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 مقاوم حرارتیهای سیلیکونی رنگ

 

 off shore دریاییهای رنگ های مخصوص سازه

 

 

 



 آلکیدبرپایه های رنگ

 

 اکریلیک بر پایه های رنگ

 



 

 ترافیکی هایرنگ
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 اکریلیک رنگ پایه برمحصولات 

 RAC-102پرایمر اکریلیک پایه آب  -

  RAC-305 رویه اکریلیک پایه آب براقرنگ  -

 RAC-301پایه حلالی رویه اکریلیک رنگ  -

 RAC-310ای اکریلیک کوره رویه رنگ -

 RAC-311اکریلیک براق نما -رنگ سیلیکون -

 محصولات رنگ ترافیکی

 RAC-302رنگ اکریلیک تک جزئی ترافیکی )ترموپلاست(  -

 RAC-303رنگ اکرلیک دو جزئی ترافیکی )ترموست(  -

 رنگ آلکید بر پایه محصولات

 RAK-301رویه آلکید براق رنگ  -

 RAK-302رویه آلکید نیمه براق رنگ  -

 RAK-303رنگ رویه آلکید مات  -

 RAK-305ای نیمه براق کورهملامین نگ آلکید ر -

 RAK-311رنگ رویه آلکید فنولیک  -

 اپوکسی رنگ بر پایه محصولات

 REP-101پرایمر اپوکسی مخصوص بتن  -

 REP-127 فلزپرایمر اپوکسی مخصوص  -

پودر روی در فیلم خشک(  %85پرایمر اپوکسی غنی از روی ) -

REP-111 

پودر روی در فیلم خشک(  %77پرایمر اپوکسی غنی از روی ) -

REP-113 

 REP-106پرایمر اپوکسی روی فسفات  -

 REP-114پرایمر اپوکسی فنولیک  -

  REP-115اپوکسی آنتی استاتیک پرایمر  -

 REP-118آمید و آمین پرایمر اپوکسی  -

   REP-120ملات اپوکسی بدون حلال  -

 REP-122گروت اپوکسی بدون حلال  -

 

 REP-202 آمید( پلیHigh Buildمیانی اپوکسی هایبیلد ) -

 REP-203آمید ( پلیHigh Build) MIOمیانی اپوکسی هایبیلد  -

 REP-207 (Surface Tolerant) اپوکسی سرفیس تولرنترنگ  -

 REP-209آمین )تسطیح کننده( میانی اپوکسی پلی -

 REP-302آمید براق رویه اپوکسی پلینگ ر -

 REP-303آمید نیمه براق رویه اپوکسی پلیرنگ  -

 REP-313رویه اپوکسی گلس فلیک صنعتی رنگ  -

 REP-327رویه اپوکسی نووالاک رنگ  -

 REP-308ه اپوکسی فنولیک رویرنگ  -

  REP-321های دفنی اپوکسی بدون حلال مخصوص لوله رنگ  -

 REP-330اپوکسی بدون حلال بهداشتی  نگر -

  REP-316 (1:6آمین )نسبت اختلاط کفپوش اپوکسی پلی -

 REP-307آمید رویه اپوکسی کولتار پلیرنگ  -

 یورتانپلی رنگ محصولات بر پایه

 RPU-201یورتان ممبرین پلی -

 RPU-303یورتان براق رویه پلیرنگ  -

 RPU-304یورتان نیمه براق رویه پلیرنگ  -

 RPU-305یورتان نیمه مات رنگ رویه پلی -

 RPU-306یورتان مات رنگ رویه پلی -

 RPU-302(  1:6 یورتان )نسبت اختلاطفپوش پلیک -

 سیلیکونی مقاوم حرارتیبرپایه رنگ محصولات 

 RHR-105پرایمر روی اتیل سیلیکات  -

  RHR-303(C°012-022اکریلیک مقاوم حرارتی )-رنگ سیلیکونی -

  RHR-305(C°012-022حرارتی )اکریلیک مقاوم -رنگ سیلیکونی -

 RHR-301( C°122آلومینیوم مقاوم حرارتی )-رنگ سیلیکون -

  off shore دریاییهای رنگ های مخصوص سازه

 RHR-102پرایمر روی اتیل سیلیکات دریایی  -

 REP-201آمید دریایی ( پلیHigh Buildمیانی اپوکسی هایبیلد ) -

 Tie coat REP-301اپوکسی رنگ  -

 UV RPU-307یورتان براق مقاوم به رویه پلیرنگ  -

 REP-312رویه اپوکسی گلس فلیک دریایی رنگ  -

 RAF-301رنگ ضد خزه  -

 REP-125اپوکسی زیر آب  رنگ -

 پوشش پلتا )محافظ موقت(

 RMA-301 حلالپایه  وشش محافظ موقت پلتاپ -

 RMA-307 آبپایه پلتا پوشش محافظ موقت  -

 

 


