوطه را با تینر فوری قوی مخلوط  15با قلمو باید به میزان 

بروی سطح مربوطه اجرا کرد. توجه کنید که شیوه ضربدر در سایت رنگ ترک پورقاضیان نشان داده شده است.پس از اجرای رنگ ترک 

ار برای خشک کردن رنگ ترک پورقاضیان بروی سطح ، سطح مورد نظر را رها کنید و به هیچ وجه از باد گرم یا سرد به طور مثال سشو

. ترکها بعد از انجام واکنش الزم به طور مناسب و خوبی نمایان خواهند شد و نکنیدو سرعت بخشیدن به ایجاد ترک بر روی سطح استفاده 

 نیازی به سرعت بخشیدن آن نیست. در برخی موارد نتیجه این کار عدم ترک خوردن سطح نیز خواهد بود.
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نکته بسیار مهم : توجه به این نکته ضروری است که به منظور ترک درشت و ترک ریز راهکارهایی پیشنهاد می شود که توسط آزمایشگاه 

 شیوه می توان حاصل کرد. 2اد می شود.ترک درشت را به شرکت پیشنه

دست آستر رنگ ترک را بروی سطح اعمال کرد.به این معنی که دست اول استر رنگ ترک بروی سطح اعمال شده  2می توان  روش اول 

 1و سپس باز هم  ساعت( سپس دست دوم آستر رنگ ترک بروی استر رنگ ترک خشک شده اعمال شده 1و منتظر می شویم خشک شود.)

آستر برطرف شود و سپس دست بعدی بر  سفیدیساعت کافی است ، در هر نوبت باید  1ساعت صبر می کنیم تا دست دوم هم خشک شود) 

 روی آستر رنگ ترک اعمال شود(



وسیله مورد استفاده ما مثال   به این شکل است که رنک تَرک را به میزان مناسبی رقیق کنید که نه سفت باشد و نه شل. با توجه به روش دوم 

 قلمو یا پیسوله ، این میزان توسط نقاش یا رنگ کار سنجیده میشود.برای اموزش میزان ترکیب کردن تینر با رنگ ، حتما به فیلمهای آموزشی

 که در سایت می باشد توجه فرمایید.

ا قبل از اجرای رنگ ترک بر روی سطح مورد نظر حتما در نکته مهم: رنگ ترک را بروی سطوح قبال رنگ شده می توانید اعمال کنید. ام

 قسمت کوچکی از آن سطح رنگ ترک را امتحان کنید.

 استفاده کنید. نمی توانیدشده است  روغنی براقنکته مهم: رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطوحی که قبال رنگ 

www.crackpaint.com 

09121754065 
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