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بتونه نقاشی ()Painting Putty

اندود گچی الیه نازک ،اندود پرداخت
توضیحات محصول
 بتونـه نقاشـی ،مناسـب جهـت اجـرایبتونهکــاری وآمادهســازی سطــوح گچـــی
(جایگزیـن مخلـوط رنـگ و مل) بـرای اجرای
انـواع رنگهای روغنی ،پالسـتیک ،و اکریلیک
و کاغـذ دیـواری میباشـد.
■ اطالعات بستهبندی

 کیسه  5کیلوگرمی کیسه 20کیلوگرمی■ شرایط انبارداری

 کیسـهها در محـل خشـک ،روی پالـتو بـه دور از رطوبـت و تابـش مسـتقیم نـور
خورشـید نگهـداری شـود

کاربرد و اجرا
■ تاریخ مصرف

  6مـاه پـس از تولید و  7روز پـس از بازکردنکیسه
■ کیفیت

 این محصول دارای عالمت کاربرد اسـتانداردملی به شـماره  12015/1میباشـد و همچنین
مطابق با اسـتاندارد بینالمللـی EN 13279-1
تولیـد ،ارزیابـی و به بازار عرضـه میگردد.

 بـرای ایجـاد سـطح صـاف ،صیقلـی ویکدسـت بهعنـوان زیرسـازی قبل از نقاشـی
و یـا کاغذدیـواری.
 قابـل اجـرا بصـورت  2یـا  3الیـه بـررویبلـوک پیـش سـاخته گچـی و دیوارهایی که
پوشـش نهایی آنهـا گچ میباشـد( .گچکاری
روش سنتی)
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اندود گچی الیه نازک ،اندود پرداخت
جزییات محصول

 دستهبندی بر اساس استاندارد ملی شماره 12015/1؛  C6و براساس استاندارد بینالمللی  EN 13279-1؛ C6/20/2 -دارای  pHخنثی وعدم ایجاد حساسیتهای پوستی

 پوششدهی مناسب سطح پرداختپذیری باال چسبندگی بسیار باال دانهبندی نرم و مناسب که مانع از خش انداختن سطح شود. زمان کارکرد مناسب استحکام ومقاومت باالدستورالعمل اجرا
■ آمادهسازی سطح

 سـطح کار بایسـتی قبـل از اجـرا از هرگونهآلودگـی ،گـرد و غبار تمیـز گردد.
ابـزار کار و ظـروف بـرای مخلوط کـردن باید
کامال تمیز باشـد.
 سـطح کار قبل از اجرا نباید خیلی خشـکو یا خیلی مرطوب باشـد.
 پـس از بسـتن و گیـرش گـچ نمیتـوانبـا اضافـه کـردن آب وهمـزدن مجـدد ،آن را
بـرای اسـتفاده مجـدد آمـاده نمـود.
 هنـگام کار نباید مالت مانـده روی ابزارکاررا بـه ملات داخـل ظـرف برگردانـد زیـرا
باعـث کوتـاه شـدن زمـان گیـرش ملات
داخـل ظـرف میشـود.
 این محصول را نباید با سـایر مواد که سـببایجـاد تغییـرات در خصوصیـات شـیمیایی و
فیزیکـی آن میشـو د ترکیـب نمود.
 بـرروی دیـــوارهایی کــه بـوسیــله گـــچپوشـش نهایی شـده ،گچکاری سـنتی بایستی
قبـل ازاجـرا از پرایمرکیپلاس به صـورت یک
الیـه بسـیار نـازک اسـتفاده گردد.
■ اجرای محصول

 ابتـدا یـک ظرف تمیز را بـا مقدار کافی آبپرکـرده و پـودر بتونـه نقاشـی را بـه آرامیو
بصورت پاششـی داخـل آب بریزیـد (به ازای
هـر 5کیلوگـرم پـودر 3/5-3لیتـر آب نیـاز
است).
 بـه مـدت 3-2دقیقـه صبرکنیـد تـا پـودربتونـه نقاشـی تمامیآب روی سـطح را جذب
نمـوده وبـه حالـت خمیـری درآید.
 -سـپس بـا یک همـزن برقـی بـا دور مالیم

و یـا بـا ابـزار مناسـب دیگـر عمـل مخلـوط
کـردن را انجـام دهید تا یک مالت یکدسـت
و عـاری از کلوخـه مهیـا گردد.
 ملات آمـاده را با یک ماله ولیسـه پرداختروی سـطح کار اجرا نمایید.
■ عوامل موثر در استحکام

 از عواملـی که برروی اسـتحکام اثـر میگذاردنسـبت آب و پـودر میباشـد ،هرچـه ملات
رقیقتـر گـردد اسـتحکام مالت کمتـر خواهد
بود.
 مواجهـه بـا دمـای بـاال در مـدت زمـانطوالنـی ،باعـث کاهـش اسـتحکام بتونـه
نقاشـی میگـردد.
 قرارگرفتن در مسـیر جریان باد سبب تبخیرآب سـطحی شـده و لذا فرایند الزم برای ایجاد
اسـتحکام به حـد مطلـوب صـورت نمیگیرد،
بنابرایـن اسـتحکام کاهـش مییابـد و باعـث
تـرک برروی سـطح میشـود.
 ضخامـت بتونـه کار شـده نیـز اگـر بیشـترو یـا کمتـراز مقادیـر مجـاز باشـد بـرروی
اسـتحکام اثـر خواهـد گذاشـت.
 سـطح زیرکار اگر بسـیارجاذب باشـد برویخـواص مکانیکـی از جملـه چسـبندگی و
اسـتحکام اثـر میگـذارد.
■ عوامل موثر در گیرش

 نسـبت آب بـه گـچ بـاال و نیـز انبـارشطوالنـی مـدت محصـول سـبب افزایـش
گیـرش شـده کـه بـر روی مقاومتهـای
فیزیکـی بتونـه نیـز اثـر میگـذارد.
 -وجـود ناخالصـی و املاح در آب ،دمـای

بـاال (گچ ،آب ،محیط) ،سـطح زیرکار بسـیار
جـاذب و برگردانـدن باقیمانـده گـچ سـفت
شـده روی وسـایل کار به داخل مالت سـبب
کاهـش گیـرش میشـود.
 سـطح زیـرکار اگـر بسـیار جـاذب باشـدسـبب کوتـاه شـدن زمـان گیـرش میشـود.
■ قوانین سالمتی و ایمنی

 در صورت تماس با پوسـت با آب شستشـودهید.
 در صـورت تمـاس بـا چشـم ،آنهـا را بـاآب شستشـو داده و در صـورت ضـرورت بـه
پزشـک مراجعـه شـود.
 در صورت بلعیدن ،دهان را با آب شستشـوداده و سپس آب بنوشید.
 اگـر پـس از اقدامات باال عالئم و مشـکالتباقـی ماند ،به پزشـک مراجعه شـود.
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جدول اطالعات فنی

واکنش در برابر آتش

( A1درآتشسوزی شرکت نمیکند)

استاندارد ملی شماره 8299

مقاومت خمشی

≤ 1/0 N/mm²

استاندارد ملی 12015/1

مقاومت فشاری

≤ 2/5 N/mm²

استاندارد ملی 12015/1

زمان کارپذیری

 240دقیقه (تقریبی)

دمای مناسب اجرا

حداقل  ,2° Cحداکثر 40° C

میزان مصرف

1kg/m²/mm

 -دادههای فنی بیان شده در شرایط استاندارد ارزیابی شده است .در شرایط کارگاهی امکان تغییرات وجود دارد.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان نلسون ماندال،
باالتر از میرداماد ،بن بست قبادیان شرقی،
پالک 19
تلفن88207929 :
فکس88208718 :
www.kplusi.ir
technical@kplusi.ir

اطالعات مندرج در این برگه داده فنی ،با توجه به دانش فنی مبتنی بر استانداردها ،آزمایشها و شرایط موجود در زمان
چاپ آن تهیه شده است .خط مشی کیپالس همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصوالت بوده و
در این راستا ،این شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فنی اقدام نماید.
این برگه داده فنی ،معتبرترین در زمینه خود بوده و بر این اساس ،استناد یا استفاده از نسخههای پیش از آن امکان پذیر
نمیباشد و تعهد این شرکت محدود به استفاده صحیح از محصول در شرایط مناسب میباشد.
الزم به ذکر است تمامیدانش فنی مهندسی ،استانداردها و طریقه استفاده در این برگه گنجانده نشده و مجریان موظف
به بکارگیری همه دستورات فنی اجرا به صورت جداگانه میباشد.
همه حقوق برای مجموعه کیپالس محفوظ است .آخرین نسخه دادههای فنی همواره در وبسایت کیپالس قرار دارد
و اصالح ،تجدید چاپ و فتوکپی نیاز به اجازه و تایید این شرکت دارد.

