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سفر در ظرافت
TRAVEL IN STYLE

آرامشی جدید
NEW COMFORTING

ــه  ــت ب ــر اس ــش مفتخ ــارس کي ــن پ ــرکت جوت ش
ــن  عنــوان نماینــده انحصــاري رنگهــاي ســاختماني جوت
ــگ  ــواع رن ــل ان ــتم کام ــه سیس ــدف ارائ ــا ه ــران ب در ای
ــن  ــن ف ــال آخری ــاختمان و انتق ــل س ــا و داخ ــاي نم ه
آوري و متدهــاي اجرایــي بــه منظــور ارتقــاء دانــش 
متخصصــان و مجریــان محتــرم خدمتگــزار شــما ســروران 

ــي باشــد. گرام
شــایان ذکــر اســت ایــن شــرکت هــم اکنــون داراي 15 

نمایندگــي فعــال در ســرار کشــور مــي باشــد.



خواص رنگهای اکریليک جوتن
بدون بو

ــیت  ــد حساس ــوع و ض ــا مطب ــوی ن ــد ب ــن فاق ــه آب جوت ــاختمانی پای ــای س  رنگه
ــا اســتانداردهای روز  ــق ب ــز و مطاب ــرار آن بســیار ناچی ــی ف ــواد آل ــوده و درصــد م ب
ــن محصــوالت  ــا ای ــزی شــده ب ــگ آمی ــذا محــل رن اروپاســت)BS,DIN,ASTM(. ل
بالفاصلــه قابــل بهــره بــرداری اســت . بــا توجــه بــه ســرعت خشــک شــدن و بــدون 
بــو بــودن ایــن محصــوالت ، میتــوان بــدون تخلیــه محــل ودر حیــن انجــام فعالیــت 

هــای عــادی نیــز رنــگ آمیــزی محــل را انجــام داد.

سرعت اجرا
 رنگهــای ســاختمانی پایــه آب جوتــن بســیار ســریع خشــک 
ــل توجهــی  ــا حــد قاب ــزی را ت ــگ آمی ــان رن ــی شــوند و زم م

ــد. کاهــش مــی دهن

تنوع فام
ــف  ــن در 92000 طی ــه آب جوت ــاختمانی پای ــای س  رنگه
ــف  ــت  مختل ــات براقی ــز درج ــذاب و نی ــوع و ج ــگ متن رن
قابــل ارائــه بــوده و در نتیجــه تنظیــم و ســت کــردن آن بــا 

ــت. ــر اس ــکان پذی ــهولت ام ــا س ــیون ب ــه دکوراس هرگون

نداشتن خطر آتش سوزی
ــای  ــالل ه ــد ح ــن فاق ــه آب جوت ــاختمانی پای ــای س  رنگه
ــوده و در نتیجــه هیچگونــه خطــر آتــش ســوزی در  نفتــی ب

ــد. ــا اســتفاده ندارن ــارش و ی ــگام انب هن

صرفه اقتصادی
ــوب  ــیار خ ــش بس ــوص پوش ــوق ، بخص ــل ف ــوع عوام  مجم
و نیــز ســرعت اجــرای ایــن محصــوالت موجــب صرفــه 
ــه آب جوتــن  اقتصــادی اســتفاده از رنگهــای ســاختمانی پای

ــت. ــاختمانی اس ــای س ــم رنگه ــل قدی ــای نس ــه ج ب

ویژگی غبارگریز بودن رنگ 
ــی  ــت آنت ــن از قابلی ــه آب جوت ــاختمانی پای ــای س ــگ ه  رن
ــار  ــردو غب ــوان گ ــچ عن ــه هی ــوده و ب ــر خــوردار ب ــتاتیک ب اس
بــه خــود جــذب نمــی کنــد و عــدم واکنــش ایــن رنــگ هــا بــا 
ــه  ــان هیچگون ــس از گذشــت زم ــردد پ اکســیژن موجــب میگ
ــان نخواهــد شــد . ــا اشــیاء دیگــر نمای ــر تابلــو و ی عالئمــی زی

خاصيت ارتجاعی
ــی  ــت ارتجاع ــن از خاصی ــه آب جوت ــاختمانی پای ــای س  رنگه
ــت  ــن قابلی ــد ای ــی  باش ــوردار م ــاال برخ ــری ب ــاف پذی و انعط
کشســانی موجــب مــی شــود رنــگ بــه روی دیــوار مقــاوم بــوده 

ــد. ــری کن و از ایجــاد ترکهــا جلوگی

ویژگی تنفس پذیری رنگ
 رنگهــای ســاختمانی پایــه آب جوتــن تنفــس پذیــر مــی 
ــری  ــه درون ســازه جلوگی باشــند درعیــن حــال از نفــوذ آب ب

ــد.    ــی کنن م



فنوماستیک انامل
Fenomastic Enamel

براق، مات، نیمه براق

رنـگ های خالص فنوماسـتیک 
انامـل محصولـی بـر پایه حالل 
فاقـد  کـه  باشـد  )روغنی(مـی 
سـرب و مقـاوم در برابـر تغییر 
رنـگ و زردشـدگی اسـت. این 
طیـف   92000 در  محصـول 
داخـل  فضـای  جهـت  رنگـی 
سـاختمان قابل ارائه می باشـد.



سيستم پيشنهادی
جهت اجراء روی چوب:

Bengalac Woodprimer                                                1 دست

Stucco                                                                       2 دست

فنوماستیک انامل مات                                                  1 دست
فنوماستیک انامل نیمه براق                                          2 دست

جهت اجراء برروی گچ ـ پنل گچی سیمان
P.V.A پرایمر و یا Acrylic Primer                                     1 دست

Stucco                                                                       2 دست

فنوماستیک انامل براق                                                  2 دست 

جهت اجراء برروی سطوح فلزی 
Bengalac Red Oxide Primer              1 دست 35 میکرون

فنوماستیک انامل براق                              2 دست 35 میکرون

میزان پوشش دهی تئوریک: بین 11-14 مترمربع/لیتر

کاربرد
رنــگ هــای خالــص فنوماســتیک انامــل بهمراه آســتر مناســب قابل 
اســتفاده بــرروی چــوب و فلــز و همچنین ســطوح گچی و ســیمانی 

داخــل ســاختمان می باشــد.

ویژگی ها
  ارائه پرداختی صاف و با دوام.

  ماندگاری طوالنی و قابلیت شستشوی باال.
  قابلیت پوشش عیوب و چسبندگی عالی.

  بدون تغییر رنگ.

طریق مصرف
ــوع آلودگــی، چربــی و گردوغبــار پاکیــزه    ابتــدا ســطح از هرن
ــر  گــردد، از Fenomastic Primer    قبــل از اجــرای رنــگ ب
 Bengalac روی ســطــــوح گــچــــی و ســیــمــانــــی و از
 Red Oxide ــی و Woodprimer جهــــت ســـطوح چــوبـــ

ــردد. ــتفاده گ ــزی اس ــطوح فل ــت س Primer Bengalac جه

 پــس از اعمــال Fenomastic Primer  در صــورت نیــاز 
 Stucco نواقــص ســطح می بایســت بــا اســتفاده از بتونــه

ــردد.  ــطیح گ تس
ــراء  ــاده اج ــل آم ــتیک انام ــگ فنوماس ــی رن ــه نهای   در مرحل
بــوده و در دو الیــه توســط قلــم مــو، غلطــک و یــا اســپری اجــرا 

مــی گــردد. 
ــای 23  ــاعت در  دم ــی 15 س ــه زمان ــود فاصل ــه می ش   توصی

ــه لحــاظ گــردد.  درجــه ســانتیگراد بیــن دو الی
  دمــای محیــط و ســطحی کــه رنــگ روی آن اعمــال می گــردد 
ــد  ــس از آن نبای ــاعت پ ــزی و 24 س ــد رنگ آمی ــی فراین در ط

کمتــر از 6 درجــه ســانتیگراد باشــد. 
  پس از رنگ آمیزی ابزار را با تینر تمیز کنید. 



فنوماستيک امولسيون
Fenomastic Emulsion

سيلک، مات، نيمه براق، براق

ــی  ــص فنوماســتیک امولســیون محصول ــگ هــای خال رن
اکرلیــک و )پایــه آب( بــا پوشــش عالــی و کیفیــت بــاال، 
اجــرای آســان و قابلیــت شستشــو بــه دفعــات می باشــد. 
ایــن محصــول بــا درجــه براقیــت مختلــف و در 92000 
طیــف رنگــی، جهــت فضاهــای داخــل ســاختمان طراحی 

شــده اســت. 



سيستم پيشنهادی
PVA پرایمر و یا    Acrylic Primer                                                       1 دست

Stucco                                                                              1 دست

Fenomastic Emulsion                                                  2 دست

میزان پوشش دهی تئوریک: بین 6 - 10 مترمربع/لیتر

کاربرد
ــتری  ــراه آس ــیون بهم ــتیک امولس ــص فنوماس ــای خال ــگ ه رن
مناســب قابلیــت اســتفاده بــر روی پالســتر، پنل هــای گچــی، بتــن، 
گــچ، صفحــات ســیمانی الیــاف دار و همچنیــن ســطوح رنگ آمیــزی 

ــد. ــده را دارا می باش ش

ویژگی ها

  100% اکریلیک خالص و قابل شستشو.

  قابلیت تنفس )تراوایی( بخار آب.

  فاقــد بــوی نامطبــوع و مــواد مضــر بــرای ســالمتی و محیــط 
زیســت.

  عدم جذب گرد و غبار )آنتی استاتیک(. 

  سرعت اجرای باال بواسطه خشک شدن سریع.

طریق مصرف
ــوع آلودگــی، چربــی و گردوغبــار پاکیــزه    ابتــدا ســطح از هرن
 PVA Primer یا Fenomastic Emulsion Primer گــردد، از

قبــل از رنــگ آمیــزی بــر روی ســطوح اســتفاده گــردد.

در    Fenomastic Emulsion Primer اعمــال  از  پــس    
ــه  ــا اســتفاده از بتون ــاز نواقــص ســطح می بایســت ب صــورت نی

ــردد.  ــطیح گ Stucco تس
ــه  ــگ فنوماســتیک امولســیون در دوالی ــی رن ــه نهای   در مرحل

ــی شــود. ــا اســپری اجــرا م ــم مو، غلطــک و ی توســط قل

  توصیــه می شــود فاصلــه زمانــی 6 ســاعت در دمــای 23 درجــه 
ســانتیگراد بیــن دو الیــه لحــاظ گردد.

  دمــای محیــط و ســطحی کــه رنــگ روی آن اعمــال می گــردد 

ــد  ــس از آن نبای ــاعت پ ــزی و 24 س ــد رنگ آمی ــی فرآین در ط
کمتــر از 6 درجــه ســانتیگراد باشــد. 

  پس از رنگ آمیزی ابزار را با آب تمیز کنید.



فنوماستيک هایجين)بهداشتی(
Fenomastic Hygiene

ــی  ــتی، محصول ــتیک بهداش ــص فنوماس ــای خال ــگ ه رن
ــا  ــه ب ــت ک ــاز اس ــی ممت ــا کیفیت ــه آب( ب ــک و)پای اکریلی
فرمــول پیشــرفته HCT قابلیت پوشــش و جلوگیری از ایجاد 
ترکهــای مویــی بــا ضخامــت تــا 1 میلی متــر بــرروی ســطح 
را دارا می باشــد.این محصــول قابلیــت شستشــو بــه دفعــات 
و پوشــش بی نظیــر  را دارد ، ضدقــارچ و ضــد باکتــری بــوده 
ــر  ــای معتب ــق گواهی نامه ه ــش طب ــترش آت ــر گس و در براب

ــد.  ــاوم می باش ــیار مق بس



سيستم پيشنهادی
Acrylic Primer و P.V.A پرایمر                                                         1 دست

Stucco                                                                                            2 دست

فنوماستیک امولسیون هایجین                                                                2  دست 

میزان پوشش دهی : بین 7 - 9 مترمربع / لیتر

کاربرد
ایــن محصــول بیشــتر بــرای فضاهــای داخلــی پــر رفــت و آمــد 
ــرویس  ــا، س ــپزخانه ه ــا، آش ــتان ه ــا، بیمارس ــل ه ــد هت مانن
هــای بهداشــتی و غیــره طراحــی شــده اســت. و بــرروی 
ســطوح گچــی، ســیمانی، پنل هــای گچــی و غیــره قابــل اجــراء 

می باشــد.

ویژگی ها
   100% اکریلیک خالص و قابلیت شستشوی باال.

  قابلیت تنفس )تراوایی( بخار آب.
ــط  ــرای ســالمتی محی ــواد مضــر ب ــوع و م ــوی نامطب ــد ب   فاق

زیســت.
  عدم جذب گردوغبار.

  ضد باکتری و ضد قارچ.
  سرعت باالی اجرا بواسطه خشک شدن سریع.

  تحمــل پذیــری تــرک تــا مــرز 1 میلی متــر بواســطه قابلیــت 
انعطــاف پذیــری بــاال.

  دارای گواهینامه ها واستانداردهای معتبر اروپا.
  مقاوم در برابر حریق.

طریق مصرف
ــزه  ــار پاکی ــی و گردوغب ــی، چرب ــوع آلودگ ــدا ســطح از هرن  ابت
 PVA Primer یا Fenomastic Emulsion Primer گــردد، از

قبــل از رنــگ آمیــزی بــر روی ســطوح اســتفاده گــردد.
 پــس از اعمــال Fenomastic Emulsion Primer  در صــورت 
 Stucco نیــاز نواقــص ســطح می بایســت بــا اســتفاده از بتونــه

تســطیح گــردد. 

ــه  ــن در دوالی ــتیک هایجی ــگ فنوماس ــی رن ــه نهای   در مرحل
ــود. ــی ش ــرا م ــپری اج ــا اس ــک و ی ــم مو، غلط ــط قل توس

  توصیــه می شــود فاصلــه زمانــی 6 ســاعت در دمــای 23 درجــه 
ســانتیگراد بیــن دو الیــه لحــاظ گردد.

  دمــای محیــط و ســطحی کــه رنــگ روی آن اعمــال می گــردد 
ــد  ــس از آن نبای ــاعت پ ــزی و 24 س ــد رنگ آمی ــی فرآین در ط

کمتــر از 6 درجــه ســانتیگراد باشــد. 
  پس از رنگ آمیزی ابزار را با آب تمیز کنید.



دستگاه کالر آی
Colour Eye

  دســتگاه کالــر آی امــکان اســکن و نمونــه بــرداری کــد رنگــی NCS از هر نمونــه ای را 
بــا دقــت بــاال را بــه شــما می دهــد. 

  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. 
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