
 

 

 پالس دارکنر 

Darkener Plus 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

 یحالل است که حاو هی، با پامصرفکننده مخصوص آماده اشباع  کیدارکنر پالس 

داخل   ینگیموئ تیمحصول به خاطر خاص نیا است. ریپذاصالح شده واکنش  یهالوکسان یس

  ک یبه عالوه  است. یستیواکنش کاتال کی جهیدر نت لوکسانیس کند.یمنافذ سنگ نفوذ م

 افتد. یم اتفاق در درون سنگ  یسیل یواکنش با مواد س

 
 ها:ویژگی

شده را  شیپول ی هاها و سنگ و کف پوش یعیطب ی هارنگ و ساختارسنگ -

 کند  ی م دیتشد

 بماند یباق شیپول یشود درخشندگیباعث م -

عوض   ایو  دیرنگ سنگ را تشد یبا استفاده از جوهر رنگ آکم توانیم -

 کرد.

 گذارد.ی سطح بر جا نم ی رو ی اهیال -

 دهدی به سنگ اجازه تنفس م -

 آب و هوا مقاوم است راتییبا دوام و در مقابل تغ -

 شودی زرد نم -

 مناسب است یوخارج یداخل ی استفاده در فضاها ی برا -

 دارد   یزمان کار طوالن -

 دارد  یفیدر برابر آب و کث ی اثر مقاوم ساز -

 

 مشخصات فنی: 
 پوشش: -

 تریمتر مربع/ل  20 یال  10حدود 

 :رنگ -

 مات

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 متر مکعب یگرم /سانت0.92

     موارد استفاده:

  یو مصوونوع یعیطب یهاها و سوونگاصووالح کف پوش  یمحصووول برا نیاز ا

 ای سیگن ت،ی، ماسوه سونگ، گرانسونگ آهک  ت،یزده و جاذب مانند مرمرشیپول

جوهر    ،یبه دارکنر پالس آکم  توانیم .شوودیاسوتفاده م یبتن یسونگ سواختمان

با  یهاسونگ یوبر ر رنگ سونگ افوود.  رییتغ ایرنگ و  دیبه منظور تشودسونگ 

 دارد. ییرنگ دوام باال رییتغ نیو آهک ا کاتیلیس  هیپا

 

Pavirco.com website: 
E-mail: info@pavirco.com 

Instagram: pavirco 

  ابان یمالصدرا، خ   ابانیتهران، خ : دفتر مرکوی

 4، واحد 25پالک  ،یشهانق ابانیخ  ،یشمال ییبهاخیش

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 



 

 

 دستورالعمل استفاده: 

که  ییهاسنگ دیمطمئن شو باشد. یاماندهیاز هرگونه باق یخشک و عار و،یبطور کامل تم دیکردن: سطح مورد نظر با ویتم . 1

مواد  نینداشته باشند چون ا( دیسولفات، کلر ترات،ی)مانند ن ینمک مضر باتیگونه ترک چیاند هکار شده رونیب یدر فضا

  کنند.یجذب مواد اشباع کننده را کم م

: (دیمحصول مورد نظر را مطالعه کن ی)اطالعات فن شوندیم شنهادیپ ریمحصوالت ز یفیکث  وانیبسته به نوع سنگ و م

بردار  هیال ،یکننده خوه و جلبک آکمپاک ،یکننده زنگار آکمپاک ،یبتن آکم هیکننده الپاک ،یکننده سنگ آکمپاک

 .یآکم تهنوش  واریکننده دو پاک سیکننده روغن و گرپاک ریواکس، خم

آن دارکنر پالس استفاده  یرو میبخواه نکهیقبل از ا دیسنگ با .دییکردن با آب بشوتمام سطح را بطور کامل بعد از پاک

  24 دیحتماً با گراد است.یدرجه سانت 25تا  15 نیکار کردن ب یدما برا نیبهتر روز(. 2-1بطور کامل خشک شود )  میکن

 .تابش آفتاب گرم شود ایاز کف  شیگرما ستمیتوسط س  دیوجه سطح نبا چی. به هدیساعت سنگ را از بارش باران حفظ کن

 (%10رنگ کرد )حداکثر  یدارکنر پالس را با جوهر سنگ آکم دیرنگ مورد نظر با میتنظ یبرا . 2

 :نمونه هیدن ناحآماده کر . 3

و  دی آماده کن یتست اثر اشباع کنندگ یمتر مربع برا 2-1نمونه به عنوان مثال  هیناح کی دیکار را شروع کن نکهیاز ا قبل

دارکنر پالس  دیخواهیکه م ینمونه در زمان هیناح کی یسازآماده .رنگ( تی)تقو دیکن یابیشده را ارز اصالح هیظاهر ناح

 .غلظت رنگ و روش مخلوط کردن آنها مشخص شود دیبا  رایاست ز یامامر الو کی دیکن بیرا با جوهر سنگ ترک

و به  دیکن جادیسطح ا ینازک و نرم را رو هیال کیو  دیاستفاده کن یاسپر اینشده را با برس، غلطک رنگ  قیمحصول رق . 4

 .کند تا بطور کامل داخل سنگ نفوذ دیآن اجازه ده

 .دیپارچه جاذب بردار کیمحصول را با  یمقدار اضاف  قهیدق 15-10بعد از  . 5

 .شوند ویتم یکننده آکمتوسط پاک دیبا شوندیدارکنر پالس رنگ شده اصالح م لهیکه به وس  یسطوح . 6

 .کرد ویتم ترویکننده نقیرق لهیبه وس  توانیرا م لیوسا . 7

 .دیسنگ استفاده کن میصابون مال ای ستالیکننده کرکردن منظم از پاک و یتم یبرا . 8

  



 

 

  کات ویژه:ن

 یاروسول و خطر برا لی: از تشوکدیکننده مخصووص اسوتفاده کنمحافظت لیاز وسوا دیکنیم یکه محصوول را اسوپر یدر زمان -

 .دیوجه بخارات محصول را تنفس نکن چیو به ه دیکننده استفاده کناز ماسک محافظت .دیویشخص سوم بپره

 داخل سنگ نفوذ کند.   تواندیرطوبت نم جهیدر نت دیکن یبندسنگ را بطور کامل آب یو افق یوجوه پشت -

 .ستیبراق مناسب ن ایجاذب  ریسطوح غ یمحصول برا نیا -

 .سطح بطور کامل پاک شود یتا غبار رو شوند شیمجدداً پول دیشده با شیسطوح پول -

از   یدارند.در بعضو  یشوتریروشون عمق نفوذ ب یهانسوبت به سونگ  رهیت یهاسونگ رنگ بسوته به نوع سونگ دارد. تیتقو  وانیم -

اگر از دارکنر پالس اسووتفاده شووود سوواختار آنها مطمئناً نسووبت به   Nero Impala  ای Nero Assolutoمانند  یعیطب یهاسوونگ

رنگ   دیلکه نشوان دهد اگرچه تشود کیاسوت خودش را به شوکل  ممکنامر   نیکه ا شوودیم دیتشود  شوتریب یرسووب یهاسونگ

 .شودیسنگ نسبت داده م اتیبه خصوص یول ستیمحصول ن بیع

 قبل از استفاده مجدداً رنگ شود. دیشود و بعد از آن با یروز نگهدار 1مدت  یبرا تواندیکه محصول رنگ شد م یزمان -

 .شودیم هیکردن محصول رنگ شده توص یسطوح جاذب اسپر یبرا -

که در   یکیو قطعات مکان  یاز چسوبناک شودن، نازل اسوپر یریجلوگ یبرا دیکنیکردن اسوتفاده م  یکه از ابوار اسوپر یزمان -

 .دیکن ویبا محصول هستند را بطور کامل تم میتماس مستق

 .دیاستفاده کن یآکم عیاز دستان خود از دستکش مامحافظت  یبرا -

شوده( را   یو قطعات الک کار کیمختلف، السوت یاطراف که نسوبت به حالل حسواس هسوتند )مانند مواد سونتو یهاهیتمام ناح -

 .دیبطور کامل بپوشان

 شود. یبطور کامل خال دیاز هدر رفتن مواد ظرف با یریجلوگ یبرا -


