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mm 2 – 10 mm အက်ယ္ရိွေသာ လိုင္းအတြက္
ေရဖိအားဒဏ္ ခံႏုငိ္ျခင္း
ကလိုရင္းကဲ့သို႔ေသာ ဓာတုေဆးရည္မ်ားဒဏ္မွ
ခုခံႏုငိ္ျခင္း

အညစ္အေၾကးႏွင့္ မိႈစဲြျခင္းဒဏ္မွကာကြယ္ႏုငိ္ျခင္း

–40oC မွ + 100oC အတြင္းထိ အပူဒဏ္ခံႏိုင္သည္

Low VOCs

3 kg ႏွင့္ 18.5 kg ပံုး

ပ်ဥ္းမွ် 4 m2/3 kg အိတ္
ပ်ဥ္းမွ် 20 m2/18.5 kg အိတ္

မ်က္နွာျပင္ျပဳျပင္နည္း
- ေႂကြျပားၾကားေျမာင္းထဲရွိဖုန္မႈန္႔မ်ားကို သန္႔ရွင္းေအာင္ရွင္းလင္းျခင္းျဖင့္ နွာေၾကာင္းေကာ္
  ခိုင္ျမဲစြာေစးကပ္နိုင္ၿပီး နွာေၾကာင္းေကာ္၏ အေရာင္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိနိုင္ပါ။
- ေနေရာင္တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ျခင္းမွေရွာင္က်ဥ္ရန္ အလုပ္လုပ္မည့္လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာအား အမိုး
  မိုးေပးထားရမည္။

ေရာစပ္ပံု
- ေရာစပ္ရန္ပံုးထဲသို႔ weber.color HR ေဆးရည္ 1 ထုပ္ထည့္ပါ
- weber.color HR အမႈန္႔ 1 ထုပ္ကို ေဆးရည္ထဲသို႔ ေျဖးေျဖးျခင္းေလာင္း ထည့္၍ 
  တစ္သားတည္း ျဖစ္ေအာင္ ေရာေမႊေပးပါ။
- မည္သည့္အရာမွထပ္မံေရာစပ္ျခင္းမျပဳရ
- ေရာစပ္ထားေသာ weber.color HR  အား အရိပ္ေအာက္ရွိေနခ်ိန္ မိနစ္ 20 မွ 30 အတြင္း 
  ကုန္ေအာင္အသံုးျပဳသင့္သည္။

ႏွာေၾကာင္းထည့္ျခင္း
- ရာဘာေလးေထာင့္သံလက္ (Rubber Trowel) ကိုအသံုးျပဳၿပီး လိုင္းၾကား နွာေၾကာင္းေကာ္
  ထည့္ေပးပါ။
- ေရျမဳပ္အသံုးျပဳၿပီး နွာေၾကာင္းေကာ္မေျခာက္မီ ေႂကြျပားေပၚရွိ ေကာ္အပိုမ်ားကို 10 မွ 20
  မိနစ္အတြင္းရွင္းလင္း ေပးပါ။
- 1 နာရီၾကာ ထားရွိၿပီးမွ ေႂကြျပားမ်က္နွာျပင္ကို သန္႔ရွင္းေသာအဝတ္ျဖင့္ သန္႔စင္ေပးပါ။
- ခိုင္မာေသာဆြဲအားမ်ားရရွိရန္ နွာေၾကာင္းေကာ္ထည့္ၿပီး 12နာရီၾကာအေျခာက္ခံထားပါ။ ၿပီး
  လွ်င္မ်က္ႏွာျပင္အက္ကြဲမႈရွိေစရန္ 2-3 ရက္အထိေရျဖန္းေပးပါ။
- ေရမျဖည့္မီ ေရဖိအားကို ျမင့္မားစြာခံနိုင္ျခင္းနွင့္ ဆြဲအားေကာင္းမြန္ေစရန္ 3ရက္အၾကာထားေပး 
  ရမည္။

ကုန္စည္အညႊန္း

ထုပ္ပိုးမႈ: 

အသံုးျပဳဧရိယာ: 

သက္တမ္းႏွင့္ထားသိုထိမ္းသိမ္းျခင္း

အေရာင္:

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

weber.color HR သည္ေရကူးကန္မ်ား၊ ေရပူစမ္းမ်ား၊ ေခၽြးေပါင္းအိမ္မ်ား အတြက္ ၾကမ္းခင္းႏွင့္
နံရံမ်ားအား ကလိုရင္းဓာတုေဆးရည္တိုက္စားမႈႏွင့္ ေရဖိအားဒဏ္ခံရေသာ ေရေႏြးေပါင္းခန္း
မ်ားအတြက္ ခုခံအားျမင့္ေသာအထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ ႏွာေၾကာင္းျဖည့္ေကာ္ျဖစ္သည္။

8 ေရာင္ နည္းပညာအခ်က္အလက္

CERTIFIED STANDARD

မွတ္ခ်က္: အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္စမ္းသပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္နွင့္ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲမႈရွိမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးအစား နွာေၾကာင္းေကာ္

အမႈန္႔၏ သိပ္သည္းဆ 1.3 g/cm3

ဓာတုေပ်ာ္ဝင္ခ်ိန္ 3 – 4 minutes

ေရာစပ္ၿပီး အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ၾကာခ်ိန္ 20 minutes

ေႂကြျပားကပ္ၿပီး နွာေၾကာင္းမျဖည့္မီ ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ 24 hours

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏွာေၾကာင္းအကြာအေဝး 2-10 mm

ႏွာေၾကာင္းျဖည့္ၿပီး အေျခာက္ခံထားရန္ၾကာခ်ိန္ 3 days

International/European standard Standard Result

Abrasion resistance
ISO 13007 part 4.4.4 or EN 12808-2

< 2,000 mm3 297 mm3

Flexural strength under standard condition
ISO 13007 part 4-4.1.3 or EN 12808-3

> 2.5 N/mm2 6.17 N/mm2

Compressive strength under standard 
condition
ISO 13007 part 4-4.1.4 or EN 12808-3

> 15.0 N/mm2 27.29 N/mm2

Shrinkage
ISO 13007 part 4-4.3 or EN 12808-4

< 3.0 mm/m 1.29 mm/m

Water absorption after 30 minutes
ISO 13007 part 4-4.2 or EN 12808-5

< 5.0 g 0.07 g

Water absorption after 240 minutes
ISO 13007 part 4-4.2 or EN 12808-5

< 10 g 0.23 g

*အထက္ပါအေရာင္မ်ားသည္ အနီးစပ္ဆံုးအေရာင္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထားေသာအေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳေရြးခ်ယ္ရန္ အတြက္
နမူနာအေရာင္ျပားမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

white pearl grey natural green natural blue blue blackgreengrey

weber . color HRေရကူးကန္မ်ား၊ ေရပူစမ္းမ်ား၊ ေရေႏြးေပါင္းခန္းမ်ား၊ 
ေခၽြးေပါင္းအိမ္မ်ားအတြက္ ခုခံစြမ္းအားျမင့္မားေသာ
အထူးႏွာေၾကာင္းျဖည့္ေကာ္

ထုတ္လုပ္ေန႕မွစ၍ 1 ႏွစ္အတြင္း မဖြင့္ရေသးလွ်င္ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး 
ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းပါ။ ဖြင့္ၿပီးလွ်င္ 
ေျခာက္ေသြ႕ ေသာေနရာတြင္ ေလလံုေအာင္ထားၿပီး  ေလဝင္ေလထြက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာတြင္သိမ္းဆည္းပါ။
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