


           شرکت الوان رنگ افروز فرنام  وولداک کدداکن اناواگ رناگ رامی ورافد ا
 .جااااکول    یاااادوک    اچوک اااا  و   اااا    اااا   ر اااا  ای     

 . سمل وجر   در زمدد  وولداک  30دارای ومیدکی  چلدمر و اسکمنکارد  م  دش از 

 



رنگ ها چه معنی می دهند ؟ 

 رنگ این و کدک م  جذب را است نور رنگ ورین ومقککر ورین قوی م    رنگ : م   •
 .است راز و رمز چر سدمن رنگ .آورد م  وجود    را رسمدت و قمطودت الزا  اح مس

 آرامش کددکن القم و شود م  مح وب مهدج و نوران    مثبت رنگ  سفدک رنگ : سفدک•
 . است ارامش و یفم  

  رای آن از  ودنش دردکن ر کار دلدل      کدک م  ووج  جل    دمر قرمز رنگ : قرمز•
 . شود م  خ ونت  معث ان از زیمد اسکفمدن و شود م  اسکفمدن ورافد   رمی ن من 

 
  و شود م  آرامش موج  دیگر رنگهمی از  دش آ   رنگ خواص شدمس  روان نظر از : آ  •

 م  و کیک را امددت اح مس و نفس    اعکممد و است ج م  و روح  خ کگ  رفع  معث
 .کدک

 کدک م  مدو س را نور اولد  رمی رنگ رم  از  د کر زرد رنگ :زرد•
  ر کدک رنگ زرد ر کاری رمی وم لو رو رمدن از شود م  ووج  جل   معث و    



 رناگ ماذکور دارای زمامن خ ا      : رنگ ترافیکی سرد تک جزئی
شکن سریع   مقمومت عمل  شرایط جاوی متکلا،   خمیادت انو امی چاذیری      
واالسکد دک  عمل   م چوشش و   بدک   عمل   ر سا و  آسافملک  و سادممن     
 ام  )م   مشک و جهت خط ک ا  سا خ خدم امن رامی شاهری و  ادن شاهری        

جمدن رم   خ وط عم ر چدمدن   زمدن رمی ورزشا    جاکاول    ( ضتممت مدمس  
 چمرکددگ رم مورد اسکفمدن قرار مدگدریک  

:فام فام رایج ترافیکی  

:جممک دریک حج  52±1   

1/3-1/6gr/cm3 
 C°25دمم 

:دان دک   

 C° 21   اشکغمل  نق:  

 کر س85-105  
 C°25دمم 

:وی  وزیک   

:م مند   ستت وبتدر حالل  

 راقدت ق رخ    20حکاکثر
( مضتممت مدمس )رنگ  

وتت ) مزومب رنگ سفدک  دریک80حکاقل 
(و یفر درج  45زاوی    

 اطالعات فنی



 رنگ مذکور  صورت دو جزئ    م انجم  چدونک خوب  م : رنگ ترافیکی دو جزئی
س و  آسفملک  و  کون   دارای مقمومت م مند   و شادمدمی  عامل   عاک  جار      

در ضمن  م ووج     زمامن خ ا    . چذیری و مقمومت عمل     لغزنک   م   مشک 
شکن سریع رنگ ام من  رقراری ورافد   م فمیل  کم  چدش از اجارا وجاود دارد   

مدل  مکار   ارای اساکفمدن جهات      4این چوشش  م ووانمی  ایجمد ضتممت حکاکثر
 .   مشک خ وط عم ر چدمدن و سمیر عالئ  راردممی  و راندک   مدمس  م 

:فام فام رایج ترافیکی  

:جممک دریک حج  99±1  

:جممک دو جزء  دریک 99±1  

1/5-1/9gr/cm3 25 دممی c  دان دک  متلوط دو جزء:  

:وی  وزیک  c°25دممی  کر س85-110  

:م مند   ستت شکن واکدش شدمدمی   دن اجزاء  

 60SRT-50(خ  )
 40SRT-30(ور )

:مقمومت    لغزنکی  

:سمیش مقمومت    کممال مقم   

° 

 اطالعات فنی



 رنگ رمی جکول  افروز  ر اسمس آخرین فرموالسدن موجود در : رنگ جدولی
رنگ جکول  . یدمیع رنگ سمزی و سمز مر  م آب و روای مدمطق متکل، وهد  شکن است 

دارای زممن خ   شکن   دوا      بدک   وقکرت   بدک   و قکرت چوشمندک   
 .  مدمس   ودن و چمیکاری خو   در  را ر سمیش و عوامل جوی از خود ن من م  درک



 اطالعات فنی

آزمایش شرح نتایج آزمایش روش آزمایش توضیحات  

 وی  وزیک  25C ASTM D562 10±5KUاسکومر دممی 

 فم 

 دان دک  25C ASTM D1475 1.30±0.2GR/CM3 دممی

ASTM D1210 Hegman5-6   (دان   لدکی )نرم  

ASTM D2369 70-72%  دریک جمم  وزن 

ASTM D2697 46-48%  حجم  دریک جمم  

ASTM D 344 14-0.5m2/lit چوشش ودوری قکرت  

20-25U فدل  خ    ضتممت  

30-350min زممن خ   شکن(dust free) 

 (tack free)زممن خ   شکن 25C ASTM D 3359 Hrs1-2 دممی

1day  شکن خ  زممن(hard dry) 

ASTM D1640 5B   بدک   

و  چس از رفت روز 
 25Cدممی 

ASTM D4366 SECOND150-160  چمنکول  چرسوز ستکگ  

150hr 40c ASTM D2247 مقمومت رطو ک  خوب 

  راقدت ندم   راق ASTM D 523 60زاوی  وحت

 نوگ وددر مصرف  وددر روغد 

 روش کمر رد رولر قل  اسپری

زوی  180زاوی 
mm 4ق ر  

 

ISO 1519   خمش  کون ورک خورد 

ممن35c 24-5دممی   چمیکاری انبمر 

 شـیت آزمایـشگاهـی رنـگ جدولــی



مذکور  صورت دو جزئ   م زممن کدورندگ     :چسب چشم گربه ای  
سریع   از   بدک   و دوا  عمل  مقمومت فوق الومدن در شرایط جوی متکل، 

این محصول جهت   بمنکن . مقمومت عمل     ضر   و مواد شدمدمی   رخوردار است
.عالئ       ر   ای  ر روی س و  اسفملک  طراح  شکن است   

مشکی-خاکستری :فام   

:حملت ظمرری خمدری  

:دریک حج  جممک ±98 1   

:دو جزء دریکجممک ±98 1   

 1/4-1/5 gr/cm3( دممC°25)  دان دک  متلوط دو جزئ:  

:وی  وزیک  (C°25دمم )مدل  مکر  35-40    

:م مند   ستت شکن واکدش شدمدمی   دن اجزاء  

 اطالعات فنی









   (اوحمد)جهمن هر  خدم من جمهوری  جد  کمنون مهدکسمن  خدم من  ل کمن :          
11  واحک 4سمخکممن شول   طبق    

:ارتباط با ما   

:02634216072   
02634216082 

 :02634215166 

 :
www.afroozcolor.C

OM  

 : afrooz_color  

 :09122285427  

 : afrooz_color  


