
جوتاشیلد

مجموعه رنگ های نمای 2015

JOTASHIELD

EXTERIOR COLOUR COLLECTION 2015



مجموعه محصوالت جوتاشیلد



نمونه پروژه هایی که رنگ جوتن را انتخاب کرده اند



جوتاشیلد هریتیج
جوتاشــیلد هریتیــج 100% آب پایــه بــا ریزدانــه هــای ســنگی 
ســخت و خشــن می باشــد، هریتیــج در ســه بافت تردیشــنال، 
آنتیــک و کالســیک قابــل ارائــه بــوده و ایــن رنــگ مــی تواند 
یــک اثــر جــذاب آنتیــک بــا ظاهــری باســتانی و کهــن ارائــه 
دهــد. ایــن محصــول بــرای تزئیــن و محافظــت ســطوح جدیــد 
ــت آوردن  ــود.برای بدس ــی ش ــتفاده م ــی اس ــطوح قدیم و س
ــیلد  ــگ جوتاش ــوان رن ــی ت ــق م ــتانی عمی ــر باس ــک ظاه ی

هریتیــج گلیــز را اجــرا کــرد.



قابلیت آب گریزی با توجه به وجود اکریلیک خالص در ساختار رنگ. 
قابلیت تنفس پذیری.

قابلیت پوشاندن ایرادهای روی سطح با توجه به ایجاد الیه ضخیم پس 
از اجرا.

مقاوم در برابر شرایط سخت آب و هوایی.
مقاوم در برابر اشعه UV و عدم رنگ پریدگی و تغییر رنگ.

مقاوم دربرابر دی اکسیدکربن و کلراید.
فاقد بوی بد و هرگونه ماده مضر برای سالمتی و محیط زیست.

با توجه به خاصیت االستیک باال مخصوصٌا در محصول آنتیک این پوشش 
ترکها  رشد  و  ایجاد  از  و  کرده  عمل  سطحی  ترکهای  بروی  پل  مانند 

جلوگیری می کند.

  پس از تمیز کاری سطح از هرنوع آلودگی، چربی، گردوغبار و تاول رنگ، 
 Blockfiller درصورت نیاز نواقص سطح می بایست با استفاده از بتونه اکریلیک

جوتن تسطیح گردد. 
هریتیج  با  اول  بار  برای  سطوح  آمیزی  رنگ  جهت  می شود  توصیه   

ابتدا از Penetrating Primer بعنوان الیه زیرین استفاده شود. 
  پیشنهاد می شود درحالی که هنوز سطح هریتیج خیس می باشد طرح 

مورد نظر را با ابزار مناسب بر روی آن ایجاد نمایید. 
  24 ساعت پس از اعمال هریتیج درصورت نیاز یکدست COLOUR LAST و 

سپس Heritage Glaze را جهت جلوه نهایی اعمال نمایید 
  فاصله زمانی 5 ساعت می بایست بین هر الیه درنظر گرفته شود.

  پس از رنگ آمیزی ابزار را با آب تمیز کنید. 

کاربرد

ویژگی ها

طریق مصرف

سیستم پیشنهادی
سیستم پیشنهادی 1

پرایمر Penetrating و یا Alkali Resistant                          دست
جوتاشیلد هریتیج                                                  2 دست

سیستم پیشنهادی 2 
پرایمر Penetrating و یا Alkali Resistant                          دست
جوتاشیلد هریتیج                                                  1 دست
جوتاشیلد تاپ کوت                                               1 دست
جوتاشیلد هریتیج گلیز                                           1 دست

سیستم پیشنهادی 3
پرایمر Penetrating و یا Alkali Resistant                          دست

جوتاشیلد هریتیج                                                 1 دست     
جوتاشیلد هریتیج گلیز                                           2 دست     

1

1

1

میزان پوشش دهی تئوریک: نسبت به ضخامت هریتیج بروی دیوار بین 
0/5 - 4 متر مربع/لیتر.

بر روی نمای  قابلیت استفاده  جوتاشیلد هریتیج به همراه پرایمر مناسب، 
خارج ساختمان از جنس سیمان، گچ، بتن، پنل های سیمانی و صفحات 

GRC را دارا می باشد.



جوتاشیلد کالر لست
کالـر لسـت پوششـی اسـت بـدون بافـت و برپایـه آکریلیـک 
خالـص )پایـه آب( مـی باشـد. این محصـول مخصوص شـرایط 
برابـر  در  و  شـده  طراحـی  خاورمیانـه  هوایـی  و  آب  سـخت 
اشـعه UV بسـیار مقـاوم می باشـد. کالر لسـت از درصـد جذب 
گردوغبـار پاییـن برخوردار می باشـد و فرمول خـاص آن از نفوذ 
دی اکسـید کربـن و کلرایـد بـه درون سـازه جلوگیـری کرده و 

نهایتـا بـه عمـر سـازه می افزاید. 



پرایمر Jotashield Penetrating  و یا Alkali Resistant                                دست
کالر لست                                                                2 دست

میزان پوشش دهی تئوریک: بین 10-14 متر مربع/ لیتر

خارج  نمای  روی  بر  استفاده  قابلیت  مناسب  پرایمر  همراه  به  لست  کالر 
ساختمان از جنس سیمان، گچ، بتن،پنل های سیمانی و صفحات GRC را 

دارا می باشد.

عدم جذب گردوغبار و تمیزکاری آسان.
قدرت پوشش دهی باال.

قابلیت تنفس پذیری.
مقاوم دربرابر شرایط سخت آب و هوایی.

مقاوم در برابر اشعه فرابنفش UV و در نتیجه عدم رنگ پریدگی و یا تغییر 
رنگ.

با توجه به آب پایه بودن محصول فاقد بوی بد و هرگونه ماده مضر برای 
سالمتی و محیط زیست می باشد.

  پس از تمیز کاری سطح از هرنوع آلودگی، چربی، گردوغبار و تاول رنگ، 
 Blockfiller درصورت نیاز نواقص سطح می بایست با استفاده از بتونه اکریلیک

جوتن تسطیح گردد.
رنگ  یا  و  اول  بار  برای  سطوح  آمیزی  رنگ  برای  می شود  توصیه   
 Acrylic Emulsion Primer از  ابتدا  با کالر لست  آمیزی مجدد یک سطح 
از آن  پس  شود.  استفاده  زیرین  الیه  بعنوان   Penetrating Primer یا  و 

کالرلست را در دوالیه توسط غلطک و یا اسپری اعمال نمایید. 
  دمای محیط و سطحی که رنگ روی آن اعمال می گردد در طی فرایند رنگ 

آمیزی و 24 ساعت پس از آن کمتر از5cْ نباشد.
  پس از رنگ آمیزی ابزار را با آب تمیز کنید.

کاربرد

ویژگی ها

طریق مصرف

سیستم پیشنهادی

1



جوتاشیلد تکسچر
جوتاشیلد تکسچر نوعی پوشش بافت دار، اکریلیک خالص آب پایه 

با قابلیت االستیسیته باال بوده که در سه نوع:
و  ساختمان  نمای  جهت    TEX ULTRA,TEX FINE, TEX MEDIUM  
گردیده  طراحی  شهری  بتنی  سازه های  و  پل ها  حفاظتی  پوشش 
است. این محصول جهت جلوگیری از بروز ترک ها برروی سطوح 
بتنی طراحی شده و از نفوذ کلراید و دی اکسید کربن که منجر به 

تخریب سازه می شوند جلوگیری می کند.



Penetrating Primer یاSiloxan Primer                           دست
جوتاشیلد Tex Ultra                                                    دست

Penetrating Primer، Alkali Resistant                             دست
جوتاشیلد Tex Fine یا Tex Medium                                         دست

خاصیــت االســتیک و انعطــاف پذیــری بســیار بــاال تــا 2/6 میلــی متــر در 
محصــول )Tex Ultra( و 0/5 میلــی متــر در محصــول )Tex Fine(  و 0/8 میلــی 

)Tex Medium( متــر در محصــول
این پوشش مانند پل برروی ترکهای سطحی عمل کرده و از رشد ترکها 

جلوگیری می کند. 
بسیار مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت.

قابلیت تنفس پذیری.
مقاوم در برابر اشعه UV و عدم رنگ پریدگی و تغییر رنگ.

مقاوم در برابر دی اکسیدکربن و کلراید.
فاقد بوی نامطبوع و هرگونه ماده مضر برای سالمتی و محیط زیست.

 پس از تمیز کاری سطح از هرنوع آلودگی، چربی، گردوغبار و تاول رنگ، 
Block�  درصورت نیاز نواقص سطح می بایست با استفاده از بتونه اکریلیک

filler تسطیح گردد.
از  انتخابی  تکسچر  به  توجه  با  آمیزی  رنگ  جهت  می شود  توصیه   
ثبات  از  و  ناپایدار  سطح  که  درصورتی  گردد.  استفاده  پرایمرمخصوص 

Penetrating Primer استفاده شود.  مناسب برخوردارنبود از 
 جهت اعمال جوتاشیلد تکسچر میتوان از اسپری و یا رولر استفاده نمود. 
 دمای محیط و سطحی که رنگ روی آن اعمال می گردد در طی فرایند 

رنگ آمیزی و 24 ساعت پس از آ کمتر از5ْc نباید باشد. 
 پس از رنگ آمیزی ابزار را با آب تمیز کنید.

ویژگی ها

طریق مصرف

سیستم پیشنهادی
1
2

2
1

میزان پوشش دهی تئوریک: بین 0/4-3 متر مربع/ لیتر



دستگاه کالر آی
Colour Eye

  دســتگاه کالــر آی امــکان اســکن و نمونــه بــرداری کــد رنگــی NCS از هــر نمونــه ای را بــا دقــت بــاال به شــما 
ــد.  می ده

  ایــن دســتگاه در هربــار اســکن 27 عکــس در ســه زاویــه مختلــف جهــت نمونه بــرداری هرچــه دقیق تــر و 
ارائــه نزدیکتریــن کــد NCS بــه نمونــه مــورد نظــر می گیــرد.

  دســتگاه کالــر آی امــکان نمونه بــرداری از متریالهــای مختلــف از قبیــل پارچــه، بتــون، چــوب، گــچ، آهــن، 
نایلــون، کاغــذ و غیــره را بــه شــما مــی دهــد.

  برای اطالعات بیشتر لطفاً به یکی از مراکز مولتی کالر جوتن مراجعه فرمایید. 



دقیقا  توان  نمی  که  اینست  منزل  دکوراسیون  معضالت  بزرگترین  از  یکی 
تصور کرد پس از اتمام کار منزل شما چه شکلی می گیرد .

کالر ادوایزر این امکان را بشما می دهد تا با بارگذاری و یا آپ لود کردن 
تصویر منزل ویا محل کار خود رنگ مورد عالقه خودرا بر روی دیوار ها اعمال 

نموده و پس از تایید، اقدام به اجراء پروژه نمایید.
شما با مراجعه به هر یک از مراکز مولتی کالر جوتن می توانید به این امکان 

دسترسی پیدا کنید. 


