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کمپانــی Brillux  آلمــان تولیــد کننــده انــواع محصــوالت رنــگ و جــا بــرای 
انــواع پــروژه هــای مربــوط بــه رنــگ، دکــور و پاســتر، بــه عنــوان یکــی از 

بهتریــن کمپانــی هــای رنــگ اروپــا مطــرح اســت.
معنــای کلمــه Brillux “کیفیــت برتــر” اســت و ایــن کمپانــی در جهــت حفــظ 
ایــن عنــوان، همــواره محصوالتــی مطابــق بــا باالتریــن اســتاندارها و در عیــن 

حــال دوســتدار محیــط زیســت بــه مشــتریان ارائــه داده اســت.



UV سازه چوبی با پوشش آنتی

UV سازه چوبی بدون پوشش آنتی

آنتی UV بسیار قوی الیه محافظتی بسیارقوی 

سازه چوبی با الیه محافظ

سیستم  دیجیتــالسازه چوبی بدون الیه محافظ سیستــم  کالـــر  چــارت

بی نهایت طیــف رنگـی برای انــواع سلیقـه

  محافظ بسیار قوی در برابر  UV و تغییرات شدید آب و هوایی
  جهت استفاده در فضاهای  خارجی و داخلی

  نفوذ پذیری باال در بافت چوب
  پوشش دهی مناسب

  آماده مصرف
  پایه آلکیدی

  بدون ُشره
  بی بو

مزایای رسی رنگ 580  
مخصوص و محافظ  کامل انواع چوب

  قابل استفاده به عنوان رنگ و پوشش محافظتی انواع سازه چوبی در فضاهای داخلی و خارجی.
  محصول آماده مصرف است و نیازی به رقیق شدن ندارد.
  محصول می بایست قبل از استفاده کاما به هم زده شود.

  طیف رنگها می توانند با یکدیگر مخلوط شوند.
  قابل ارائه در بسته بندیهای 0/375، 0/750، 3 و 5 لیتری

  برای حاصل شدن بهترین کیفیت و محافظت اعمال دو دست رنگ الزامی است.
  دست دوم باید بعد از گذشت 24 ساعت و پس از خشک شدن کامل دست اول اجرا شود.

  محصول می بایست بر روی الیه خشک، صیقلی و تمیز کار شود.
  دمای محیط و سازه چوبی کمتر از 5 درجه سانتیگراد برای محصول مناسب نمی باشد.

  ابزار کار می بایست بافاصله پس از استفاده تمیز شود .
  در اجرای دست اول، رنگ با نفوذ در بافت چوب تشکیل قشری محافظ را میدهد و در اجرای دست دوم

    الیه محافظ سطح چوب تشکیل میشود تا چوب در برابر تغییر رنگ در اثر UV مصون بماند.

شیوه اجرا و
 توصیه های فنی

Appearance:
Physical state: Liquid
Colour: conformable to product designation 
Odour: Poor, characteristic

Information on basic
physical and chemical properties

580
Series permanent 
protection glaze

Brillux 
Colour Chart

Safety relevant basis data:
Initial boiling point and boiling (1013 hPa) 190-220 °C
Flash Point     62°C
Ignition Temperature     >200°C
Lower Explosion Limit    0/6   Vol-%
Upper Explosion Limit    7   Vol-%
Vapour Pressure  (50 °C)  6  hPa
Density    (20 °C)          0/9-0/95   g/cm3
Solvent Separation Test (20 °C)  <3%
Water Solubility  (20 °C)  Insoluble
Flow Time    (20 °C)  N/A
Viscosity    (20 °C)  thixotropic
Cinematic Viscosity  (40 °C)              >20/5   mm2/s
VOC-Value   Max.  400g/l

سری رنگ 580 بریلوکس جهت حفاظت و رنگ آمیزی مخصوص چوب جهت استفاده در نمای خارجی ساختمان 
و یا در سایر مواردی که چوب در معرض عوامل جوی است،  تولید گردیده . این محصول جهت رنگ آمیزی 
transparent  با طیف های گوناگون رنگی و محافظت قوی برای محصوالت ترموو وود  کاربرد دارد . همچنین 
این سری می تواند به عنوان Top Coat انواع سازه چوبی در فضاهای داخلی و خارجی بر روی پرایمر اجرا شود.


