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Nostalgia
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Metal

Lime-Plaster

Microcement

Spider web

Oxid Iron 

Oxid Copper

Beach DecorativePaint

KahKeshani

Deco Primer

Glittering Acrylic Primary Color Paint

Acrylic Primary Color Paint

Universal

Interior Glossy Acrylic Paint

Interior Matt Acrylic Paint

Acrylic Base A-C Colors

primer Acrylic Paint  

Acrylic Macun & Fiber Acrylic Macun

آرت سان گلد    

آرت سان سیلور

آترا سان  گلد  

آترا سان سیلور  

آریسان گلد و سیلور

استوکو

استوگلد    

لیناس و لیناس گلد

گلکسی 

رنگ ترک 

خمیر بسکت ترک   

نوستالژی      

تراورتینو    

متال 

الیمی پالستر

میکروسمنت

تارعنکبوتی  

اکسید آهن

اکسید مس  

سواحلی 

 کهکشانی

دکو پرایمر

گروه رنگ های اکریلیک
مادررنگ تزئینی اکلیلی اکریلیک 

مادررنگ اکریلیک

یونیورسال

گروه رنگ های اکریلیک براق و نیمه براق

رنگ های اکریلیک مات داخلی

A - C رنگ های اکریلیک بیس

 رنگ های اکریلیک زیر کار و آستری

اکریلیک معجون همه کاره و الیافی
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ISOSAN

BORDERSAN

Concrete Adhesive -SA12/SA20

Transparent Hydroshine  

Pool Paint

Plastic Paint With P.V.A Resin

Top Coat Matt Super Silicon

Top Coat Shine Super Silicon

Acromatt

Rulosil

Rulosan

Gransan

Kenitex 

Kenpertex

Texturesan

Mineral

Gloss Varnish & Matt Varnish

Gloss Alkyd Paint

Matt Alkyd Paint

Semi-matt Alkyd Paint

Alkyd Heat Resistant Coating

Gold Alkyd Paint

Metalic Alkyd Paint

shed Alkyd Paint

Alkyd Anti_Corrosion Primer

shed Alkyd Paint

Traffic Industrial Alkyd Paint

CERTIFICATE

ایزوسان - ایزوسان الیافی

بوردرسان

SA12-SA20 چسب بتن

هیدروشاین شفاف

رنگ استخری

گروه رنگ های پالستیک
P.V.A رنگ های پالستیک

گروه رنگ های نما و خارجی
تاپ کوت مات سوپر سیلیکونی

تاپ کوت شاین سوپر سیلیکونی

آکرومات      

گروه رنگ های نما و بافت دار
رولوسیل 

رولوسان

گرن سان

کنیتکس  

کنپرتکس

تکسچرسان

مینرال 

گروه رنگ های روغنی و آلکیدی

جالی آلکیدی براق و مات

پوشرنگ روغنی براق

پوشرنگ روغنی مات

پوشرنگ روغنی نیمه مات

پوشرنگ آلکیدی مقاوم حرارت

پوشرنگ روغنی طالیی آلکیدی 

پوشرنگ روغنی متالیک آلکیدی

پوشرنگ سوله روغني

ضد زنگ آلکیدي استاندارد

پوشرنگ صنعتی سوله درجه 1

رنگ روغنی ترافیکی جدولی

جوائز و افتخارات
جوائز و افتخارات

82
84
85
86
88

92

96
100
101

102
104
105
106
108
110
112

116
118
122
123
124
125
126
128
129
130
131

132

82

84

85

86

88

92

96

100

101

102

104

105

106

108

110

112

116

118

122

123

124

125

126

128

129

130

131

132



3

Gallon/2.5 kg 1 kg

Artsan Gold
Decorative coating with golden pearlescent enamel, 
containing shiny metallic pigments.
Product Description:
The reflective golden paint is a decorative finish for 
interior surfaces; with a special rainbow effect, and 
a bright and grainy surface to create a classic and 
modern space. 
Where to Apply:
The reflective golden paint can be used on surfaces of 
plaster, drywall, wood and metal panels. For a long-lasting 
finish use in combination with a suitable primer.
Specifications:
- The reflective golden paint is water-based and has 
an amazing golden effect with shiny metallic pigments.
- Presence of special minerals creates a very beautiful 
pronounced surface.
- It is washable.
- It has an odorless surface, is nonflammable. 
and environment-friendly.
- Easy application, eliciting a genuine environment with 
various decorative effects, aimed at creating a desirable 
atmosphere through application of techniques with 
an accent of rainbow colors allowing for a play on the 
reflected light.

   آرت سان گلد

پوشش تزئینی باپوشرنگی صدفی طالیی متشکل ازرنگدانه فلزي درخشان.
شرح محصول:

رنــگ رفلکــت طالیــی یــک الیــه نهایــی تزئینــی بــرای ســطوح داخلی بــا اثر 
ویــژه رنگیــن کمانــی دارای ســطحی درخشــان و برجســته، بــرای خلــق یــک 

فضــای کالســیک و مــدرن بــه کار مــی رود .
ویژگی ها:

رنــگ رفلکــت طالیــی بــر پایــه آب بــوده و یــک اثــر شــگفت انگیــز طالیی با 
رنگدانــه فلزي درخشــان دارد.

ــا و برجســته  ــی خــاص، ســطحی بســیار زیب ــودن مــواد معدن بدلیــل دارا ب
ایجــاد مــی کنــد.
قابل شستشو است.

دارای سطح بی بو، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست می باشد.
کاربــرد آســان ، ایجــاد محیــط واقعــی بــا اثــرات مختلــف تزئینــی بــر مبنــای 
ایجــاد فضــای مطلــوب و کاربــرد فنــون بــه کار رفتــه بــا شــدتی از رنــگ های 

رنگیــن کمانــی کــه مبتنــی بــر نــور منعکــس شــده اســت.
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  آرت سان سیلور

ــه  ــکل ازرنگدان ــره ای متش ــی نق ــرنگی صدف ــا پوش ــی ب ــش تزئین پوش
ــان. ــزي درخش فل

شرح محصول:
رنــگ رفلکــت نقــره ای یــک الیــه نهایــی تزئینــی بــرای ســطوح داخلــی 
بــا اثــر ویــژه رنگیــن کمانــی دارای ســطحی درخشــان و برجســته، بــرای 

خلــق یــک فضــای کالســیک و مــدرن بــه کار مــی رود.
ویژگی ها:

ــز  ــر شــگفت انگی ــک اث ــوده و ی ــه آب ب ــر پای ــره ای ب ــگ رفلکــت نق رن
ــان دارد. ــزي درخش ــه فل ــا رنگدان ــیلور  ب س

بدلیــل دارا بــودن مــواد معدنــی خــاص، ســطحی بســیار زیبــا و برجســته 
ــاد میکند. ایج

قابل شستشو است.
ــل اشــتعال و دوســتدار محیــط زیســت  ــر قاب ــو، غی ــی ب دارای ســطح ب

مــی باشــد.
ــر  ــرات مختلــف تزئینــی ب ــا اث ــرد آســان ، ایجــاد محیــط واقعــی ب کارب
مبنــای ایجــاد فضــای مطلــوب و کاربــرد فنــون بــه کار رفتــه با شــدتی از 
رنــگ هــای رنگیــن کمانــی کــه مبتنــی بــر نــور منعکــس شــده اســت.

Artsan Silver
Decorative coating with Silver pearlescent enamel, 
containing shiny metallic pigments
Product Description:
The reflective silver paint is a decorative finish for 
interior surfaces; with a special rainbow effect and 
a bright and grainy surface to create a classic and 
modern space. 
Where to Apply:
The reflective silver pearlescent paint can be used on 
surfaces of plaster, drywall, wood and metal panels for 
durable application, using a suitable primer.
Specifications:
- The reflective silver paint is water-based and has an 
amazing silvery effect with shiny metallic pigments.
- It is washable.
- It has an odorless surface, is nonflammable. 
and environment-friendly.
- Easy application, eliciting a genuine environment 
with various decorative effects, aimed at creating 
a desirable atmosphere through application of 
techniques with an accent of rainbow colors allowing 
for a play on the reflected light.
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Atrasan Gold
Decorative coating with pearlescent enamel, and a silky 
surface
Product Description:
The reflective pearlescent paint is a decorative finish for 
interior surfaces; with a special rainbow effect, a smooth 
surface, and a silky appearance containing pigments to 
create a classic and modern space. 
Where to Apply:
The reflective pearlescent paint can be used on surfaces 
of plaster, drywall, wood and metal panels. 
For a long-lasting finish use in combination with Sandora 
Decoprimer.
Specifications:
- The reflective pearlescent paint is water-based and 
has an amazing silky effect.
- It is washable.
- It has an odorless surface, is nonflammable. and 
environment-friendly.
- Easy application, eliciting a genuine environment with 
various decorative effects, aimed at creating a desirable 
atmosphere through application of techniques using 
an accent of rainbow colors allowing for a play on the 
reflected light.

آتـراسـان گــلد

پوشش تزئینی با پوشرنگی صدفی با سطحی ابریشمیمی باشد.
شرح محصول :

رنـگ رفلکـت صدفی طالیـی  یک الیه نهایـی تزئینی برای سـطوح داخلی با 
اثـر ویـژه رنگین کمانی دارای سـطحی صاف و ظاهری ابریشـمی بـا رنگدانه 

بـرای خلق یـک فضای کالسـیک و مدرن بکار مـی رود.
محل اجرا:

رنـگ رفلکـت صدفـی طالیـی مـی توانـد بـر روی سـطوح گچـی، دیـوار، 
چـوب و پنـل هـای فلـزی برای مـدت طوالنـی اجرا شـدن بـا دکوپرایمر 

مناسـب ، بـه کار مـی رود.
ویژگی ها :

رنگ رفلکت صدفی  بر پایه آب بوده و یک اثر شگفت انگیز ابریشمی دارد.
قابل شستشو است.

دارای سطح بی بو، غیر قابل اشتعال و دوست دار محیط زیست می باشد.
کاربـرد آسـان ، ایجـاد محیـط واقعی بـا اثرات مختلـف تزئینی بـر مبنای 
ایجـاد فضـای مطلـوب و کاربـرد فنون بـه کار رفته با شـدتی از رنگ های 

رنگیـن کمانـی کـه مبتنی بر نور منعکس شـده اسـت.
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  آتـرا سان سیلور

پوشش تزئینی با پوشرنگی صدفی نقره ای با سطحی ابریشمیمی باشد.
شرح محصول :

رنــگ رفلکــت صدفــی نقــره ای  یــک الیــه نهایــی تزئینــی بــرای ســطوح 
داخلــی بــا اثــر ویژه رنگیــن کمانی دارای ســطحی صــاف و ظاهری ابریشــمی 

بــا رنگدانــه بــرای خلــق یــک فضــای کالســیک و مــدرن بــکار مــی رود.
محل اجرا:

ــی،  ــطوح گچ ــر روی س ــد ب ــی توان ــره ای م ــی نق ــت صدف ــگ رفلک رن
دیــوار، چــوب و پنــل هــای فلــزی بــرای مــدت طوالنــی اجــرا شــدن بــا 

ــی رود. ــه کار م ــر مناســب ، ب دکوپرایم
ویژگی ها :

رنــگ رفلکــت صدفــی نقــره ای  بــر پایــه آب بــوده و یــک اثــر شــگفت انگیز 
ابریشــمی و نقره ای دارد.

قابل شستشو است.
دارای سطح بی بو، غیر قابل اشتعال و دوست دار محیط زیست می باشد.

ــر  ــرات مختلــف تزئینــی ب ــا اث ــرد آســان ، ایجــاد محیــط واقعــی ب کارب
مبنــای ایجــاد فضــای مطلــوب و کاربــرد فنــون بــه کار رفتــه با شــدتی از 
رنــگ هــای رنگیــن کمانــی کــه مبتنــی بــر نــور منعکــس شــده اســت.

Atrasan Silver
Decorative coating with silver pearlescent enamel, 
and a silky surface
Product Description:
The reflective silver pearlescent enamel is a decorative 
finish for interior surfaces with a special rainbow effect, 
a smooth surface, and a silky appearance containing 
pigments to create a classic and modern space. 
Where to Apply:
The reflective silver pearlescent paint can be used on 
surfaces of plaster, drywall, wood and metal panels. 
For a long-lasting finish use in combination with a 
suitable primer.
Specifications:
- The reflective silver pearlescent paint is water-based 
and has an amazing silky silvery effect.
- It is washable.
- It has an odorless surface, is nonflammable, 
and environment-friendly.
- Easy application, eliciting a genuine environment with 
various decorative effects, aimed at creating a desirable 
atmosphere through application of techniques using 
an accent of rainbow colors allowing for a play on the 
reflected light.
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Arisan
Decorative coating with silver mother-of-pearl enamel,
and a grainy finish.
Product Description:
This product is a glossy decorative coating, containing
mother-of-pearl pigments and a mixture of special acrylic 
resins.
Where to Apply:
For decorating interior walls, and application on plaster, 
cement, and wooden surfaces. For a long-lasting finish 
use in combination with Sandora’s deco-primer.
Specifications:
- The mother-of-pearl pigments in the coating yield a 
brilliant sheen.
- Arisan paint elicits various effects with the change in 
light’s angle.
- Its high permeability allows the surface to discharge 
steam and breathe.
- Allows the user to create various patterns.
- It has an odorless surface, is nonflammable,and 
environment-friendly.
- It is washable.

 آریسان گلد و سیلور

پوشش تزئینی حاوی پوشرنگ صدفی با سطحی برجسته می باشد.
شرح محصول:

محصـول فـوق یک پوشـش تزئینی براق می باشـد که حـاوی رنگدانه های 
صدفـی و مخلوطـی از رزین های اکریلیک مخصوص می باشـد.

محل اجرا:
بــرای تزئیــن دیــوار هــای داخلی،ســطوح گچــی ، بتنــی و چوبــی بــرای 

یــک مــدت طوالنــی همــرا بــا دکوپرایمــر ســاندورا بــه کار رود.
ویژگی ها:

رنگدانه های صدفی موجود در پوشش باعث درخشندگی سطح می شود.
رنگ آریسان اثرات متفاوتی را با تغییر زاویه نور ایجاد می کند.

بدلیل نفوذ پذیری باال، اجازه تخلیه بخاروتنفس سطح را می دهد.
به کاربر اجاره ایجاد الگو های متنوع و مختلف را می دهد.

داراي سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست می باشد.
قابل شستشو می باشد.
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    اسـتـوکـو

پوشـش تزئینـی کـه طرحی بسـیار زیبا مطابق سـنگ مرمر ایجـاد میکند 
کـه بـر پایـه رزیـن اکریلیک می باشـد . به راحتی بـا مالـه و کاردك قابل 

اجرا می باشـد.
شرح محصول:

بــراي ایجــاد طــرح هــاي بســیار زیبــا و بــه عنــوان پوشــش پــر کننــده 
ــطح  ــد از اعمال،س ــه بع ــردد ک ــتفاده میگ ــی اس ــطوح داخل ــی س تمام

ــراق مــی گــردد. ــال یکنواخــت و ب کام
محل اجرا:

رنــگ اســتوکو مــی توانــد بــر روی همــه ســطوح گچــی، دیــوار، چــوب 
کــه بــا یــک پرایمــر مناســب بــه عنــوان زیــر کار، اســتفاده شــود.

ویژگی ها:
به دلیل درخشندگی زیاد، رنگ اعمال شده کامال براق می باشد.

داراي سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست می باشد.
ــر  ــرات مختلــف تزئینــی ب ــا اث ــرد آســان ، ایجــاد محیــط واقعــی ب کارب
ــا  ــه ب ــه کار رفت ــون ب ــرد فن ــوب و کارب ــاي مطل ــو ه ــاد الگ ــای ایج مبن

ــه و کاردك. ــتفاده از مال ــر اثراس ــی ب طرح

Stucco
An acrylic resin-based decorative coating yielding a 
very beautiful marble effect. Easily applicable with a 
spatula and trowel.
Product Description:
Used as a filler coating, creating very beautiful patterns 
on all types of interior surfaces. After application, the 
finish is completely glossy and smooth to touch.
Where to Apply:
The Stucco paint is applicable on all types of plaster,
drywall, and wood surfaces; using a suitable primer as 
the undercoat.
Specifications:
- Due to high level of brilliance the finish is completely 
glossy.
- It has an odorless surface, is nonflammable, and 
environment-friendly.
- Easy application, eliciting a genuine environment with 
various decorative effects, aimed at creating a desirable 
atmosphere through application of techniques yielding
patterns with the use of spatula and trowel.
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    اسـتـوگلد

ــک  ــرح آنتی ــا ط ــق ب ــا مطاب ــیار زیب ــی بس ــه طرح ــی ک ــش تزئین پوش
ایجــاد میکنــد کــه بــر پایــه رزیــن اکریلیــک مــی باشــد. بــه راحتــی بــا 

ــل اجــرا مــی باشــد. ــه و کاردك قاب مال
شرح محصول:

بــراي ایجــاد طــرح هــاي بســیار زیبــا و بــه عنــوان پوشــش پــر کننــده 
تمامــی ســطوح داخلــی اســتفاده میگــردد کــه بعــد از اعمــال، زیــرکار را 
طــرح آنتیــک و طــرح رویــه را بــا صــدف خــاص در رنــگ هــا و طــرح هــای 

مختلــف اجــرا مــی گــردد.
محل اجرا:

رنـگ اسـتوگلد مـی تواند بر روی همه سـطوح گچـی، دیوار، چـوب که با 
یـک دکوپرایمر مناسـب به عنوان زیر کار، اسـتفاده شـود.

ویژگی ها:
دارای ســطح بــی بــو، غیــر قابــل اشــتعال و دوســت دار محیــط زیســت 

مــی باشــد.
ــاي  ــو ه ــاد الگ ــای ایج ــر مبن ــی ب ــط واقع ــاد محی ــان، ایج ــرد آس کارب
ــول  ــن محص ــد، ای ــی باش ــول م ــن محص ــای ای ــر مزای ــوب از دیگ مطل

ــود. ــی ش ــاد م ــه ایج ــط کاردك و مال توس

StoGold
An acrylic resin-based decorative coating which 
creates a very beautiful design based on an antique 
pattern. Easily applicable with a spatula and trowel.
Product Description:
Used as a filler coating, creating very beautiful patterns 
on all types of interior surfaces. After application, the 
antique pattern will serve as the undercoat, and the 
topcoat will be done using a special pearl in various 
colors and patterns. 
Where to Apply:
The StoGold paint is applicable on all types of plaster, 
drywall, wood surfaces; using a suitable deco-primer 
as the undercoat. 
Specifications:
- It has an odorless surface, is nonflammable. and 
environment-friendly.
- Easy application, and creating a genuine environment 
through the realization of the desired patterns are the 
other advantages of this product. 
- This product is applied by spatula and trowel.
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لیناس و لیناس گلد

پوشرنگ تزئینی بر پایه رزین اکریلیک حاوی فلیک های صدفی برای ایجاد 
فضاهای مدرن و شیک به کار می رود که می توان از ظرافت آن لّذت برد.

شرح محصول:
محصول فوق به دلیل تراکم باالی فلیک های صدفی برای خلق فضای مدرن 
و زیبا و منحصر به فرد به کار می رود و جلوه خارق العاده ای ایجاد می کند. 

محل اجرا:
برای تزئین دیوار های داخلی و همچنین انواع سطوح گچی، چوبی، بتنی 

با استفاده از دکوپرایمر ساندورا به کار می رود. 
ویژگی ها:

دارای زمینه های مختلف رنگی برای ایجاد طیف های وسیعی از رنگها می باشد.
برای سطوح داخلی ، تزئینی طراحی گردیده است. 

دارای ظاهری برجسته و تداعی کننده فضای کالسیک می باشد. 
در برابر سایش و مواد شیمیایی مقاوم می باشد.

دارای کاربری آسان می باشد. 
حاوی سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست می باشد. 

Linas & Linas Gold
An acrylic resin-based decorative enamel containing 
pearl flecks, creating a modern and stylish space where 
you can enjoy its elegant appearance.
Product Description:
Due to high concentration of pearl flecks this product 
creates a modern, beautiful, and unique environment 
with an extraordinary effect.
Where to Apply:
For decorating interior walls and application on all types 
of plaster, wooden, and cement surfaces, in combination 
with Sandora’s Deco-primer.
Specifications:
- Polychrome schemes to create a wide range of 
colors. A decorative material for indoors.
- Granular texture yielding a classic ambiance.
- Resistant to abrasion and chemicals.
- Easy application.
- It has an odorless surface, is nonflammable, 
and environment-friendly.
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       گلکسی

پوشــرنگ تزئینــی بــر پایــه رزیــن اکریلیــک حــاوی فلیــک هــای صدفــی 
بــرای ایجــاد فضاهــای مــدرن و شــیک بــه کار مــی رود کــه مــی تــوان 

از ظرافــت آن لــّذت بــرد.
شرح محصول:

محصـول فـوق بـه دلیـل تراکـم بـاالی فلیک هـای صدفی بـرای خلـق فضای 
مـدرن و زیبـا و منحصـر بـه فرد بـه کار مـی رود و جلوه خـارق العـاده ای ایجاد 

مـی کند. 
محل اجرا:

ــی،  ــطوح گچ ــواع س ــن ان ــی و همچنی ــای داخل ــوار ه ــن دی ــرای تزئی ب
ــی رود.  ــه کار م ــاندورا ب ــر س ــتفاده از دکوپرایم ــا اس ــی ب ــی، بتن چوب

ویژگی ها:
برای سطوح داخلی ، تزئینی طراحی گردیده است. 

دارای ظاهری برجسته و تداعی کننده فضای کالسیک می باشد. 
در برابر سایش و مواد شیمیایی مقاوم می باشد.

دارای کاربری آسان می باشد. 
حاوی سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست می باشد. 

Galaxy
An acrylic resin-based decorative enamel containing 
pearl flecks, creating a modern and stylish space where 
you can enjoy its elegant appearance.
Product Description:
Due to high concentration of pearl flecks this product 
creates a modern, beautiful, and unique environment 
with an extraordinary effect.
Where to Apply:
For decorating interior walls and application on all 
types of plaster, wooden, and cement surfaces, in 
combination with Sandora’s deco-primer.
Specifications:
- A decorative material for indoors.
- Granular texture eliciting a classic ambiance.
- Resistant to abrasion and chemicals.
- Easy application.
- It has an odorless surface, is nonflammable, 
and environment-friendly.

GAL - 465

GAL - 467

GAL - 469

GAL - 471

GAL - 473

GAL - 463

GAL - 477

GAL - 479

GAL - 481

GAL - 483

GAL - 485

GAL - 475

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

گالن/2.5 کیلوگرم

4
4

Gallon/2.5 kg 1 kg

1کیلوگرم

12
12

نام محصول:گلکسی
name: GALAXY
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GAL - 453

GAL - 455

GAL - 457

GAL - 459

GAL - 461

GAL - 451
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CAL - 493

CAL - 495

CAL - 497

CAL - 499

CAL - 501

CAL - 491

CAC - 505

CAC - 507

CAC - 509

CAC - 511

CAC - 513

CAC - 503

      رنگ ترک

نوعـی پوشـش تزئینـی خاص بـر پایـه آب و رزین هـای اکریلیک می باشـد 
کـه باعـث ایجـاد تـرك خوردگـی شـفاف روی سـطح مـی شـود و ظاهـری 

مـدرن ایجـاد مـی کند.
محل اجرا:

پوشــرنگ تزئینــی مــی توانــد بــرروی انــواع ســطوح گچی،دیــوار، بتنــی و 
چوبــی بــرای یــک مــدت طوالنــی،در صــورت اجــراء شــدن بــا دکوپرایمر 

ســاندورا بــه کار رود.
ویژگی ها:

ایجــاد محیــط هایــی بــا ظاهــر آنتیــک را مــی تــوان بــا ایجــاد الگوهــای 
تــرك خوردگــی بدســت آورد.

بدلیــل خاصیــت نفــوذ پذیــری باال، بــه ســطح اجــازه تخلیــه بخاروتنفس 
ــی دهد.  را م

بــا اســتفاده از ضخامــت هــای متفــاوت وارنیــش و ســبک هــای مختلــف 
اعمــال، مــی تــوان تــرك خوردگــی هــای متفاوتــی ایجــاد نمــود. 

داراي ســطحي بــي بــو، غیــر قابــل اشــتعال و دوســتدار محیــط زیســت 
مــي باشــد. 

Crackle Paint
A type of special acrylic resin-based and water-based 
decorative coating, yielding a crackle varnish effect on 
the surface, producing a modern look.
Where to Apply:
This decorative enamel is applicable on all types of 
plaster, drywall, concrete, and wood surfaces. For a 
long-lasting finish use in combination with Sandora’s 
deco-primer.
Specifications:
- Environments with an antique look can be achieved 
with cracking patterns.
- Its high permeability allows the surface to discharge 
steam and breathe.
- Depending on varnish thickness and application 
method, various cracking patterns can be created.
- It has an odorless surface, is nonflammable, 
and environment-friendly.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5گالن/5 کیلوگرم گالن/2.5 کیلوگرم

1 4
1 4

2/5Gallon/5 kg Gallon/2.5 kg 1 kg

1کیلوگرم

12
12

name: CRACK PAINTنام محصول:رنگ ترک
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BAS - 535

BAS - 537

BAS - 539

BAS - 541

BAS - 543

BAS - 533

BAS - 523

BAS - 525

BAS - 527

BAS - 529

BAS - 531

BAS - 521

    خمیر بسکت

نوعــی خمیــر دکوراتیــو مــی باشــد کــه بــر پایــه رزیــن اکریلیــک جهــت 
ــه کار مــی رود. ــی ب ســطوح داخل

شرح محصول:
برای ایجاد طرح های متنوع روی آستر اکریلیک به کار می رود.

محل اجرا:
پوشــش دکوراتیــو مــی توانــد بــرروی ســطوح گچــی، بتنــی، فلــزی، چــوب 

بــرای مــدت طوالنــی اجــرا شــدن بــا آســتر اکریلیــک ، بــه کار مــی رود.
ویژگی ها:

خمیر دکوراتیو اثرات متفاوتی را ایجاد می کند.
دارای سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست می باشد.

کاربــری آســان ، ایجــاد محیــط واقعــی بــر مبنــای ایجــاد الگو هــای مطلوب 
از دیگــر مزایــای ایــن محصــول مــی باشــد. ایــن محصــول بــه راحتی بــا ماله 

یــا کاردك قابــل اجــرا می باشــد.

Basket Paste
An acrylic resin-based decorative coating paste for 
application on interior surfaces.
Product Description:
Used to create various patterns on acrylic primer.
Where to Apply:
This decorative coating can be applied on all types of 
plaster, concrete, metal, wood surfaces. For a long-lasting 
finish use in combination with acrylic primer.
Specifications:
-This decorative coating paste creates various crackle 
effects.
- It has an odorless surface, is nonflammable,
and environment-friendly.
- Easy application, and creating a genuine environment 
through
the realization of the desired patterns are the other 
advantages of this product.
-This product is easily applicable with a spatula or 
trowel.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

گالن/4 کیلوگرم

4
4

Gallon/4 kg 1 kg

1کیلوگرم

12
12

نام محصول: خمیر بسکت ترک 
name: BASKET PASTE
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    نـوسـتالـژی

پوشــش تزئینــی بافــت دار داخلــی حــاوی رزیــن اکریلیــک تقویــت شــده، 
بــرای ایجــاد افکــت آنتیــک مــی باشــد. 

شرح محصول: 
پوشــش نوســتالژی شــامل طیــف وســیعی از تکنیــک هــای گوناگــون کــه 
باعــث ایجــاد کهنــه نمایی)ســایه و روشــن( و رنــگ و لعــاب دادن به ســطوح 
داخلــی مــی باشــد. پوشــش نوســتالژی باعــث تشــکیل ســطحی برجســته 

وقابلیــت ایجــاد بافتــی متنــوع مــی باشــد. 
محل اجرا:

پوشــش تزئینــی مــی توانــد بــرروی همــه ســطوح گچــی، بتنــی، فلــز، چــوب 
بــرای مــدت طوالنــی در صــورت اجرا شــدن بــا دکوپرایمر ســاندورا بــه کار رود.

ویژگی ها:  
دارای ســاختار نــرم مــی باشــد کــه امــکان ایجــاد نقــوش دلخــواه را بــرروی 
ــوه  ــوان جل ــا اســتفاده از ایــن محصــول مــی ت ســطح فراهــم مــی کنــد. ب
آنتیــک را ایجــاد کــرد. بافتــی مخملــی مــی دهد.برپایــه آب مــی باشــد و 

دوســتدار محیــط زیســت اســت. 

Nostalgia 
An acrylic resin-based interior decorative coating, containing 
reinforced fiber for producing an antique effect.
Product Description:
Nostalgia coating is achieved through a wide range of 
different techniques to produce an antique (contrasts of 
light and shade) effect and give an attractive veneer to the 
interior surfaces. Nostalgia coating elicits a bumpy look 
and has the potential to create varied textures.
Where to Apply:
This decorative coating is applicable on all types of plaster, 
cement, metal, and wooden surfaces. For a long-lasting 
finish use in combination with Sandora’s deco-primer.
Characteristics:
- It has a soft structure which makes creation of desirable 
patterns on the surface possible.
- An antique look can be achieved by using this product.
- It has a velvety texture.
- It is water-based and environment-friendly.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5گالن/20 کیلوگرم

1
1

5Gallon/20 kg 2.5Gallon /12KG

2/5گالن/12کیلوگرم

1
1

گالن/5 کیلوگرم

4
4

Gallon/5 kg 1 kg

1کیلوگرم

12
12

name: NOSTALGIAنام محصول: نوستالژی
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  تـراورتیـنـو

ــر  ــنگ مرم ــه از س ــا ک ــیار زیب ــف و بس ــو ظری ــی  دکوراتی ــش تزئین پوش
ــد.  ــی باش ــک م ــای اکریلی ــن ه ــه رزی ــر پای ــرد و ب ــام میگی ــن اله تراورت

شرح محصول:
پوشــش فــوق دارای جلــوه زیبــا و بــه یــاد ماندنــی از طــرح و نقــش هــای 

ســنگ هــای مرمــر مــی باشــد. 
محل اجرا:

پوشــش تزئینــی مــی توانــد بــرروی همــه ســطوح گچــی، بتنــی، فلــز، چــوب 
بــرای مــدت طوالنــی در صــورت اجرا شــدن بــا دکوپرایمر ســاندورا بــه کار رود.

ویژگی ها: 
پوشــش تزئینــی اثــرات متفاوتــی را بــا نورپــردازی ایجــاد مــی کنــد. دارای 
ســطحی بــی بــو، غیــر قابــل اشــتعال و دوســتدار محیــط زیســت می باشــد. 
دارای کاربــری آســان و ایجــاد محیــط واقعــی بــر مبنــای ایجــاد الگوهــای 
ــزار  ــا اســتفاده از اب ــن محصــول مــی باشــد. ب ــای ای ــوب از دیگــر مزای مطل
مالــه ویــا بــرس مــی تــوان روی ســطح طــرح هــای متنوعــی ایجــاد کــرد. 
بــرای آبگریــزی ســطح در مرحلــه آخــر از الیــه محافــظ مخصــوص ســاندورا 

اســتفاده گــردد. 

Travertino
A very beautiful delicate acrylic resin-based decorative 
coating inspired by travertine marble stone.
Product Description: 
This coating has a texture with beautiful memorable 
look based on the forms and patterns of marble stone.
Where to Apply:
This decorative coating can be applied on all types of 
plaster, concrete, metal, wood surfaces. For a long-lasting 
finish use in combination with Sandora’s deco-primer.
Specifications:
-A decorative coating which elicits various effects 
creating a unique play on light.
- It has an odorless surface, is nonflammable, and 
environment-friendly.
- Easy application, and creating a genuine environment 
through the realization of the desired patterns are the 
other advantages of this product. 
- Various patterns can be created on the surface, using 
tools such as spatula or brush.
-For hydrophobicity apply Sandora’s Special sealer in the 
final stage.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5گالن/20 کیلوگرم

1
1

5Gallon/20kg 2.5Gallon /12KG

2/5گالن/12کیلوگرم گالن/5 کیلوگرم

4
4

Gallon/5 kg 1 kg

1کیلوگرم

12
12

name: TRAVERTINOنام محصول:تراورتینو

1
1



www.sandora. i r40   sandorapaint

TR
AV

ER
TI

N
O



41

MTL - 595

MTL - 597

MTL - 593

       مـتـال

پوشــش دکوراتیــو متشــکل از پــودر هــای فلــزی خــاص اصــالح شــده بــر 
پایــه رزیــن اکریلیــک بــرای ســطوح داخلــی مــی باشــد.

شرح محصول:
بــرای ایجــاد طــرح هــا بســیار زیبــا و بــه عنــوان پرکننــده تمامــی ســطوح 

داخلــی اســتفاده میگــردد.
به دلیل ویژگی فلزی خود، درخشندگی و جلوه آیینه ای باالیی می دهد.

محل اجرا: 
پوشـش تزئینـی می تواند برروی همه سـطوح گچـی، دیوار، فلـز، چوب برای 

مـدت طوالنی در صورت اجرا شـدن با دکوپرایمر سـاندورا بـه کار رود.
ویژگی ها:

پوشش تزئینی اثرات متفاوتی را تحت نورپردازی ایجاد میکند.
دارای سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست می باشد.

دارای کاربــری آســان و ایجــاد محیــط واقعــی بــر مبنــای ایجــاد الگوهــای 
مطلــوب از دیگــر مزایــای ایــن محصــول مــی باشــد.
این محصول به راحتی با ماله استیل قابل اجرا می باشد.

Metal 
An acrylic resin-based decorative coating containing 
specially modified metal powders for interior surfaces.
Product Description:
Applied to create very beautiful patterns as a filler of all 
sorts of interior surfaces. 
Due to its metallic feature it elicits a bright mirror effect.
Where to Apply:
This decorative coating can be applied on all types of 
plaster, concrete, metal, wood surfaces. For a long-lasting 
finish use in combination with Sandora’s deco-primer. 
Specifications:
- A decorative coating which elicits various effects 
creating a unique play on light.
- It has an odorless surface, is nonflammable, and 
environment-friendly.
- Easy application, and creating a genuine environment 
through the realization of the desired patterns are the 
other advantages of this product.
- This product is easily applicable with steel trowel.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

گالن/4 کیلوگرم

4
4

Gallon/4 kg 1 kg

1کیلوگرم

12
12

نام محصول:متال
name: METAL

MTL - 583

MTL - 585

MTL - 587

MTL - 589

MTL - 581
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LIP - 603

LIP - 605

LIP - 607

LIP - 609

LIP - 611

LIP - 601

LIP - 615

LIP - 617

LIP - 619

LIP - 621

LIP - 623

LIP - 613

  الیـمی پالسـتر

پوشــش دکوراتیــو حــاوی مــواد معدنــی بــرای ســطوح داخلــی و بــر پایــه 
رزیــن اکریلیــک مــی باشــد.

شرح محصول:
بـرای ایجـاد طـرح هـای پتینـه کاری و ایجـاد طـرح هـای متنوع با شـابلون 
بـه کار مـی رود. بـه دلیـل موجود مـواد معدنی خـاص، کارایـی و قالب گیری 

بسـیار مطلوبـی از خـود ارائه مـی دهد. 
محل اجرا: 

پوشــش تزئینــی مــی توانــد بــرروی همــه ســطوح گچــی، بتنی،چــوب و فلز 
بــرای مــدت طوالنــی در صــورت اجرا شــدن بــا  دکوپرایمر ســاندورا بــه کار رود.

ویژگی ها:
پوشش تزئینی اثرات متفاوتی را با نورپردازی ایجاد می کند.

دارای سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست می باشد.
برای آبگریزی سطح در مرحله آخر از الیه محافظ مخصوص ساندورا استفاده 

گردد.

Lime Plaster
An acrylic resin-based decorative coating containing 
minerals for application on interior surfaces.
Product Description:
Applied to create patina paint jobs, and various patterns 
with stencils. Due to the presence of special minerals 
it demonstrates very desirable efficacy and moldability.
Where to Apply:
This decorative coating can be applied on all types of 
plaster, concrete, metal, wood surfaces. For a long-lasting 
finish use in combination with Sandora’s deco-primer. 
Specifications:
- A decorative coating which elicits various effects 
creating a unique play on light.
- It has an odorless surface, is nonflammable, and 
environment-friendly.
- For hydrophobicity apply Sandora’s special sealer in 
the final stage.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5گالن/10 کیلوگرم
2/5Gallon/10 kg

4
4

گالن/5 کیلوگرم
Gallon/5 kg

ــتر ــی پالس ــام محصول:الیم ن

name: LIME PLASTER

1
1
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MIC - 657

MIC - 659

MIC - 661

MIC - 655

MIC - 645

MIC - 647

MIC - 649

MIC - 651

MIC - 653

MIC - 643

    میکروسمنت

پوشش تزئینی  دکوراتیو حاوی مواد معدنی خاص برای سطوح داخلی و بر پایه 
رزین اکریلیک می باشد.

شرح محصول:
پوشش فوق بافتی کامالً مشابه بتن دارد. به دلیل استفاده از مواد معدنی خاص 

دارای چسبندگی . مقاومت باالیی می باشد. 
محل اجرا: 

پوشش تزئینی می تواند برروی همه سطوح گچی، بتنی، فلز، چوب برای مدت 
طوالنی در صورت اجرا شدن با دکوپرایمر ساندورا به کار رود.

ویژگی ها:
پوشش تزئینی اثرات متفاوتی را تحت نورپردازی ایجاد میکند.

دارای سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست می باشد.
دارای کاربری آسان و ایجاد محیط واقعی بر مبنای ایجاد الگوهای مطلوب از 

دیگر مزایای این محصول می باشد.
این محصول به راحتی با ماله استیل و  ابزار رنگ آمیزی قابل اجرا می باشد.

Microcement
An acrylic resin-based decorative coating containing 
special minerals for application on interior surfaces.
Product Description:
The abovementioned coating has a texture completely 
similar to cement. Due to the use of special minerals it has 
excellent adhesion and resistance.
Where to Apply:
This decorative coating can be applied on all types of 
plaster, concrete, metal, wood surfaces. For a long-lasting 
finish use in combination with Sandora’s deco-primer. 
Specifications:
- A decorative coating which elicits various effects creating 
a unique play on light.
- It has an odorless surface, is nonflammable,
and environment-friendly.
- Easy application, and creating a genuine environment 
through the realization of the desired patterns are the 
other advantages of this product.
- This product is easily applicable with steel trowel and 
paint tools.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5گالن/10 کیلوگرم
2/5Gallon/10 kg

4
4

گالن/5 کیلوگرم
Gallon/5 kg

نــام محصول:میکروســمنت
name: MICROCEMENT

1
1
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SPI - 673

SPI - 675

SPI - 677

SPI - 679

SPI - 681

SPI - 671

SPI - 685

SPI - 687

SPI - 689

SPI - 691

SPI - 693

SPI - 683

  تـارعنـکبـوتی

پوشش دکوراتیو بر پایه رزین های اکریلیک می باشدکه برای سطوح داخلی به کار 
می رود.

شرح محصول:
برای ایجاد طرح های متنوع برروی آستر اکریلیک بکار می رود. دارای بافتی چند 

بعدی می باشد که ظاهری بسیار زیبا و جذاب ایجاد میکند. 
محل اجرا: 

پوشش تزئینی دکوراتیو  می تواند برروی همه سطوح گچی، بتنی، فلز، چوب برای 
مدت طوالنی در صورت اجرا شدن با آستر اکریلیک به کار رود.

ویژگی ها:
پوشش تزئینی دکوراتیو اثرات متفاوتی را تحت نور یا سایه  ایجاد میکند.

دارای سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست می باشد.
دارای کاربری آسان و ایجاد محیط واقعی بر مبنای ایجاد الگوهای مطلوب از دیگر 

مزایای این محصول می باشد.
این محصول به راحتی با اسفنج ، قلم مو قابل اجرا می باشد. 

Spider Webs
An acrylic resin-based decorative coating for application 
on interior surfaces.
Product Description:
It is used to create various patterns on acrylic primer. It 
has a multidimensional texture creating a very beautiful 
attractive look.
Where to Apply:
This decorative coating can be applied on all types of 
plaster, concrete, metal, wood surfaces. For a long-lasting 
finish use in combination with acrylic primer. 
Specifications:
- This decorative coating elicits various effects under light 
and shadow.
- It has an odorless surface, is nonflammable, and 
environment-friendly.
- Easy application, and creating a genuine environment 
through the realization of the desired patterns are the 
other advantages of this product. 
- This product is easily applicable using sponge and 
paintbrush.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

1 kg

1کیلوگرم

12
12

محصول:تارعنکبوتــی نــام 
name: SPIDERWEBS
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     اکسیـد آهـن

پوشش تزئینی دکوراتیو با جلوه زنگ زدگی آهن برای سطوح داخلی و بر پایه رزین 
اکریلیک می باشد .

شرح محصول: 
برای ایجاد طرح های متنوع و بسیار زیبا در ایجاد اثر اکسیداسیون به کار می رود.

پوشش فوق مبتنی بر یک جزء پوشش پایه آب و یک جزء اکسید کننده می باشد. 
محل اجرا:

پوشش تزئینی می تواند برروی همه سطوح گچی، بتنی،چوب و فلز برای مدت 
طوالنی در صورت اجرا شدن با  دکوپرایمر ساندورا به کار رود. 

در صورت نیاز به سطحی برجسته از خمیر الیمی پالستر استفاده گردد.
ویژگی ها:

پوشش تزئینی اثرات متفاوتی را ایجاد می کند.
دارای سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال می باشد.

در صورت نیاز به رنگ های اکسید مقاومت، جزء دوم 2 الی 3 مرتبه می تواند روی 
سطح تکرار شود.

Oxidized Iron
An acrylic resin-based decorative coating with an oxidizing 
iron finish for interior surfaces.
Product Description:
 It is used to create a wide range of very beautiful patterns 
based on the oxidation effect. This coating consists of one 
part water-based coating, and one part oxidizer.
Where to Apply: 
This decorative coating can be applied on all types of 
plaster, concrete, wood, and metal surfaces. For a 
long-lasting finish use in combination with Sandora’s 
deco-primer. 
In case of the need for a grainy surface effect use lime 
plaster.
Specifications:
- This decorative coating elicits various effects.
- It is nonflammable with an odorless surface.
- In case of the need for stronger oxidation colors, the 
second part can be repeated 2 or 3 times on the surface.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2 kg

2کیلوگرم

12
12

نــام محصــول:  اکســید آهــن

name: OXIDIZED IORN
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      اکسیـد مـس 

پوشش تزئینی دکوراتیو با جلوه کپک زدگی اکسیدمس برای سطوح داخلی و بر 
پایه رزین اکریلیک می باشد .

شرح محصول:
برای ایجاد طرح های بسیار زیبا و ایجاد اثر اکسیداسیون به کار می رود.  پوشش 

فوق مبتنی بر یک جزء پوشش پایه آب و یک جزء اکسید کننده می باشد. 
محل اجرا: 

پوشش تزئینی می تواند برروی همه سطوح گچی، بتنی،چوب و فلز برای مدت 
طوالنی در صورت اجرا شدن با  دکوپرایمر ساندورا به کار رود.

ویژگی ها: 
پوشش تزئینی اثرات متفاوتی را ایجاد می کند.

دارای سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال می باشد.
زمان اکسیداسیون 24 الی 72 ساعت می باشد. 

Oxidized Copper
An acrylic resin-based decorative coating with a moldy 
oxidizing copper finish for interior surfaces.
Product Description:
 It is used to create very beautiful patterns eliciting 
the oxidation effect. This coating consists of one part 
water-based coating, and one part oxidizer.
Where to Apply: 
This decorative coating can be applied on all types 
of plaster, concrete, wood, and metal surfaces. For a 
long-lasting finish use in combination with Sandora’s 
deco-primer.
In case of the need for a pronounced surface effect 
use lime plaster.
Specifications:
- This decorative coating elicits various effects.
- It is nonflammable, with an odorless surface.
- Oxidation time is between 24 to 72 hours.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2 kg

2کیلوگرم

12
12

نــام محصــول:  اکســید مــس
name: OXIDIZED COPPER
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       سواحلی

پوشش تزئینی با پوشرنگی صدفی  متشکل ازرنگدانه فلزي درخشان.
شرح محصول: 

پوشش سواحلی  یک الیه نهایی تزئینی برای سطوح داخلی با اثر ویژه رنگین کمانی 
دارای سطحی درخشان و برجسته، برای خلق یک فضای کالسیک و مدرن به کار 

می رود .
ویژگی ها: 

رنگ رفلکت نقره ای بر پایه آب بوده و یک اثر شگفت انگیز جذاب با رنگدانه فلزي 
درخشان دارد. بدلیل دارا بودن مواد معدنی خاص، سطحی بسیار زیبا و برجسته 
ایجاد میکند. قابل شستشو است. دارای سطح بی بو،غیرقابل اشتعال و دوستدار 
محیط زیست می باشد. کاربرد آسان ، ایجاد محیط واقعی با اثرات مختلف تزئینی 
بر مبنای ایجاد فضای مطلوب و کاربرد فنون به کار رفته با شدتی از رنگ های 

رنگین کمانی که مبتنی بر نور منعکس شده است.

Savaheli
Decorative coating with pearlescent enamel, containing 
shiny metallic pigments.
Product Description: The Coating SAVAHELI is a 
decorative finish for interior surfaces; with a special 
rainbow effect and a bright and grainy surface to create a 
classic and modern space. 
Where to Apply: The reflective silver pearlescent 
paint can be used on surfaces of plaster, drywall, 
wood and metal panels for durable application, using 
a suitable primer.
Specifications:
- The reflective silver paint is water-based and has an 
amazing Attractive.
effect with shiny metallic pigments.
- It is washable.
- It has an odorless surface, is nonflammable. and 
environment-friendly.
- Easy application, eliciting a genuine environment with 
various decorative effects, aimed at creating a desirable 
atmosphere through application of techniques with 
an accent of rainbow colors allowing for a play on the 
reflected light.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2 kg

2کیلوگرم

12
12

نام محصول:  سواحلی

name: SAVAHELI
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بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2 kg

2کیلوگرم

12
12

ــانی ــول:  کهکش ــام محص ن
name: KAHKESHANI

       کهکشانی

پوشش بر پایه رزین های اکریلیک می باشدکه برای سطوح داخلی به کار می رود.
شرح محصول:

 برای ایجاد طرح های متنوع برروی آستر اکریلیک بکار می رود. دارای بافتی 
چند بعدی می باشد که ظاهری بسیار زیبا و جذاب ایجاد میکند. 

محل اجرا: 
پوشش تزئینی دکوراتیو  می تواند برروی همه سطوح گچی، بتنی، فلز، چوب برای 

مدت طوالنی در صورت اجرا شدن با آستر اکریلیک به کار رود.
ویژگی ها: 

پوشش تزئینی دکوراتیو اثرات متفاوتی را تحت نور یا سایه  ایجاد میکند.
دارای سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست می باشد.

دارای کاربری آسان و ایجاد محیط واقعی بر مبنای ایجاد الگوهای مطلوب از دیگر 
مزایای این محصول می باشد.  این محصول به راحتی با اسفنج ، قلم مو قابل اجرا 

می باشد. 

Kahkeshani
An acrylic resin-based decorative coating for application 
on interior surfaces.
Product Description:
It is used to create various patterns on acrylic primer. It 
has a multidimensional texture creating a very beautiful 
attractive look.
Where to Apply: 
This decorative coating can be applied on all types of 
plaster, concrete, metal, wood surfaces. For a long-lasting 
finish use in combination with acrylic primer. 
Specifications:
- This decorative coating elicits various effects under light 
and shadow.
- It has an odorless surface, is nonflammable, and 
environment-friendly.
- Easy application, and creating a genuine environment 
through the realization of the desired patterns are the 
other advantages of this product. 
- This product is easily applicable using sponge and 
paintbrush.
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DecoPrimer
Description:
Decoprimer that based on water-based acrylic resin styrene is 
used as a special primer to increase the adhesion of decorative 
products to the surface. 
Applicable surface:
The product is used as a primer on all surfaces consist of 
mineral salts, including concrete, plaster, prefabricated concrete 
and gypsum wall.
Attributes:
Provides a rugged surface for greater adhesion of surface.
It reduces surface suction and saves color consumption.
It is odorless and does not harm the environment because 
of being water-based.
How to use:
Make sure that the surface is clean, dry and free from any 
color or any sticky material. Use a thin layer of Sandora 
acrylic primer to smooth any roughness on the surface.
Mix thoroughly the Decoprimer before using diluted it with a 
20- 25% clean water and apply it with a roller or spray system;
Note that the surface and the environment temperature is not 
below 5°C during and within 24 hours after using this product.
The hand tool used during the work should be cleaned after 
working with water.
The paint can be applied 6 hours after using Decoprimer.
Consumption: 
The product is used as a single layer of 6- 8 square meters per liter 
depending on the surface smoothness, as well as the product use.
Flammability: Non-flammable due to water solubility.
Storage: The product can be stored for up to 3 years in 
unopened package, by protecting it from freezing and away 
from sunlight.

دکو پرایمر

شرح محصول:
دكو پرايمر به عنوان پرايمر مخصوص، براي افزايش چسبندگي محصوالت تزئینی به 

سطح  مي باشد كه بر اساس رزين اكريلیک استايرن پايه  آب تولید مي شود.
 مورد استفاده:

به عنوان آستری در روی كلیه سطوح تشکیل شده از امالح معدنی از جمله بتن، گچ، 
ديوار پیش ساخته سیمانی و گچی و قابل استفاده می باشد.

 ویژگی ها:
-  يک سطح زبر و ناهموار براي چسبندگي بیشترسطح  ايجاد میکند.

- مکش سطح را كاهش می دهد و در مصرف رنگ صرفه جويی میکند.
-  از آنجايی كه بر اساس آب می باشد بی بو است و به سالمت انسان و محیط زيست 

آسیب می رساند.
 طرز استفاده:

-  پس از تمیز كردن هرگونه آلودگی، رنگ های بر آمده و گرد وخاک موجود در روی 
سطح و در صورت وجود ناهمواری های موجود آن را با استفاده از اليه نازكی از مالت 

آكرلیک ساندورا صاف كنید.
-  قبل از اجرا محصول دكو پرايمر را به خوبی هم بزنید.

-  قبل استفاده حجم دكو پرايمر  را با استفاده از 25-20% آب تمیز رقیق كنید و با 
استفاده از غلطک، قلم مو  يا سیستم پاششی اجراء كنید.

-  در حین و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته باشید كه 
دمای سطح مورد نظر و محیط زير5 + درجه  سانتی گراد نباشد.

-  ابزار دستی مورد استفاده در حین كار را می توانید پس از اتمام كار با آب تمیز كنید.
-  6 ساعت پس از استفاده از محصول دكو پرايمر ، می توانید رنگ را اجرا كنید.

مصرف:
نسبت به همواری و صاف بودن  سطح و همچنین طرز استفاده از محصول، به صورت 

تک اليه  8-6 متر مربع/لیترمصرف می شود.
نقطه اشتعال: غیر قابل اشتعال

ذخیره سازی: در بسته بندی باز نشده با محافظت از انجماد می توانید اين محصول 
را تا سه سال ذخیره سازی كنید.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

1GALLON/3.5kg

1گالن/3.5کیلو گرم

4
4

نام محصول:  دکوپرایمر
name: DECOPRIMER
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مادررنـگ تزئیـنی
 اکلیـلی اکریلـیک 

پوشش تزئینی حاوی رنگدانه های صدفی با سطحی نرم و یکنواخت و براق 
می باشد. 

شرح محصول: 
پوشش تزئینی دکوراتیو پایه آب با دوام و ماندگاری باال، درخشندگی عالی و انعکاس 
بسیار زیبای نور می باشد. قدرت پوشانندگی بسیار عالی و ساخته شده از بهترین 

مواد اّولیه و تکنولوژی باال می باشد. 
محل اجراء:

پوشرنگ تزئینی می تواند برروی انواع سطوح گچی، دیوار، چوب و... برای یک مدت 
طوالنی، در صورت اجرا شدن با یک پرایمر مناسب بکار رود.  

ویژگی ها:
 پوشش تزئینی اثرات متفاوتی را تحت نور ایجاد می کند. 

 دارای سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست می باشد.  
بر پایه آب بوده و قابل شستشو می باشد.  

سرعت خشک شدن باال و مقاومت در برابر نور خورشید از مزایای این محصول می باشد.  

Glittering Acrylic Primary Color Paint
A decorative coating containing pearlescent pigments with 
a smooth, even, and glossy finish.
Product Description:
A long-lasting, durable water-based decorative coating, 
with excellent sheen, very beautiful play on light, and 
excellent coverage. Made from the best high-tech 
materials.
Where to Apply:
This decorative enamel can be used on surfaces of 
plaster, drywall, wood, etc. For a long-lasting finish use in 
combination with a suitable primer.
Specifications:
- This decorative coating elicits various effects under light.
- It has an odorless surface, is nonflammable, and 
environment-friendly.
- It is water-based and washable.
- Short drying time and resistance against sunlight are 
the other advantages of this product.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

1 kg 250 g

1کیلوگرم 250گرمی

12 12
12 12

نام محصول:  مادررنگ تزئینی  
اکلیلی اکریلـیک 

name: Glittering Acrylic 
Primary Color Paint
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 مادررنگ اکریلیک 

مادررنگ اکریلیک پایه آب برپایه رزین های اکریلیک می باشد و قابلیت استفاده 
در فام رنگهای اکریلیک و ایجاد طیف وسیعی از رنگ ها را دارد.

شرح محصول: مادررنگ اکریلیک ساندورا دارای قدرت رنگدهی باال و قابل 
استفاده برای تینت رنگ ها و همچنین بعنوان رنگ رویه اکریلیک بکار می رود. 
محل اجراء:مادررنگ اکریلیک برای رنگ آمیزی سریع، زیبا و با دوام یک 

سطوح گچی، سیمانی و آجری و... ( به کار می رود. 
ویژگی ها: مادررنگ اکریلیک از مقاومت نوری مناسبی برخوردار می باشد و 
قابلیت ترکیب با تمامی رنگ های اکریلیک و خلق طیف رنگی نامحدودی را 
دارد. دارای کاربری آسان و سهولت در اجرا می باشد.  دارای سطحی بی بو، 

غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست می باشد. 

Acrylic Primary Color Paint

An acrylic resin-based and water-based primary color 
paint, intermixable with  hues of acrylic paint to produce 
a wide range of colors.
Product Description:
Sandora acrylic primary color paint delivers very 
strong colors, suitable for producing color tints, and 
also as a standalone acrylic topcoat.
Where to Apply: 
Acrylic primary color paint is used for a fast, beautiful, 
and durable paint job on surfaces of plaster, cement, 
brick, etc.
Specifications:
- Acrylic primary color paint has decent lightfastness. It 
is intermixable with all the other acrylic colors, yielding 
an unlimited color range.
- Simple application method and ease of use.
- It has an odorless surface, is nonflammable, and 
environment-friendly.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

1 kg - 1000cc 250 gr- 300cc

1کیلوگرم-1000 سی سی 250گرمی-300 سی سی

12 12
12 12

COR - 382 

COR - 314 

COR - 328 

BLACK - 398 

WHITE

COR - 342 

COR - 386 

COR - 390 

COR - 384 

COR - 362 

COR - 258 

COR - 302 

نام محصول: 
 مادررنگ اکریلیک)کلورانت(

name: Acrylic Paint
(COLORANT)
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Universal

This product is used for mixing a desirable 
color. It is applicable with acrylic, plastic, 
and oil paints; and has the capability to 
yield a wide range of colors.
Product Description:
Sandora Universal delivers very strong 
colors, applicable for producing color 
tints in combination with all types of oil, 
plastic and acrylic paints. Suitable for 
interiors and exteriors.
Where to Apply: Applicable on all types of plaster, concrete, 
wood, and cement surfaces.
Specifications: 
- Sandora Universal has decent resistance to temperature 
and weather conditions. 
This product is devoid of toxic pigments.
- Simple application method, and ease of use.
- It has an odorless surface, is nonflammable, and 
environment-friendly.

یونیورسال

محصول فوق برای تركیب رنگی دلخواه و قابل استفاده در رنگ های اكريلیک، 
پالستیک و روغنی می باشد و قابلیت ايجاد طیف وسیعی از رنگ ها را دارد. 

شرح محصول:
 يونیورسال ساندورا دارای قدرت رنگ دهی فوق العاده باال و قابل استفاده در 
تینت انواع رنگهای روغنی ، پالستیک ، اكريلیک و مناسب برای فضای داخل و 

خارج ساختمان می باشد. 
محل اجراء:

قابلیت اجراء برروی انواع سطوح گچی، بتنی ، چوبی، سیمانی و... را دارد.
 ویژگی ها: 

باشد.  می  برخوردار  خوبی  جّوی  و  دمايی  مقاومت  از  ساندورا  يونیورسال 
محصول فوق فاقد رنگدانه سمی می باشد. دارای كاربری آسان و سهولت 

در اجرا می باشد.  
دارای سطحی بی بو، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زيست می باشد. 

UNV 801 UNV 802

UNV 805 UNV 806

UNV 803 UNV 804

UNV 807 UNV 808

UNV 810UNV 809

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

100ml

100 میلی گرم

12
12

نــام محصــول:  یونیورســال
name: UNIVERSAL
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رنگ های اکریلیک براق 
ونیمه براق 

پوشرنگ نیمه براق مخصوص نمای داخلی،100درصد  قابل شستشو بوده 
و دارای ويژگی عدم جذب آلودگي و لکه پذيري و پاک شدن فوق العاده 
كه بر اساس رزين اكريلیک پايه آب امولسیون بوده و حاوی مواد افزودنی 

سیلیکونی می باشد.

مورد استفاده:
در كلیه نماهای داخلی و بر روی سطوح دارای امالح معدنی از قبیل گچ، بتن، 
ورقه سیمان، پانل گچی  و همچنین كلیه سطوحی كه قبال رنگ شده اند، بر 

روی آستری مناسب قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها:
• با قابلیت  عدم جذب گرد و غبار، پاک شدن آسان، مقاومت سايش باال، 

لکه به خود نمی گیرد.
• به دلیل قابلیت باالی عبور بخار آب، باعث می شود كه بخار آب دفع شود 

و نفس بکشد.
• دارای قدرت پوشش عالي می باشد.

• بافت مات آن در ديوار درخشندگی مات ايجاد می كند.
• از آنجايی كه بر اساس آب و مواد low voc می باشد،  بی بو بوده و به محیط 

زيست آسیب نمی رساند و نیاز به تخلیه ساكنین در محل اجرا نمي باشد. 
• قابلیت رقیق شدن با آب و عدم نیاز به حاللهاي نفتي 

• زمان خشک شدن پايین و عدم جذب گرد و غبار در زمان اجرا

طرز استفاده: 
سطح مورد نظر را از هر نوع آلودگي و گرد و غبار پاک كرده و در صورت 

وجود ناهمواري با استفاده از بتونه اكريلیک ساندورا سطح را صاف كنید.
• بهتر است سطح مورد نظر را با استفاده از آكريلیک پرايمر )5×1( و يا 

يونی پرايمر ساندورا آستر كنید.
• قبل از اجرا محصولمورد نظر  را به خوبی به هم بزنید.

• قبل از استفاده حجم محصول مورد نظر را حداكثر با استفاده از 10-5 % 
آب سالم رقیق كنید و با استفاده از قلم مو، غلطک يا سیستم پاششی به 

صورت 2 اليه اجراء كنید. بین اليه ها حداكثر 6 ساعت صبر كنید.
• در حین و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته 
باشید كه دمای سطح مورد نظر و محیط زير5 درجه سانتی گراد  باالي 

صفر نباشد.
• بین اليه ها حداقل 6 ساعت صبر كنید.

• ابزار دستی مورد استفاده درحین كار را می توانید پس از اتمام كار با 
آبگرم و صابون تمیز نمايید.

مناسب است كه از شماره تولید هاي يکسان جهت جلوگیري از خطاي 
احتمالي استفاده شود.

میزان مصرف:
 نسبت به همواری و صاف بودن سطح و همچنین طرز استفاده از محصول، 

به صورت تک اليه lit/m2 ( 12-14( مصرف می شود.
نمونه  كنترل  با  بايست  می  قطعی  میزان مصرف  آوردن  به دست  جهت 

كار شود.

Interior Glossy Acrylic Paint

The semi-shiny interior color, 100% washable and with an 
amazing feature of no contamination and stain absorption and 
clearance, which is based on water emulation acrylic resin and 
contains silicone additives.
 
Applicable surface:
This product can be applied on the surfaces with mineral salts 
such as plaster, concrete, cement sheet, plasterboard and 
plaster as well as all surfaces that have already been painted, 
with a suitable lining.

Specification:
- Resistance to dust absorption, easy to clean, high abrasion 
resistance, non-staining
- The water vapor is discharged due to the high water vapor 
permeability.
- It has excellent coverage potential.
- Its opaqe texture creates amatt luster on the wall.
- It is odorless and does not harm the environment because of 
low voc based on water and materials, and does not require the 
evacuation of residents.
- The possibility to dilute with water and the need for oil solvents
- Low dry time and non-absorption of dust at application time

How to use:
- Make sure that the surface is clean, dry and free from any 
color left before or any sticky material and use a thin layer of 
Sandora acrylic primer to smooth the surface.
- It is advised to ceil the desired surface using an acrylic primer 
(5 × 1) or an ionized Sandora primer.
- Mix thoroughly the Aquasun product before using.
- Before using the volume, dilute the Aquasun to a maximum of 
10-5% of the water, and use a brush, roller or spray system to 
perform it on 2 layers. Wait up to 6 hours between layers.
- Note that the surface and the environment temperature is not 
below 5 ° C during and within 24 hours after using this product.
- Wait for at least 6 hours between layers.
- The hand tool used during the work can be cleaned after 
working with warm water and soap.
- It is appropriate to use the same product numbers to prevent 
possible problems.
 
Consumption dose:
Dependent on the surface flatness as well as the use of 
the product, it is used as a single layer of 12-14 (m2 / lit).
It must be done with sample control in order to obtain 
a definitive amount of consumption.
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بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 20 kg 1 kg2.5GALLON/9kg 1GALLON/3kg

5گالن/20کیلوگرم 2.5-گالن/9کیلو گرم1کیلوگرم گالن/3کیلو گرم

1 121 4
1 121 4

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 20 kg 1 kg2.5GALLON/9kg 1GALLON/3.5kg

5گالن/20کیلوگرم 2.5گالن/9کیلو گرم1کیلوگرم گالن/3.5کیلو گرم

1 121 4
1 121 4

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/9kg 1GALLON/3.5kg

2/5گالن/9کیلو گرم گالن/3.5کیلو گرم

4
4

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 20 kg 1 kg2.5GALLON/9kg 1GALLON/3.5kg

5گالن/20کیلوگرم 2/5گالن/9کیلو گرم1کیلوگرم گالن/3.5کیلو گرم

1 124
1 124

کد محصول : 200
نام محصول:  آکرولوکس

کد محصول : 201
نام محصول:  سان شاین

کد محصول : 202
نام محصول:  دکوساتین

کد محصول : 203
نام محصول:  آکواسان

Code: 200
name: ACKROLUX

Code: 201
name: SANSHINE

Code: 202
name: DECOSATIN

Code: 203
name: AQUASAN

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

INTERIOR MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
12- 14 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

1
1

1
1
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رنگ های اکریلیک مات داخلی

پوشرنگ مات مخصوص نمای داخلی،100درصد  قابل شستشو بوده و دارای 
ويژگی عدم جذب آلودگي و لکه پذيري و پاک شدن فوق العاده كه بر اساس 
رزين اكريلیک پايه آب امولسیون بوده و حاوی مواد افزودنی سیلیکونی 

می باشد.

مورد استفاده:
در كلیه نماهای داخلی بر روی سطوح دارای امالح معدنی از قبیل گچ، 
بتن، ورقه سیمان، پانل گچی و همچنین كلیه سطوحی كه قبال رنگ شده 

اند، بر روی آستری مناسب قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها:
• با قابلیت  عدم جذب گرد و غبار،پاک شدن آسان، مقاومت سايش باال، 

لکه به خود نمی گیرد.
• به دلیل قابلیت باالی عبور بخار آب، باعث می شود كه بخار آب دفع 

شود و نفس بکشد.
• دارای قدرت پوشش عالي می باشد.

• بافت مات آن در ديوار درخشندگی مات ايجاد می كند.
• از آنجايی كه بر اساس آب و مواد low voc می باشد،  بی بو بوده و به محیط 

زيست آسیب نمی رساند و نیاز به تخلیه ساكنین در  محل اجرا نمي باشد. 
• قابلیت رقیق شدن با آب و عدم نیاز به حاللهاي نفتي 

• زمان خشک شدن پايین و عدم جذب گرد و غبار در زمان اجرا

طرز استفاده: 
سطح مورد نظر را از هر نوع آلودگي و گرد و غبار پاک كرده و در صورت 

وجود ناهمواري با استفاده از بتونه اكريلیک ساندورا سطح را صاف كنید.
• بهتر است سطح مورد نظر را با استفاده از آكريلیک پرايمر)5×1( و يا 

يونی پرايمر ساندورا آستر كنید.
• قبل از اجرا محصول مورد نظر را به خوبی به هم بزنید.

• قبل از استفاده حجممحصول مورد نظر را حداكثر با استفاده از 15-20 % آب 
سالم رقیق كنید و با استفاده از قلم مو، غلطک يا سیستم پاششی به صورت 2 

اليه اجراء كنید. بین اليه ها حداكثر 6 ساعت صبر كنید.
• در حین و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته باشید 

كه دمای سطح مورد نظر و محیط زير5 درجه سانتی گراد باالي صفر نباشد.
بین اليه ها حداقل 6 ساعت صبر كنید.

• ابزار دستی مورد استفاده درحین كار را می توانید پس از اتمام كار با 
آبگرم و صابون تمیز نمايید.

• مناسب است كه از شماره تولیدهاي يکسان جهت جلوگیري از خطاي 
احتمالي استفاده شود.

میزان مصرف:
نسبت به همواری و صاف بودن سطح و همچنین طرز استفاده از محصول، 

به صورت تک اليه m2/lit( 12-10) مصرف می شود.

نمونه  كنترل  با  بايست  می  قطعی  میزان مصرف  آوردن  به دست  جهت 
كار شود.

Interior Matt Acrylic Paint 

A 100% washable opaque paint specially for internal facades 
and has a high absorbency and stain removal ability, which 
is based on water-based acrylic resin emulsion and contains 
silicone additives.

Applicable surface:
The product can be used on any internal facades, and on 
the surfaces with mineral salts such as plaster, concrete, 
cement sheet, and plaster panel as well as all surfaces that 
have already been painted, with a suitable lining.
Specification:
- no absorption of dust, easy to clean, high corrosion resistance, 
no absorption of stain.
- the water vapor is discharged and surface can breathe due 
to the high water vapor permeability.
- excellent covering power.
- Its opaque texture creates a matte brilliance on the wall
- It is odorless and does not harm the environment because it 
is based on water and low voc materials,  and does not require 
the evacuation of inhabitants.
- The possibility to dilute with water and the need for oil solvents
- Low dry time and non-absorption of dust when using.

How to use:
- Clean the surface from any contamination, paint and dirt and, 
apply a thin layer of acrylic Sandora to remove any surface 
roughness.
- It is better off to line already painted or newly painted surfaces 
with Acrylic primer (5×1) or an ionic primer.
- Mixed the product thoroughly before using.
- Dilute the product using 20 - 15% clean water and spread 
it using a brush, roller or spray system in 2 layers; wait up to 
6 hours between layers.
- Note that the surface temperature is not below +5°C during 
and until 24 hours of using this product.
- Wait at least 6 hours between the layers.
- Hand tools used during work should be cleaned after 
finishing work
- the product should be used with the same production number 
to prevent the color difference.

Consumption:
The product is used in the form of a single layer of 10-12 (lit/m2) 
depending on the surface smoothness, as well as the product 
use.
It is necessary to work with the sample control in order to 
obtain a definite amount of consumption.
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بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 22 kg 2.5GALLON/12kg

5گالن/22کیلوگرم 2.5-گالن/12کیلو گرم

1
1

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 24 kg 2.5GALLON/12kg

5گالن/24کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم

1
1

کد محصول : 209
نام محصول:  التکس 

کد محصول : 210
نام محصول:  سوپرتاوان

کد محصول : 103
نام محصول:  رویال لوکس

Code: 209
name: LATEX

Code: 210
name: SUPER TAVAN

Code: 103
name: ROYAL LUX

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

INTERIOR

Deep FreezeEnvironment careCovering
12- 14 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 22 kg 2.5GALLON/12kg 1GALLON/4.5kg

5گالن/22کیلوگرم 2.5-گالن/12کیلو گرم گالن/4.5کیلو گرم

1 4
1 4

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 22 kg 2.5GALLON/12kg 1GALLON/4.5kg
5گالن/22کیلوگرم 2.5-گالن/12کیلو گرم گالن/4.5کیلو گرم

1 4
1 4

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 22 kg 1 kg2.5GALLON/12kg 1GALLON/4.5kg

5گالن/22کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم1کیلوگرم گالن/4.5کیلو گرم

1 124
1 124

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 22 kg 2.5GALLON/12kg 1GALLON/4.5kg

5گالن/22کیلوگرم 2/5گالن/12کیلو گرم گالن/4.5کیلو گرم

1 4
1 4

کد محصول : 204
نام محصول:  مات سان 

کد محصول : 205
نام محصول:  دکوسان

کد محصول : 206
نام محصول:  دن سان

کد محصول : 207
نام محصول:  پروسان

Code: 204
name: MATTSAN

Code: 205
name: DECOSAN

Code: 206
name: DENSAN

Code: 207
name: PROSAN

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 20 kg 1 kg2.5GALLON/10kg 1GALLON/4kg

5گالن/20کیلوگرم 2.5-گالن/10کیلو گرم1کیلوگرم گالن/4کیلو گرم

1 124
1 124

MIX WELLWASHABLEWATER BASE

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
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 A - C رنگ های اکریلیک بیس 
 جهت تینت دستگاه

پوشرنگ  نیمه براق مخصوص نمای داخلی جهت رنگ آمیزي فام هاي روشن 
شفاف و خالص ،100درصد  قابل شستشو بوده و دارای ويژگی عدم جذب 
آلودگي و لکه پذيري و پاک شدن فوق العاده كه بر اساس رزين اكريلیک پايه 

آب امولسیون بوده و حاوی مواد افزودنی سیلیکون می باشد.

 مورد استفاده:
در كلیه نماهای داخلی بر روی سطوح دارای امالح معدنی از قبیل گچ، بتن، 
ورقه سیمان، پانل گچی و گچ و همچنین كلیه سطوحی كه قبال رنگ شده 

اند، بر روی آستری مناسب قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها:
• با قابلیت عدم جذب گرد و غبار، پاک شدن آسان، مقاومت سايش باال، لکه 

به خود نمی گیرد.
• به دلیل قابلیت باالی عبور بخار آب، باعث می شود كه بخار آب دفع شود و 

نفس بکشد.
• دارای قدرت پوشش عالي می باشد.

• بافت نیمه براق آن در ديوار درخشندگی نیمه براق ايجاد می كند.
• از آنجايی كه بر اساس آب و مواد low voc می باشد،  بی بو بوده و به 
محیط زيست آسیب نمی رساند و نیاز به تخلیه ساكنین محل اجرا نمي 

باشد.
قابلیت رقیق شدن با آب و عدم نیاز به حاللهاي نفتي

زمان خشک شدن پايین و عدم جذب گرد و غبار در زمان اجرا

طرز استفاده:
سطح مورد نظر را از هر نوع آلودگي و گرد و غبار پاک كرده و در صورت 

وجود ناهمواري با استفاده از بتونه اكريلیک ساندورا سطح را صاف كنید.
• بهتر است سطح مورد نظر را با استفاده از آكريلیک پرايمر )1×5( و يا 

يونی پرايمر ساندورا آستر كنید.
• قبل از اجرا محصول مورد نظر را به خوبی به هم بزنید.

• قبل از  استفاده حجم محصول مورد نظر را حداكثر با استفاده از %10-5 
آب سالم رقیق كنید و با استفاده از قلم مو، غلطک يا سیستم پاششی به 

صورت 2 اليه اجراء كنید. بین اليه ها حداكثر 6 ساعت صبر كنید.
• در حین و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته 
باشید كه دمای سطح مورد نظر و محیط زير5 درجه سانتی گراد باالي 

صفر نباشد.
بین اليه ها حداقل 6 ساعت صبر كنید.

• ابزار دستی مورد استفاده درحین كار را می توانید پس از اتمام كار با 
آبگرم و صابون  تمیز نمايید.

• مناسب است كه از شماره تولید هاي يکسان جهت جلوگیري از خطاي 
احتمالي استفاده شود.

میزان مصرف: 
نسبت به همواری و صاف بودن سطوح و همچنین طرز استفاده از محصول 

به صورت تک اليه 12 - 14 متر مربع به ازای هر لیتر مصرف می شود.
با كنترل نمونه  جهت به دست آوردن میزان مصر ف قطعی می بايست 

كار شود.

Acrylic Base A-C Colors
The semi-shiny interior color, 100% washable and with an 
amazing feature of no contamination and stain absorption 
and clearance, which is based on water emulation acrylic 
resin and contains silicone additives.
 
Applicable surface:
This product can be applied on the surfaces with mineral 
salts such as plaster, concrete, cement sheet, plasterboard 
and plaster as well as all surfaces that have already been 
painted, with a suitable lining.

Specification:
- Resistance to dust absorption, easy to clean, high abrasion 
resistance, non-staining
- The water vapor is discharged due to the high water vapor 
permeability.
- It has excellent coverage potential.
- It is odorless and does not harm the environment because 
of low voc based on water and materials, and does not 
require the evacuation of residents.
- The possibility to dilute with water and the need for oil 
solvents
- Low dry time and non-absorption of dust at application time

How to use:
- Make sure that the surface is clean, dry and free from any 
color left before or any sticky material and use a thin layer of 
Sandora acrylic primer to smooth the surface.
- It is advised to ceil the desired surface using an acrylic prim-
er )5×1( or an ionized Sandora primer.
- Mix thoroughly the Aquasun product before using.
- Before using the volume, dilute the to a maximum of 
10-5% of the water, and use a brush, roller or spray system to 
perform it on 2 layers. Wait up to 6 hours between layers.
- Note that the surface and the environment temperature is 
not below 5°C during and within 24 hours after using this 
product.
- Wait for at least 6 hours between layers.
- The hand tool used during the work can be cleaned after 
working with warm water and soap.
- It is appropriate to use the same product numbers to 
prevent possible problems.

Consumption dose:
Dependent on the surface flatness as well as the use of 
the product, it is used as a single layer of 14-12 (m2 / lit).
It must be done with sample control in order to obtain a 
definitive amount of consumption.
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کد محصول : 302

نام محصول:  دکوساتن بیس
Code: 302
 name: Deco Satin Base

کد محصول : 303
نام محصول:  آکوا سان بیس

Code: 303
name: Aqua san Base

کد محصول : 312
نام محصول:تاپ کوت مات بیس

Code: 312
name: TopCoat Matt Base

کد محصول : 306
نام محصول: دن سان بیس

Code: 306
 name: Den San Base

EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

INTERIOR MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
12- 14 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/ 10 kg GALLON/3.5kg 1kg

2.5گالن/10کیلوگرم گالن/3.5کیلو گرم 1کیلو گرم

1 4 12
1 4 12

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/ 10 kg GALLON/4kg 1kg

2.5گالن/10کیلوگرم گالن/4کیلو گرم 1کیلو گرم

4 12
4 12

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/ 10 kg GALLON/4kg 1kg

2.5گالن/10کیلوگرم گالن/4کیلو گرم 1کیلو گرم

4 12
4 12

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/ 10 kg GALLON/4kg 1kg

2.5گالن/10کیلوگرم گالن/4کیلو گرم 1کیلو گرم

4 12
4 12

1
1

1
1

1
1
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 رنگ های اکریلیک زیر کار و آستری

 نوع آستری بر اساس رزين اكريلیک استايرن پايه آب می باشد كه با قابلیت 
عايق بندی در كلیه نماهای داخلی و خارجی قابل استفاده می باشد.

 مورد استفاده:
از امالح  به عنوان آستری عايق بندی در روی كلیه سطوح تشکیل شده 
معدنی از جمله بتن، گچ، ايرانیت، ديوار پیش ساخته سیمانی و گچی و آجر 

فشرده قابل استفاده می باشد.

 ویژگی ها:
• قابل رنگ آمیزی با رنگ دلخواه می باشد.

• بر روی ديوار های گچ كاری شده و يا سیمانی باعث نفوذ و چسبندگی هر 
چه بیشتر رنگ نهايی می گردد.

• مکش سطح را كاهش می دهد و در مصرف رنگ صرفه جويی می كند.
• از آنجايی كه بر اساس آب می باشد بی بو است و به سالمت انسان و محیط 

زيست آسیب نمی رساند.
 

طرز استفاده:
• پس از تمیز كردن هرگونه آلودگی، رنگ های بر آمده و گرد وخاک موجود 
در روی سطح و در صورت وجود ناهمواری های موجود آن را با استفاده از 

اليه نازكی از مالت آكريلیک ساندورا صاف كنید.
• قبل از اجرا محصول مورد نظر را به خوبی هم بزنید.

• قبل استفاده حجم  مورد نظر را با استفاده از 20-25% آب تمیز رقیق 
كنید و با استفاده از فرچه، رول  يا سیستم پاششی به صورت 2 اليه اجراء 

كنید.
• در شرايط آب و هوای بسیار گرم و يا در هوای بادی و در زير نور مستقیم 

خورشید از اين محصول استفاده  نکنید.
• در حین و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته 
باشید كه دمای سطح مورد نظر و محیط زير5 + درجه  سانتی گراد نباشد.

• ابزار دستی مورد استفاده در حین كار را می توانید پس از اتمام كار با آب 
تمیز كنید.

• 6 ساعت پس از استفاده از محصول  مورد نظر، می توانید رنگ را اجرا كنید.

میزان مصرف:
نسبت به همواری و صاف بودن  سطح و همچنین طرز استفاده از محصول، 

به صورت تک اليه  6-8 متر مربع/لیترمصرف می شود.

primer Acrylic Paint

Description:
This primer type is based on water-based acrylic styrene 
resin, which can be used with insulation capability in all internal 
and external facades.

Applicable surface:
The product can be used as insulating primer on all minerals 
surfaces such as concrete, plaster, Iranite, and prefabricated 
cement, gypsum and compact bricks walls.

Specification:
- The possibility to paint with custom colors.
- the penetration and adhesion of the final color will increase 
on the walls of the plaster or cement.
- Reduces surface suction and saves color consumption
- It is odorless and does not harm human and environment 
because it is water-based.

How to use:
- After cleaning any contamination, separated paint and dust 
on the surface, apply a thin layer of acrylic Sandora mortar 
to smooth any unevenness.
- Mix the product thoroughly before using.
- Dilute the product using 25-20% pure water before using, 
and use a brush, roller or spray system to apply it into 2 
layers.

- Do not use this product in extreme weather conditions or in 
windy conditions under direct sunlight
- Note that the surface and the environment temperature are 
not below +5°C during and after 24 hours after using this 
product.
- Clean the hand tools used during work after finishing work
- The paint can be applied 6 hours after using the ionic primer 
product.

Consumption:
It is used in a single layer of 8-6 square meters / liter depending 
on the surface smoothness, as well as the product use
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بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25kg 2.5GALLON/12kg 1GALLON/4.5kg

5گالن/25کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم گالن/4.5کیلو گرم

1 4
1 4

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 22 kg 2.5GALLON/10kg 1GALLON/3.5kg

5گالن/22کیلوگرم 2.5-گالن/10کیلو گرم گالن/3.5کیلوگرم

1 4
1 4

کد محصول : 600
نام محصول:  ایزوپرایمر

کد محصول : 601
نام محصول:  یونی پرایمر

Code: 600
name: ISO PRIMER

Code: 601
name: UNI PRIMER

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 16 kg 1 kg2.5GALLON/8kg 1GALLON/3.5kg

5گالن/16کیلوگرم 2.5گالن/8کیلو گرم1کیلوگرم گالن/3.5کیلو گرم

1 124
1 124

کد محصول : 602
نام محصول:  اکریلیک پرایمر

Code: 602
name: ACRYLIC PRIMER

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg 2.5GALLON/12kg 1GALLON/4.5kg

5گالن/25کیلوگرم 2/5گالن/12کیلو گرم گالن/4.5کیلو گرم

1 4
1 4

کد محصول : 607
نام محصول:  مولتی پرایمر

Code: 607
name: MULTI PRIMER

EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

INTERIOR MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
6- 8 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

1
1

1
1

1
1

1
1
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Acrylic Macun & Fiber Acrylic Macun

Description:
It is used for sealing and leveling the surfaces painted in 
interior and exterior walls, it has acrylic emulsion compounds 
and provides breathability to surfaces.

Applicable surface:
 This product can be applied for smoothing the concrete and 
sandy porous surfaces, cleaning the old paints and repairing 
defects as lining materials.

Specification:
By blocking the pores and cracks of the wall, this product 
creates a smooth surface, reduces the consumption of paint 
and helps to the final layer adherence; it also has good 
strength and possibility of sanding.
- It is possible to sanding and use of spatula.
- It provides a very strong surface that does not produce dust.
- It provides breathing for the walls.
- Reduces the color weaknesses.
- Does not produce a lot of dust while sanding
- It›s very easy to apply.
- Makes surface smooth by a maximum of two steps of 
implementation.
- It does not smell, or endanger human health and the 
environment due to its solubility in water.

How to use:
- Any contamination, color and dirt should be cleaned beforehand. 
Surfaces that have high permeability or produce dust should be 
lined with Sandora ionized primer.
- Acrylic color should be well mixed before using.
- Acrylic color should be applied in terms of porosity of level 
one or two times with steel trowel.
- The surfaces defects and the spatula footprint should be 
smooth using the polisher for 24 hours after the mixing.
- Note that the surface and the environment temperature is 
not below 5 ° C during and within 24 hours after using this product.
- The hand tool used during the work should be cleaned after 
working with warm water and soap.

Consumption dose:
It is used as a single layer of 5- 4 (M2/lit) dependent on the 
surface porosity as well as the use of the product.
- The hand tool used during the work should be cleaned 
after working with warm water and soap.

 اکریلیک معجون همه کاره  
و اکریلیک معجون الیافی

 شرح:
ــی  ــای داخل ــی در ديواره ــورد نقاش ــطوح م ــطیح س ــری و تس ــت درزگی جه
ــوده و  ــک ب ــیون آكريلی ــات امولس ــردد، دارای تركیب ــی گ ــتفاده م ــا اس و نم

ــد. ــی كن ــاد م ــطوح را ايج ــه س ــس ب ــت تنف قابلی

مورد استفاده:
ــز نمــودن  ــی و ماســه ای و تمی جهــت صــاف نمــودن ســطوح متخلخــل بتون

رنگهــای قبلــی و ترمیــم معايــب بعنــوان آســتر اســتفاده مــی گــردد.

ویژگی ها:
ــوار ســطح  ــرج و تركهــاي دي ــل و ف ــا مســدود نمــودن خل ــن محصــول ب • اي
صافــي ايجــاد نمــوده و از میــزان مصــرف رنــگ كاســته و بــه چســبندگي اليــه 
نهايــي كمــک بســزايي مــي نمايــد، اســتحکام و ســنباده خــوري خوبــي دارد.

• دارای قابلیت كاردک و ســمباده خوری بااليی می باشد.
• سطحی بسیار مستحکم بوجود می آورد كه گرد و غبار تولید نمی كند.

• تنفــس ديوارها را تامین می كند.
• نقــاط ضعف رنگ را كاهش می دهد.

• در حین ســمباده كردن گرد و غبار زيادی تولید نمی كند.
• اجرا نمودن آن بســیار ساده و راحت می باشد.

• با اجرا گرديدن حداكثر دو مرحله برروی سطح آنرا صاف می سازد.
ــان و  ــالمت انس ــد، س ــی كن ــاد نم ــو ايج ــودن در آب، ب ــول ب ــت محل • بعل

ــدازد. ــی ان ــر نم ــه خط ــت را ب ــط زيس محی
 

 طرز استفاده:
ــی از  ــیده و چرب ــگ پوس ــه، رن ــار، لک ــرد و غب ــه گ ــه گون ــی بايســت هم • م
ــی  ــری باالي ــه دارای نفوذپذي ــطوحی ك ــود. س ــده ش ــاک گردي ــرا پ ــل اج مح
مــی باشــد و يــا تولیــد گــرد و غبــار مــی كننــد مــی بايســت بــا يونــی پرايمــر 

ــاندورا آســتر كاری شــود. س
ــی بهــم زده  ــی بايســت بخوب ــدن م ــل از اجــرا گردي • اكريلیــک معجــون قب

شــود.
• اكريلیــک معجــون مــی بايســت بــر حســب مقــدار تخلخــل ســطوح يــک و 

يــا 2 بــار بــا مالــه فــوالدی  اجــرا گرديــده شــود.
• بمــدت 24 ســاعت بعــد از اجــرا گرديــدن معجــون، معايــب ســطوح و اثــرات 

كاردک مــی بايســت بــا اســتفاده از ســمباده صــاف گــردد.
ــی بايســت،  ــد از اجــرا معجــون م ــن اجــرا و بمــدت 24 ســاعت بع • در حی

ــد. ــانتیگراد نباش ــه س ــر از 5 درج ــط كمت ــای ســطح و محی دم
• آالت دســتی مــورد اســتفاده در اجــرا كار، مــی بايســت بعــد از اختتــام كار 

بــا آب تمیــز گــردد.

میزان مصرف:
میــزان پوشــش جهــت اجــرا كــردن يــک مرحلــه و بســته بــه میــزان تخلخــل 

ســطح، بــه مقــدار 4-5 متــر مربــع بــر لیتــر مــي باشــد.
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EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

INTERIOR MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
4- 5 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg 1.2 kg2.5GALLON/12kg 1GALLON/5kg

5گالن/25کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم1.2کیلوگرم گالن/5کیلو گرم

1 124
1 124

کد محصول : 611
نام محصول:  اکریلیک معجون الیافی

Code: 611
name: FIBER ACRYLIC MACUN

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg 1 kg2.5GALLON/12kg 1GALLON/5kg

5گالن/25کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم1.2کیلوگرم گالن/5کیلو گرم

1 124
1 124

کد محصول : 603
نام محصول:  بتونه اکریلیک همه کاره

Code: 603
name: ACRYLIC MACUN

1
1

1
1
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Isolation,versatile, putty& lacquer
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ISOSAN

A covering and insulation resistant to water and moisture 
penetration. A white, long-lasting, white-painted insulation 
that is used to seal on surfaces such as roof, walls, floor of 
the kitchen, bathroom and toilet, which is used to cover the 
surface cracks and future cracks of building as the water and 
moisture insolation.
 Applicable surface:
This product can be applied on all the concrete, gypsum, 
brick surfaces, insulated roofing sheets, seamless or 
seamed, boards, terraces and sanitary services, as well as 
all horizontal and vertical surfaces, window edges and so on.
 Specification:
-  A water insulator based on acrylic styrene resin with a 
semi-opaque appearance.
- It should be used in three layers.
- Waterproof to use on all surfaces
- Maintaining quality and color in the long run
- Non-permeability and non-absorption of dust and dirt, and 
help to maintain a surface clean.
- Light weight and the ability to walk on it in summer heat and 
cold winter (contrary to the Water Proofing and Bitterness); 
an appropriate alternative to all traditional insulators.
- Easy repair in case of possible scratches
- It is completely insulated and resilient after drying
- Flexibility even at very low temperatures, 90-80% sun light 
and heat reflection and UV resistance and preventing waste 
of energy
- It is odorless and does not harm the environment because 
it is water-based.

How to use:
- Any contamination, color and dirt should be cleaned 
beforehand.
- The surfaces used should be dry and free of moisture.
- The surfaces slope should be at least 5%.
- Isosun is implemented in three layers.
- Dilute it using 50% of clean water and apply on the surface. 
Apply the second layer with 25% water and the third layer 
without diluting it on the surface. Wait at least 6-4 hours after 
applying each layer
- Note that the surface and the environment temperature is not 
below 5°C during and within 24 hours after using this product.
- Do not use this product under extreme weather or windy 
conditions and under direct sunlight.
- The hand tool used during the work should be cleaned after 
working with  water.

Consumption dose:
It is used as a single layer of 1.5 - 1(kg / M2) dependent on 
the surface flatness as well as the use of the product.

ایزوسان - ایزوسان الیافی

پوشش و عايقی است مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت
نوعی عايق با ظاهري سـفید رنگ و دارای عمر مفید و طوالنی می باشـد كه جهت آب 
بندی بر روی سـطوحی مانند پشـت بام، ديوار، كف آشـپزخانه، سرويس های بهداشتی 
و حمام به كار برده می شـود كه به عنوان پوشـاننده ترک های سـطحی موجود و ترک 

های آينده سـاختمان عايق آب و رطوبت می باشـد.
 مورد استفاده:

• جهـت عايـق بندی در كلیه سـطوح بتـن، گچ، آجر، صفحـات عايق بام بـدون درز 
يا با درز، تخته و تراس ها و سـرويس های بهداشـتی و همچنین كلیه سـطوح افقی 

و عمـودی، كنـاره های پنجره و غیره می باشـد.
ویژگی ها:

• نوعـی عايـق آب بر اسـاس رزيـن آكريلیک اسـتايرن، دارای ظاهـری نیمه مات 
می باشـد.

• به صورت سه اليه می بايست استفاده و اجراء شود.
• عايق آب در روی كلیه سطوح به آسانی قابل استفاده می باشد.

• خواص باالی حفظ كیفیت و رنگ در طوالنی مدت.
• خاصیـت عـدم نفوذپذيـری و عـدم جـذب گـرد غبـار و آلودگـی و كمـک كردن 

جهـت نگهـداری سـطحی كامـاًل جـذاب و تمیز.
• وزن سـبک و قابلیت راه رفتن روی آن در گرمای تابسـتان و سـرمای زمسـتان 

) برخالف ايـزوگام و قیرگونی(.
• جايگزينی مناسب برای كلیه عايق های سنتی.

• تعمیر آسان در صورت خراشیدگی احتمالی.
پس از خشک شدن كاماًل عايق و قابل ارتجاع می باشد.

انعطاف پذير و ارتجاعی بودن حتی در دماي بسیار پايین، انعکاس نور و گرمای خورشید 
80-۹0 درصد و مقاومت به UV و جلوگیری از هدر رفتن انرژی

• از آنجايی كه بر اساس آب می باشد بی بو بوده و به محیط زيست آسیب نمی رساند.

طرز استفاده:
• هرگونـه آلودگـی، رنـگ هـای برآمـده و گرد و خـاک موجود در روی سـطح مورد 

اسـتفاده میبايسـت از قبل تمیز شود.
• سطوح مورد استفاده می بايست خشک و بدون رطوبت باشند.

• سطوح مورد استفاده می بايست حداقل 5% شیب داشته باشند.
• ايزو سان به صورت سه اليه اجراء می شود.

• اليه اول آسـتری را تقريبا با اسـتفاده از 50% آب رقیق كنید و در روی سـطح 
اجـراء كنیـد. اليـه دوم را بـا 25% آب و اليه سـوم را بدون رقیق كـردن در روی 

سـطح اجـراء كنید. بیـن اليه ها حداقـل 4-6 سـاعت صبر كنید.
• در حین اجرا و 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته باشید كه 

دمای سطح مورد نظر و محیط زير 5+ درجه سانتی گراد نباشد.
• در هوای بادی و در زير نور مستقیم خورشید از اين محصول استفاده نکنید.

• ابزار دستی مورد استفاده در حین كار را می توانید پس از اتمام كار با آب تمیز كنید.

مصرف:
نسـبت بـه همـواری و صـاف بـودن سـطح و همچنین طـرز اسـتفاده از محصول، 

1/5-1 كیلوگـرم بـه ازاي هـر مترمربـع مصرف می شـود.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 20 kg 1 kg2.5GALLON/8kg 1GALLON/4kg

5گالن/ 20کیلوگرم 2.5گالن/8کیلو گرم1کیلوگرم گالن/4کیلو گرم

1 124
1 124

کد محصول : 604
نام محصول:  ایزوسان-ایزوسان الیافی

Code: 604
name: ISOSAN
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Acrylic Stone Resin

Description of the Product:
Acrylic Stone Resin is in liquid form and transparent. It is 
formulated and manufactured based on solvent-based acrylic 
copolymers. For manufacturing of this product only relevant 
additives and solvents are used. Stone Resin is an excellent 
protector for all types of stone, brick and even concrete facades.
The solvent of this product is a combination of aromatic and 
volatile solvents which does not require dilution. 
Also, mixing this product with water or other similar solutions must 
be avoided, as it will cause chemical changes in the structure of the 
product and affect its properties and performance. 
Acrylic Stone Resin is applicable on the surface with brush, rollers, 
sprayer, and airless spray gun. It is strongly recommended to 
avoid using gasoline as solvent for dilution, when applying 
with sprayer and airless spray gun.

Specifications & Characteristics:
- High durability and longevity
- High adhesion and without yellowing
- Prevents water from penetrating the building
- It’s colorless, and waterproofs the surface

رزین سنگ آکریلیک )پایه حالل(
شرح محصول:

رزيـن سـنگ آكريلیـک بـه حالـت مايـع و شـفاف اسـت.  بـر پايـه كوپلیمرهای 
اكريلیـک پايـه حاللی فرموله و سـاخته شـده اسـت. برای سـاخت ايـن محصول 
صرفـا از حـالل هـا و افزودنـی هـای مرتبط اسـتفاده می شـود. رزين سـنگ يک 
محافـظ بسـیار عالـی بـرای انـواع نماهای سـنگی، آجـری و حتی بتن می باشـد.

حـالل ايـن محصـول از تركیـب حالل های آروماتیـک و فرار می باشـد كه نیازی 
به رقیق سـازی ندارد. 

همچنیـن از تركیـب ايـن محصـول بـا آب يا سـاير محصوالت مشـابه خـودداری 
شـود؛ چـون ايـن كار باعـث تغییـرات شـیمیايی در سـاختار محصـول شـده و 

خاصیـت و كارايـی آن را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهنـد. 
رزيـن سـنگ آكريلیکـی بـا قلمـو ، غلطـک ، پیسـتوله و ايرلـس قابـل اجـرا بـر 
روی سـطح مـی باشـد. اكیـدا توصیه می شـود بـرای اجـرا و اعمال با پیسـتوله و 

ايرلـس از بنزيـن بـه عنـوان حـالل جهت رقیـق سـازی اسـتفاده نگردد.

مشخصات و ویژگی ها:
- دوام و ماندگاری باال

- چسبندگی باال و بدون زردگرايی
- جلوگیری از نفوذ آب به داخل ساختمان

- بی رنگ و ضد آب كننده سطح

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

4 Liter

گالن/4لیتر

نام محصول:  رزین سنگ اکریلیک
name:Acrylic Stone Resin

1 Liter

 1لیتر

12
12

6
6
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Gold Leaf Adhesive

Gold leaf adhesive is a water-based liquid that can be 
applied with a brush or dropper on various grease-free 
surfaces and has the ability to stick to any very thin metal 
sheet such as gold, silver and copper sheets after it gets 
angry. This product is also used to glue objects and other 
decorative materials to create works of art.
The brush should be rinsed with water after use.

چسب ورق طال

چسب ورق طـال مايعی است بر پايه آب كه توسط قلمو يا قطره چکان روی سطوح 
مختلف عاری از چربی قابل اجرا بوده و پس از خشم شدن قابلیت چسباندن هر 
اين  باشد.  دارا می  را  نقره و مس  مانند ورق طال،  نازک  بسیار  فلزی  گونه ورق 
محصول جهت چسباندن اجسام ومواد تزئینی ديگر به منظور خلق آثار هنری نیز 

مورد استفاده قرار می گیرد.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

نام محصول: چسب ورق طال
name:Gold Leaf Adhesive

2412
2412

1 لیتر500 میلی لیتر
1 liter 500 ml
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هیدروشاین شـفاف

شرح: الک اكريلیک براق بر پايه رزين اكريلیک استايرن كه به عنوان اليه 
نهايي جهت افزايش  طول عمر و ايجادمقاومت به نور خورشید و افزايش براقیت 

و شفافیت سطحي رنگ اكريلیک ديوارهای داخلی و خارجي می باشد.

محل اجر: مناسب برای همه سطوح معدنی همانند بتن، سیمان و آجر و 
ايرانیت و حتی بر روی سطوح از قبل رنگ شده می باشد.

ویژگی ها:
• سطح را زيباتر نشان داده و جلوه شفاف و زيبا دارد.

• مقلومت به نور خورشید و رطوبت را افزايش مي دهد.
• 100 درصد قابل شستشو بوده و مقاومت سطح را به گرد و غبار بیشتر میکند.
• سطح، تحت شرايط بخار قابل تهويه است و بخار را به طور دائم تبخیر می كند.

• دوست دار محیط زيست می باشد.
نحوه اجرا:

• مطمئن شويد سطح تمیز، خشک و عاری از هرگونه رنگ های به جا مانده 
از قبل و يا هر ماده ی چسبناک ديگر، باشد.  

از  نازكی  از اليه  با استفاده  ناهمواری در روی سطح،  • در صورت وجود 
بتونه آكريلیک ساندورا آن را صاف كنید.

• سطوح رنگ شده و يا سطوحی كه می خواهند برای بار اول رنگ شوند 
بايد با يونی پرايمر ساندورا آستری شوند.

• قبل از استفاده، آن را به خوبی هم بزنید.
• قبل از استفاده، آن را با آب تمیز به میزان حداكثر 5-10درصدحجمی 
رقیق كنید سپس با  استفاده از قلم مو يا غلطک و يا سیستم پاششی الک 

را بر روی سطح اجرا  كنید.
• در حین اجرا و به مدت 24 ساعت بعد از اجرا رنگ، دمای سطح نبايد 

كمتر از 5 درجه سانتیگراد باشد.

Hydroshine Transparent (shiny)

Description:
Acrylic styrene resin-based lucid acrylic lacquer is 
used in internal and external walls as the final layer to 
increase longevity, create resistance to sunlight and 
increase the gloss and surface clarity of acrylic paint.

 Applicable surface:
The products is appropriate for all minerals surfaces 
such as concrete, cement, brick, and Iranite, and even 
on pre-painted surfaces.

Specification:
- The surface is more beautiful and has a clear and 
beautiful effect
- Increases the resistance to sunlight and moisture
- 100% washable and increases surface resistance to dust
- The surface can be ventilated under vapor conditions 
and evaporates the vapor constantly
- Environmentally friendly

How to use:
- Make sure the surface is clean, dry and free from any 
remained stains or any other sticky material
- use a thin layer of acrylic Sandora primer to smooth 
any unevenness on the surface
- The painted surfaces or surfaces that you want to 
paint for the first time must be primed with an Sandora 
ionized primer
- Mix thoroughly before use
- Dilute it with clean water up to a maximum of 10-5% 
vol. before using. Then apply it on the surface using a 
brush, roller or spray system
- The surface temperature should not be less than 5°C 
During application, and for 24 hours after painting

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

Deep FreezeEnvironment careApply at
+5 - 30ₒc

C

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 16 kg 1 kg2.5GALLON/8kg 1GALLON/3.5kg

5گالن/16کیلو گرم 2.5گالن/8کیلو گرم1کیلوگرم گالن/3.5کیلو گرم

1 121 4
1 121 4

کد محصول : 606
نام محصول:  هیدروشاین

Code: 606
name: HIDROSHINE

EXTERIOR MIX WELLWASHABLEWATER BASE
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POOL PAINT

Pool paints are coatings and insulations based on pure 
acrylic resin with high adhesion that resistant to the dry 
film of this Product is extremely  flexible, water and moisture 
penetration, Hydraulic Pressure, chlorine and its derivatives.

Description:
Some kind of insulation with blue color and long lasting impact 
which is suggested for swimming pools and fresh water ponds 
insulation. Resistance  to aquatic envirorments, proper drying 
time, great couerage power, abrasion, impact, sunlight, 
ultraviolet light resistance are the Specifications of this 
Product.

Applicable surface:
- For insulation of all concrete and cementitious pools and 
fresh water ponds.
- It should be used in two layers

Specification:  
- Anti algae and resistant to alkaline materials.
- Resistant to water impact and pressure.
- Resistant to impact and abrasion.
- Resistant to sunlight and climate.
Water resistant easy to use on all surfaces  high quality and 
long lasting color.
Anti penetration, dust and pollution ant, absorption that 
always helps in having an appealing and clean surface.
After drying its totally insulated and flexible, because it is water 
based, it is odorless and does no harm to the environment.

How to use:
Any contamination, discolored colors and dirt on the surface 
should be pre-cleaned.
The surfaces used should be dry and free of moisture.
Pool paints are executed in double layers.
You can dilute the color using  50% water and use as a primer.
Run the first layer with 25% water and the second layer.
Without diluting wait at least 6-4 hours between the layers.
During use and 24 hours ofter using product, please note 
that the surface Temperature  and the environment are not 
below +5°c.
Do not use in windy weather and direct sunlight.
Hand tools used during work can be cleaned by water after 
finishing work.

Use:
Considering the Level and surface smoothness and executing 
method this Product is used 0.5 to 1 kg for each square meter.

   رنگ استخری

رنگ استخري پوشش و عايقی است بر پايه رزين اكريلیک پیور با چسبندگی باال 
كه فیلم خشک شده محصول انعطاف پذير و مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت، 

فشارهاي هیدرولیکي، مقاوم در برابر كلر و مشتقات آن می باشد.
 

شرح:
ــدی  ــت آب بن ــه جه ــد ك ــی باش ــی م ــد طوالن ــر مفی ــا عم ــق ب ــی عاي نوع
اســتخرهای شــنا و حوضچــه هــای آب شــیرين پیشــنهاد مــی گــردد. مقاومــت 
ــدرت پوشــش  ــان خشــک شــدن مناســب، ق ــي، زم ــای آب ــط ه ــر محی در براب
عالــی، مقاومــت در برابــر ســايش، ضربــه، اشــعه خورشــید و نــور مــاوراء بنفــش 

ــي باشــد. ــن محصــول م ــاي اي از ويژگیه

مورد استفاده:
• جهت عايق بندی در كلیه سطوح بتن، سیماني استخر ها و حوضچه آب شیرين 

می باشد.
• به صورت دو اليه می بايست استفاده و اجراء شود.

 
ویژگی ها:

• ضد جلبک بوده و مقاوم در برابر مواد قلیايي مي باشد.
• مقاوم در برابر ضربه و فشار آب

• مقاوم در برابر ضربه و سايش
• مقاوم در برابر نور خورشید و شرايط آب و هوايي

• عايق آب، در روی كلیه سطوح به آسانی قابل استفاده می باشد
• خواص باالی حفظ كیفیت و رنگ در طوالنی مدت.

ــی و كمــک  ــار و آلودگ ــرد غب ــدم جــذب گ ــری و ع ــدم نفوذپذي ــت ع • خاصی
ــز. ــاًل جــذاب و تمی ــداری ســطحی كام ــردن جهــت نگه ك

پس از خشک شدن كاماًل عايق و  قابل ارتجاع می باشد.
• از آنجايی كه بر اساس آب می باشد بی بو بوده و به محیط زيست آسیب نمی رساند.

طرز استفاده:
• هرگونــه آلودگــی، رنــگ هــای برآمــده و گــرد و خــاک موجــود در روی ســطح 

مــورد اســتفاده میبايســت از قبــل تمیــز شــود.
• سطوح مورد استفاده می بايست خشک و بدون رطوبت باشند.

• رنگ استخري به صورت دواليه اجراء می شود.
ــه عنــوان آســتري  ــا  اســتفاده از 50% آب رقیــق كنیــد وب • میتــوان رنــگ راب
ــردن  ــق ك ــدون رقی ــه دوم را ب ــا 25% آب و الي ــه اول را ب ــد. الي ــتفاده كنی اس
در روی ســطح اجــراء كنیــد. بیــن اليــه هــا حداقــل 4-6 ســاعت صبــر كنیــد.

• در حین اجرا و 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته باشید كه 
دمای سطح مورد نظر و محیط زير 5+ درجه سانتی گراد نباشد.

• در هوای بادی و در زير نور مستقیم خورشید از اين محصول استفاده نکنید.
• ابـزار دسـتی مـورد اسـتفاده در حیـن كار را مـی توانید پس از اتمـام كار با آب 

تمیـز كنید.

 مصرف:
ــتفاده از  ــرز اس ــن ط ــطح و همچنی ــودن س ــاف ب ــواری و ص ــه هم ــبت ب  نس

ــود. ــی ش ــرف م ــع مص ــر مترمرب ــه ازاي ه ــرم ب ــا 0.5 كیلوگ ــول، 1ت محص
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بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

1 kg2.5GALLON/10kg 1GALLON/3kg

2/5گالن/10کیلو گرم1کیلوگرم گالن/3کیلو گرم

121 4
121 4

کد محصول : 610
نام محصول: رنگ استخری

Code: 610
name: POOL PAINT

EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
0.5- 1 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc
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PLASTIC PAINT WITH
P.V.A   RESIN
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   P.V.A گروه رنگ های پالستیک

شرح:
پوشـرنگ نیم پالسـتیک )سـفید مات( اسـتاندارد  سـاندورا، 100 درصد قابل 

شستشـو و بر پايه كوپلیمر وينیل اسـتات تولید شـده اسـت.
 

مورد استفاده:
جهت كلیه سـطوح )گچی، سـیمانی، بتوني، آجری و چوبی ( داخل ساختمان 

مورد اسـتفاده قرار می گیرد.
 

ویژگی ها:
ــواد  ــی، م ــواد خارج ــک، م ــطحی، كپ ــته س ــاب، پوس ــدون حب ــرنگ ب پوش

ــد. ــي باش ــخت م ــوب س ــگ و رس ــدگی رن ــی، جداش ــل از خوردگ حاص
• مقاومت عالی در برابر شستشو

• قدرت پوشانندگی عالی
• قلم خوري مناسب
• رقیق شدن با آب
• چسبندگي عالي

• سهولت اجرا
• نداشتن بوی نامطبوع

• سازگاری با محیط زيست
 

طرز استفاده:
• قبــل از رنــگ آمیــزی از طريــق جــدا نمــودن نقــاط سســت، پــر كــردن 
شــکافها و درزهــا، جــدا كــردن رنگهــای پوســته شــده، ســطح را آمــاده 
ســازي نمايیــد. ســپس در صــورت نیــاز بــا بتونــه آمــاده ســاندورا، ســطح 
زيــركار را صــاف و ســپس ســنباده كاري كنیــد. ســطح نهايــي قبــل از 
ــه آلودگــي، گــرد و  ــدون هــر گون رنــگ آمیــزي مــي بايســت تمیــز و ب

خــاک و يــا چربــي باشــد.
 

مصرف:
• پوشـرنگ نیـم پالستیک)سـفید مـات( اسـتاندارد سـاندورا، را بـا مقـدار 
مناسـب آب رقیـق نمـوده و بـر روی سـطح اعمـال نمائید. میـزان اختالط 
آب بـا پوشـرنگ بنابـر درجـه حـرارت محیط، سـطح زيـر كار و نیز وسـیله 
رنـگ آمیـزی متفـاوت اسـت ولـي در شـرايط معمول رنـگ آمیـزي با قلم 
مـو 35 % - 25 % ، بـا غلطـک 10 % - 5 % و بـا پیسـتوله 40 % - 35 %  

آب رقیـق مي باشـد.
• جهت رسیدن به يک سطح رنگ آمیزی شده يکنواخت و يکدست، بنابر 
سطح زير كار ممکن است حداقل 2 تا 3 مرحله اعمال پوشرنگ مورد نیاز باشد.
• اعمال پوشرنگ در دمای محیط باالي 15 درجه سانتیگراد توصیه مي شود.

PLASTIC PAINT WITH P.V.A RESIN

Description:
Sandora standard half plastic paint (opaque white), 100%  
washable, produced based on vinyl acetate copolymer

Applicable surface:
This product can be applied on all surfaces (gypsum, cement, 
concrete, brick and wood) inside the building.

Specification:
- Non-bubble paint, resistance to surface cracking, molds, 
exterior materials, corrosion, color separation and hard 
deposition.
- Excellent resistance to washing
- Superior coverage power
- proper crossing
- dilution with water
- High adhesion
- Ease of use
- Without unpleasant odor
- Environmentally friendly

How to use:
Prepare the surface by separating the loose points, filling the 
gaps and joints, and separating the layered colors before 
painting. Then, smooth and sand the surface using Sandora 
primer, if necessary. The final surface should be clean and free 
of any contamination, dust or grease before painting.

Consumption:
- Apply the all plastic Standard (opaque white) 100% washable
 Sandora paint with appropriate amount of water on the 
surface. The water amount is different according to the 
ambient temperature, surface area and coloring tool; however, 
in the usual conditions, it is diluted with 35% to 40% of water 
with 25% to 35% brushes, 5% to 10% roller and 35% to 40% 
painting spray.
- At least two to three stages of painting should be applied 
depending on the underlying surface to achieve a uniformly 
colored surface.
- Applying paint is recommended at an ambient temperature 
higher than 15°C.

EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

INTERIOR MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
12- 14 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg 1 kg2.5GALLON/12kg 1GALLON/5kg

5گالن/25کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم1کیلوگرم گالن/5کیلو گرم

1 121 4
1 121 4

کد محصول : 400
نام محصول:  تمام پالستیک استاندارد

Code: 400
name: Standard Plastic Paint

400g

400گرم

12
12
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کد محصول : 440
نام محصول:  اکسترا پالست

Code: 440
name: Extra plast

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg 1 kg2.5GALLON/12kg 1GALLON/5kg

5گالن/25کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم1کیلوگرم گالن/5کیلو گرم

1 124
1 124

کد محصول : 401
نام محصول:  پوشرنگ نیم پالستیک ممتاز استانداردمات

Code: 401
name: premium semi-plasticPaint

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg 1 kg2.5GALLON/12kg 1GALLON/5kg

5گالن/25کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم1کیلوگرم گالن/5کیلو گرم

1 124
1 124

کد محصول : 402
نام محصول:  پوشرنگ نیم پالستیک 1  استاندارد

Code: 402
name: Semi-plastic paint1

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg 2.5GALLON/12kg 1GALLON/5kg

5گالن/25کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم گالن/5کیلو گرم

1 4
1 4

کد محصول : 403
نام محصول:   پوشرنگ نیم پالستیک 1 سفارشی استاندارد

Code: 403
name: Semi-plastic paint

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg 2.5GALLON/12kg 1GALLON/5kg

5گالن/25کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم گالن/5کیلو گرم

1 4
1 4

کد محصول : 404
نام محصول:  پوشرنگ نیم پالستیک 1 سوپر  استاندارد

Code: 404
name: Super Semi-plastic paint1

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg 2.5GALLON/12kg 1GALLON/5kg

5گالن/25کیلوگرم 2.5گالن/12کیلو گرم گالن/5کیلو گرم

1 4
1 4

کد محصول : 405
نام محصول: پوشرنگ نیم پالستیک 2  استاندارد

Code: 405
name: Standard Plastic Paint 2

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/ 12kg GALLON/5kg

2.5گالن/12کیلوگرم گالن/5کیلو گرم

4
4

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
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تاپ کوت مات سوپر سیلیکونی

پوشرنگ نماي خارجی مات و تزئینی با كیفیت باال، دارای عمر مفید طوالنی، ضد 
آب و  بر اساس سیلیکون و استايرن اكريلیک می باشد.

مورد استفاده: در نمای خارجی در سطوح مانند گچ، بتن ناخالص، ورقه 
سیمان و ايرانیت با استفاده از آستری مناسب قابل استفاده میباشد.

ویژگی ها:
• از آنجايی كه حاوی مواد  افزودنی سیلیکون می باشد دارای  ويژگی دفع آب و 
ضد رطوبت  است. مقاومت به مواد قلیايي دارد. ضد جلبک وكپک میباشد.

ترک هاي موجود در سطح را میپوشاند.
• تحت تاثیر شرايط آب و هوای بیرون، باران، برف، شرايط آب و هوايی 

بسیار گرم يا بسیار سرد قرار نمی گیرد.
• از آنجايی كه مقاوم در برابر اشعه های ماوراء بنفش است، رنگ پريدگي 

ايجاد نمي شود و شوره نمیزند.
• به دلیل قابلیت باالی عبور بخار آب، باعث می شود كه بخار آب دفع شود.

دارای قدرت پوشش باال می باشد.
• از آنجايی كه بر اساس آب می باشد بی بو بوده و به محیط زيست آسیب نمی رساند.

طرز استفاده:
• پس از تمیز كردن هرگونه آلودگی، رنگ های بر آمده و گرد وخاک موجود در روی 
سطحی كه می خواهید از اين محصول  استفاده كنید، در صورت وجود ناهمواری های 
موجود در روی سطوح را با استفاده از اليه نازكی از بتونه آكرلیک ساندورا صاف كنید.

• سطوحی كه قبال رنگ شده و يا قرار است جديد رنگ شوند را می بايست 
با استفاده از يونی پرايمر آستری شود.

توصیه می شود:
• از آستری مشابه با رنگ مورد نظر، استفاده شود.

• قبل از استفاده تاپ كوت مات را به خوبی هم بزنید.  
• قبل استفاده حجم تاپ كوت مات را حداكثر با استفاده از 10-15% آب 
تمیز رقیق كنید و با استفاده از قلم مو، غلطک  يا سیستم پاششی به صورت 

2 اليه اجراء كنید. بین اليه ها حداكثر 6 ساعت صبر كنید.
• در شرايط آب و هوای بسیار گرم و يا در هوای بادی و در زير نور مستقیم 

خورشید از اين محصول استفاده  نکنید.
• در حین و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته 
باشید كه دمای سطح مورد نظر و  محیط زير5 + درجه سانتیگراد نباشد.
• ابزار دستی موررد استفاده درحین كار را می توانید پس از اتمام كار با آب تمیز كنید.

مصرف:  نسبت به همواری و صاف بودن سطح و همچنین طرز استفاده از 
محصول، به صورت تک اليه 10-12 متر مربع به ازاي هر لیترمصرف می شود.

TOP COAT MATT SUPER SILICON

Opaque exterior facades and decorative high-quality paint, long 
useful life, waterproof based on silicone and acrylic styrene.
Applicable surface:
The product can be used in exterior facades and gypsum, impure 
concrete, cement sheet and Iranite using suitable primer.
Specification:
- It is water resistant and anti-moisture because of silicone 
additives.
- Resistance to alkaline materials; anti-algae and mold
- Good flexibility and ability to cover the cracks in the 
surface
- It is not influenced under different weather conditions 
such as rain, snow, weather or very hot or cold weather
- Resistance to dullness and dandruff because of ultraviolet 
resistant
- Water vapor disposal due to the high water vapor 
permeability
-    high coverage power
- It is odorless and does not harm the environment because 
of being water-based.
How to use:
 Make sure that the surface is clean, dry and free from any 
color or any sticky material. Use a thin layer of Sandora 
acrylic primer to smooth any roughness on the surface.
The surfaces already painted or newly painted should be 
primed with an ionic primer.
It is recommended that:
- Use a primer similar to the paint
- Mix thoroughly the Opaque Top Coat before using
- Dilute the product with a 1015%- clean water before using 
and apply it with a roller or spray in 2 layers; wait up to 6 
hours between applying each layer
- Do not use this product in extreme weather conditions, 
windy weather or under direct sunlight
- Note that the surface and the environment temperature are 
not below + 5°C during and within 24 hours of using this product
- Hand tools can be cleaned with water after use
Consumption:
The product is used in single layer of 12- 10 square meters 
per liter depending on the surface smoothness, as well as 
the product use

EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
10- 12 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

کد محصول : 212
نام محصول: تاپ کوت مات

Code: 212
 name: Top Coat Matt

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/ 11 kg GALLON/4kg

2.5گالن/11کیلوگرم گالن/4کیلو گرم

1 4
1 4

5GALLON/ 22 kg

5گالن/22کیلوگرم

1
1

1648 1649
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1624 1630 1636 1642

1626 1632 1638 1644

1628 1634 1640 1646

1625 1631 1637 1643

1627 1633 1639 1645

1629 1635 1641 1647
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1600 1606 1612 1618

1602 1608 1614 1620

1604 1610 1616 1622

1601 1607 1613 1619

1603 1609 1615 1621

1605 1611 1617 1623
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تاپ کوت شاین سوپر سیلیکونی

پوشرنگ نماي  خارجی شاين و تزئینی با كیفیت باال، دارای عمر مفید طوالنی، 
ضد آب بر اساس سیلیکون و استايرن اكريلیک می باشد.

مورد استفاده:
در نمای خارجی در سطوح مانند گچ، بتن ناخالص، ورقه سیمان و ايرانیت با 

استفاده از آستری مناسب قابل استفاده می باشد.
ویژگی ها:

• از آنجايی كه حاوی مواد افزودنی سیلیکون می باشد دارای  ويژگی دفع آب 
و ضد رطوبت است.

• مقاومت به مواد قلیايي دارد. ضد جلبک وكپک مي باشد.
• انعطاف پذيري مناسبي داشته و ترک هاي موجود در سطح را مي پوشاند.

• تحت تاثیر شرايط آب و هوای بیرون، باران، برف، شرايط آب و هوايی بسیار 
گرم يا بسیار سرد قرار نمی گیرد.

• از آنجايی كه مقاوم در برابر اشعه های ماوراء بنفش است، رنگ آن از بین 
نمی رود. و شوره و سفیدک نمیزند.

• به دلیل قابلیت باالی عبور بخار آب، باعث می شود كه بخار آب دفع شود.
دارای قدرت پوشش باال می باشد.

• از آنجايی كه بر اساس آب می باشد بی بو بوده و به محیط زيست آسیب 
نمی رساند.

طرز استفاده:
 • پس از تمیز كردن هرگونه آلودگی، رنگ های بر آمده و گرد و خاک موجود 
در روی سطحی كه می خواهید از اين محصول استفاده كنید، در صورت 
وجود ناهمواری های موجود در روی سطوح را با استفاده از اليه نازكی از بتونه 

اكريلیک ساندورا صاف كنید.
• سطوحی كه قبال رنگ شده و يا قرار است جديد رنگ شوند را می بايست با 

استفاده از يونی پرايمر آستری شود.
توصیه می شود:

كه از آستری مشابه با رنگ مورد نظر، استفاده شود.
• قبل از استفاده تاپ كوت شاين را به خوبی هم بزنید.  

• قبل استفاده حجم تاپ كوت شاين را حداكثر با استفاده از 10-15% آب 
تمیز رقیق كنید و با استفاده ازقلم مو، غلطک  يا سیستم پاششی به صورت 2 

اليه اجراء كنید. بین اليه ها حداكثر 6 ساعت صبر كنید.
• در شرايط آب و هوای بسیار گرم و يا در هوای بادی و در زير نور مستقیم 

خورشید از اين محصول استفاده  نکنید.
• در حین و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته باشید 

كه دمای سطح مورد نظر و  محیط زير5 + درجه سانتیگراد نباشد.
•  ابزار دستی موررد استفاده درحین كار را می توانید پس از اتمام كار با آب 

تمیز كنید.
 مصرف:

 نسبت به همواری و صاف بودن  سطح و همچنین طرز استفاده از محصول، به 
صورت تک اليه 12-14 متر مربع به ازاي هر لیترمصرف می شود.

TOP COAT SHINE SUPER SILICON
Shine exterior facades and decorative high-quality paint, 
long useful life, waterproof based on silicone and acrylic 
styrene.
Applicable surface:
The product can be used in exterior facades and gypsum, 
impure concrete, cement sheet and Iranite using suitable 
primer.
Specification:
- It is water resistant and anti-moisture because of silicone 
additives.
- Resistance to alkaline materials; anti-algae and mold
- Good flexibility and ability to cover the cracks in the surface
- It does not influence under different weather conditions 
such as rain, snow, weather or very hot or cold weather
- Resistance to dullness and dandruff because of ultraviolet 
resistant
- Water vapor disposal due to the high water vapor 
permeability
- high coverage power
- It is odorless and does not harm the environment because 
of being water-based.
How to use:
 Make sure that the surface is clean, dry and free from any 
color or any sticky material. Use a thin layer of Sandora 
acrylic primer to smooth any roughness on the surface.
The surfaces already painted or newly painted should be 
primed with an ionic primer.
It is recommended that:
- Use a primer similar to the paint
- Mix thoroughly the Shine Top Coat before using
- Dilute the product with a 15-10% clean water before using 
and apply it with a roller or spray in 2 layers; wait up to 6 
hours between applying each layer
- Do not use this product in extreme weather conditions, 
windy weather or under direct sunlight
- Note that the surface and the environment temperature 
are not below + 5°C during and within 24 hours of using 
this product
- Hand tools can be cleaned with water after use
Consumption:
The product is used as a single layer of 14-12 square me-
ters per liter depending on the surface smoothness, as well 
as the product use

EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
12- 14 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

کد محصول : 211
نام محصول: تاپ کوت شاین

Code: 211
 name: Top Coat SHINE

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/ 10kg GALLON/4kg

2.5گالن/10کیلوگرم گالن/4کیلو گرم

1 4
1 4

5GALLON/ 20 kg

5گالن/20کیلوگرم

1
1
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آکرومات
پوشرنگ نمای خارجی مات و تزئینی با كیفیت باال، دارای عمر مفید طوالنی، بر 

اساس استايرن اكريلیک و مواد سیلیکوني می باشد.
 مورد استفاده:

 در نمای خارجی در سطوح مانند گچ، بتن ناخالص، ورقه سیمان و ايرانیت با 
استفاده از آستری مناسب قابل استفاده می باشد.

  ویژگی ها:
• از آنجايی كه حاوی مواد افزودنی سیلیکون می باشد دارای ويژگی دفع آب 

و ضد رطوبت است.
• مقاومت به مواد قلیايی دارد، ضد جلبک و كپک است.

• انعطاف پذيری مناسبی داشته و ترک های موجود در سطح را می پوشاند.
• تحت تاثیر شرايط آب و هوای بیرون، باران، برف، شرايط آب و هوايی بسیار 

گرم يا بسیار سرد قرار نمی گیرد.
• از آنجايی كه مقاوم در برابراشعه های ماوراء بنفش است، رنگ آن نمی پرد و 
ترک نمی خورد و شوره نمیزند. به دلیل قابلیت باالی عبور بخار آب، باعث می 

شود كه بخار آب دفع شود.  
مقاومت به مواد قلیايي دارد. ضد جلبک وكپک میباشد.

• دارای قدرت پوشش باال می باشد.
• اين محصول بر اساس آب می باشد، بی بو بوده و به محیط زيست آسیب نمی رساند.

طرز استفاده:
• پس از تمیز كردن هرگونه آلودگی، رنگ های بر آمده و گرد وخاک موجود 
از اين محصول استفاده كنید، در صورت  در روی سطحی كه می خواهید 
وجود ناهمواری های موجود در روی سطوح را با استفاده از اليه نازكی از بتونه 

آكريلیک ساندورا صاف كنید.
• سطوحی كه قبال رنگ شده و يا قرار است جديد رنگ شوند را می بايست با 

استفاده از يوني پرايمر آستری كرد.
توصیه می شود:

• از آستری مشابه با رنگ مورد نظر، استفاده شود. قبل از استفاده آكرومات را به 
خوبی هم بزنید. حجم آكرومات را حداكثر با استفاده از 10-15% آب تمیز رقیق 
كنید و با استفاده از قلم مو، غلطک يا سیستم پاششی به صورت 2 اليه اجراء كنید.

• بین اليه ها حداكثر 6 ساعت صبر كنید. در شرايط آب و هوای بسیار گرم و 
يا در هوای بادی و در زير نور مستقیم خورشید از اين محصول استفاده نکنید.

• در حین و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته باشید 
كه دمای سطح مورد نظر و محیط زير5+ درجه سانتی گراد نباشد. ابزار دستی 

مورد استفاده درحین كار را میتوانید پس از اتمام كار با آب تمیز كنید.
• جهت جلوگیری از متفاوت نبودن رنگ در روی نما می بايست از محصوالتی 
استفاده شود كه شماره تولید آنها يکی است. در صورتی كه مايل باشید از 
محصوالتی كه دارای شماره تولید متفاوت باشند استفاده كنید، محصوالت مورد 

استفاده را می بايست در ظرفی پهن به خوبی هم بزنید.
مصرف:

نسبت به همواری و صاف بودن سطح و همچنین طرز استفاده از محصول، به 
صورت تک اليه 11-۹ متر مربع به ازاي هر لیترمصرف می شود.

ACROMATT

Opaque exterior facades and decorative high-quality 
paint, long useful life, waterproof based on silicone 
and acrylic styrene.
Applicable surface:
The product can be used in exterior facades and 
gypsum, impure concrete, cement sheet and Iranite 
using suitable primer.
Attributes:
- It is water resistant and anti-moisture because of 
silicone additives.
- Resistance to alkaline materials; anti-algae and mold
- Good flexibility and ability to cover the cracks in the 
surface
- It is not influenced under different weather conditions 
such as rain, snow, weather or very hot or cold weather
- Resistance to dullness and dandruff because of 
ultraviolet resistant
- Water vapor disposal due to the high water vapor 
permeability
- high coverage power
- It is odorless and does not harm the environment 
because of being water-based.
How to use:
 Make sure that the surface is clean, dry and free from 
any color or any sticky material. Use a thin layer of 
Sandora acrylic primer to smooth any roughness on 
the surface.
The surfaces already painted or newly painted should 
be primed with an ionic primer.
It is recommended that:
- Use a primer similar to the paint
- Mix thoroughly the Opaque Top Coat before using
- Dilute the product with a 15- 10% clean water before 
using and apply it with a roller or spray in 2 layers; wait 
up to 6 hours between applying each layer
- Do not use this product in extreme weather conditions, 
windy weather or under direct sunlight
- Note that the surface and the environment 
temperature are not below + 5°C during and within 24 
hours of using this product
- Hand tools can be cleaned with water after use
Consumption:
The product is used in single layer of 119- square 
meters per liter depending on the surface smoothness, 
as well as the product use

EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
9 - 11 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

کد محصول : 213
نام محصول: آکرومات

Code: 213
 name: ACROMATT

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

2.5GALLON/ 11kg GALLON/4kg

2.5گالن/11کیلوگرم گالن/4کیلو گرم

1 4
1 4

5GALLON/ 22 kg

5گالن/22کیلوگرم

1
1
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   رولـوسـیـل
  

پوشرنگ نمای خارجی تزئینی و با عمر مفید طوالنی، فول االستیک و بر اساس امولیسیون 
اكريلیک می باشد.

مورد استفاده:
در هر گونه سازه در نمای خارجی در روی سطوحی مانند گچ، بتن ناخالص و ورقه سیمان 
و در نمای داخلی به صورت تزئینی با استفاده از آستری مناسب قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها:
• از آنجايی كه قابلیت االستیک دارد )حتی در دمای پايین نیز قابلیت االستیک خود 
را محافظت كرده( در ترک های ايجاد شده در روی سطوح نقش پل را بازی می كند. 
تحت تاثیر ترک هايی كه در نتیجه نشست ساختمانها ايجاد شده است، قرار نمی گیرد.

• در روی سطوح قابل استفاده در برابر شرايط آب و هوايی خارجی سطح را كامال 
محافظت می كند و از ايجاد كپک و قارچ جلوگیری می كند.

• به دلیل قابلیت باالی عبور بخار آب، باعث می شود كه بخار آب دفع شود و نفس بکشد.
• از آنجايی كه مقاوم در برابر اشعه های ماوراء بنفش است، رنگ آن نمی پرد.

• مقاوم در برابر قلیايی می باشد.
• از آنجايی كه بر اساس آب می باشد بی بو بوده و به محیط زيست آسیب نمی رساند.

طرز استفاده:
• پس از تمیز كردن هر گونه آلودگی، رنگ های برآمده و گرد و خاک موجود بر روی 
سطح از اين محصول استفاده كنید، در صورت وجود ناهمواری های موجود بر روی 

سطوح، با استفاده از اليه ضخیمی از مالت آكريلیک ساندورا، سطح را صاف كنید.
• سطوحی كه می خواهید رنگ كنید را با استفاده از يونی پرايمر و يا برای محیط با 

رطوبت زياد ايزو پرايمر را آستر كنید.
• همچنین برای كسب بهترين نتیجه رولوسان را با استفاده از 30% آب رقیق كنید و از 

آن به عنوان آستری استفاده كنید.
توصیه می شود:

• كه از رنگ مشابه با رنگ آستری انتخاب كنید.
• رولوسان را می توان با استفاده غلطک اجراء كنید. همچنین می توانید از روش پاشیدن 

نیز استفاده كنید.
• قبل از اجراء در صورتی كه خواهان استفاده با اليه ضخیم باشید، از رولوسان بدون رقیق 

كردن استفاده كنید.
• در صورتی كه خواهان اليه نازک باشید، حجم آن را با استفاده از 10% آب تمیز رقیق 

كنید و بدين صورت اجراء كنید.
• در صورت اجراء به صورت 2 اليه، بین اليه ها حداقل 4 الی 6 ساعت صبر كنید.

• در حین و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته باشید كه دمای 
سطح مورد نظر و محیط زير 5+ درجه سانتیگراد نباشد.

• در شرايط آب و هوای بسیار گرم و يا در هوای بادی و در زير نور مستقیم خورشید از 
اين محصول استفاده نگردد. در صورتی كه سطوح مور نظر بسیار گرم باشند، سطوح را 

می بايست قبل از اجرء كمی مرطوب كرد.
• جهت جلوگیری از متفاوت نبودن رنگ در روی نما، می بايست از محصوالتی استفاده 
شود كه شماره تولید آنها يکسان است. در صورتی كه مايل باشید از محصوالتی كه دارای 
تولید متفاوت باشند استفاده كنید، محصوالت مورد استفاده را می بايست در ظرفی پهن 

به خوبی هم بزنید.
• ابزار مورد استفاده را پس از استفاده بالفاصله با آب بشويید و تمیز كنید.

مصرف:
نسبت به همواری و صاف بودن سطح و همچنین طرز استفاده از محصول، به صورت تک 

اليه 1.5-0.8 كیلوگرم به ازای هر لیتر مصرف می شود.

RULOSIL
Decorative exterior paint with long life, FULL elastic and based on 
acrylic emulsion
Applicable surface:
The product can be used on exterior facades of any construct, and 
surfaces such as plaster, impure concrete and cement sheet, and 
interior facades using a suitable lining as decorative paint.
Specification:
- Due to its elastic properties (even at low temperatures, it has its 
own elastic capability), the cracks formed on the surfaces play the 
role of the bridge. It does not influenced by the cracks created as a 
result of building congregations.
- Preserves the surfaces against external weather conditions, and 
prevents mold and mildew.
- The water vapor is discharged and surface can breathe due to the 
high water vapor permeability.
- Its color does not blur because of the resistance to ultraviolet rays
- Alkaline resistant
- It is odorless and does not harm the environment because of 
being water-based.
How to use:
- Make sure that the surface is clean, dry and free from any color or 
any sticky material. Use a thick layer of Sandora acrylic primer to 
smooth any roughness on the surface.
- line the surfaces you want to paint using an uni primer or isoprimer 
for humid places
- To achieve the best result, dilute Roloseal with 30% water and 
use it as a primer
It is recommended that:
- Select a color similar to the color of the lining.
- Roloseal can be used using a roller as well as the spray method.
- Before applying, use Roloseal without diluting if you want to use 
it with a thick layer.
- diluted it with a 10% clean water and apply it with a roller or spray 
system;
- wait at least 4 to 6 hours between layers
- Note that the surface and the environment temperature is not 
below 5 ° C during and within 24 hours after using this product.
- Do not use this product under extreme weather conditions or in 
windy conditions under direct sunlight. If the desired surface are 
very warm, the surfaces should be wet before painting
- In order to avoid color differences in the face, you should use 
products that have the same production number. In case that using 
other products, mix them thoroughly in a wide container.
- The hand tool used during the work should be cleaned after 
working with water
Consumption: The product is used as a single layer of 
Immediately 1.5-0.8 square meters per liter depending on 
the surface smoothness, as well as the product use.

EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
0.8- 1.5 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

کد محصول : 214
نام محصول: رولوسیل

Code: 214
 name: RULOSIL

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg

5گالن/25کیلوگرم

1
1
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    رولـوسـان   
پوشرنگ نمای خارجی تزئینی و با عمر مفید طوالنی، االستیک و بر اساس امولیسیون اكريلیک می باشد.

مورد استفاده: هر گونه نمای خارجی مانند گچ، بتن ناخالص و ورقه سیمان و در نمای 
داخلی به صورت تزئینی با استفاده از آستری مناسب قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها:
• از آنجايی كه قابلیت االستیک دارد )حتی در دمای پايین نیز قابلیت االستیک خود را 
محافظت كرده( در ترک های ايجاد شده در روی سطوح نقش پل را بازی می كند. تحت 

تاثیر ترک هايی كه در نتیجه نشست ساختمانها ايجاد شده است، قرار نمی گیرد.
• در روی سطوح قابل استفاده در برابر شرايط آب و هوايی خارجی سطح را كامال محافظت 

می كند و از ايجاد كپک و قارچ جلوگیری می كند.
• به دلیل قابلیت باالی عبور بخار آب، باعث می شود كه بخار آب دفع شود و نفس بکشد.

• از آنجايی كه مقاوم در برابر اشعه های ماوراء بنفش است، رنگ آن از بین نمی رود.
• مقاوم در برابر قلیايی می باشد.

• از آنجايی كه بر اساس آب می باشد بی بو بوده و به محیط زيست آسیب نمی رساند.
طرز استفاده:

• پس از تمیز كردن هر گونه آلودگی، رنگ های برآمده و گرد و خاک موجود بر روی سطح 
از اين محصول استفاده كنید، در صورت وجود ناهمواری های موجود بر روی سطوح، با 

استفاده از اليه ضخیمی از مالت آكريلیک ساندورا، سطح را صاف كنید.
• سطوحی كه می خواهید رنگ كنید را با استفاده از يونی پرايمر آستر كنید.

• همچنین برای كسب بهترين نتیجه رولوسان را با استفاده از 30% آب رقیق كنید و از 
آن به عنوان آستری استفاده كنید

توصیه می شود:
• كه از رنگ مشابه با رنگ آستری انتخاب كنید.

• رولوسان را می توان با استفاده غلطک اجراء كنید. همچنین می توانید از روش پاشیدن 
نیز استفاده كنید.

• قبل از اجراء در صورتی كه خواهان استفاده با اليه ضخیم باشید، از رولوسان بدون رقیق 
كردن استفاده كنید.

• در صورتی كه خواهان اليه نازک باشید، حجم آن را با استفاده از 10% آب تمیز رقیق 
كنید و بدين صورت اجراء كنید.

• در صورت اجراء به صورت 2 اليه، بین اليه ها حداقل 4 الی 6 ساعت صبر كنید.
• در حین و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته باشید كه دمای 

سطح مورد نظر و محیط زير 5+ درجه سانتیگراد نباشد.
• در شرايط آب و هوای بسیار گرم و يا در هوای بادی و در زير نور مستقیم خورشید از اين 
محصول استفاده نگردد. در صورتی كه سطوح مور نظر بسیار گرم باشند، سطوح را می بايست 

قبل از اجرا كمی مرطوب كرد.
• جهت جلوگیری از متفاوت نبودن رنگ در روی نما، می بايست از محصوالتی استفاده شود كه 
شماره تولید آنها يکسان است. در صورتی كه مايل باشید از محصوالتی كه دارای تولید متفاوت 

باشند استفاده كنید، محصوالت مورد استفاده را می بايست در ظرفی پهن به خوبی هم بزنید.
• ابزار مورد استفاده را پس از استفاده بالفاصله با آب بشويید و تمیز كنید.

به  از محصول،  مصرف: نسبت به همواری و صاف بودن سطح و همچنین طرز استفاده 
صورت تک اليه 1.5-0.8 كیلوگرم براي  متر مربع مصرف می شود.

RULOSAN
Decorative exterior paint with long life, elastic and based on acrylic emulsion
Applicable surface: The product can be used on exterior facades of any 
construct, and surfaces such as plaster, impure concrete and cement 
sheet, and interior facades using a suitable lining as decorative paint.
Specification:
- Due to its elastic properties (even at low temperatures, it has its 
own elastic capability), the cracks formed on the surfaces play the 
role of the bridge. It does not influenced by the cracks created as a 
result of building congregations.
- Preserves the surfaces against external weather conditions, and 
prevents mold and mildew.
- The water vapor is discharged and surface can breathe due to the 
high water vapor permeability.
- Its color does not blur because of the resistance to ultraviolet rays
- Alkaline resistant
- It is odorless and does not harm the environment because of being 
water-based.
How to use:
- Make sure that the surface is clean, dry and free from any color or 
any sticky material. Use a thick layer of Sandora acrylic primer to 
smooth any roughness on the surface.
- line the surfaces you want to paint using an ionic primer
- To achieve the best result, dilute Rulosan with 30% water and 
use it as a primer
It is recommended that:
- Select a color similar to the color of the lining.
- Rulosan can be applied using a roller as well as the spray method.
- Before applying, use Rulosan without diluting if you want to use it 
with a thick layer.
- diluted it with a 10% clean water and apply it with a roller or spray 
system.
- to perform it on 2 layers wait at least 4 to 6 hours between layers
- Note that the surface and the environment temperature is not 
below 5 ° C during and within 24 hours after using this product.
- Do not use this product under extreme weather conditions or in 
windy conditions under direct sunlight. If the desired surface are 
very warm, the surfaces should be wet before painting
- In order to avoid color differences in the face, you should use products 
that have the same production number. In case that using other 
products, mix them thoroughly in a wide container.
- The hand tool used during the work should be cleaned after working 
with water
Consumption:
The product is used as a single layer of 1.5-0.8 square meters per liter 
depending on the surface smoothness, as well as the product use.

کد محصول : 215
نام محصول: رولوسان

Code: 215
 name: RULOSAN

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg

5گالن/25کیلوگرم

1
1

RSA-763 RSA-765 RSA-767

RSA-769 RSA-771 RSA-773
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گرن سان 
نوعی پوشش نما با عمر مفید و طوالنی و همچنین  قابل استفاده در داخل و خارج ساختمان ها كه بر 
اساس  رزين اكريلیک و حاوی مواد افزودنی سیلیکون می باشد. محصول فوق با ايجاد فیلم و بافتی ضخیم از 
ظهور خطاهای موجود و ترک های روی سطح كامال جلوگیری می كند. هم چنین با استفاده از ابزار غلطک 

قابلیت شکل پذيری را دارد.
مورد استفاده: در هر گونه نمای خارجی در روی سطوحی مانند گچ، بتن ناخالص، ورقه سیمان 
و ايرانیت و همچنین در نمای داخلی به صورت تزئینی با استفاده از آستری مناسب  ساندورا 

قابل استفاده می باشد.
ویژگی ها: از آنجايی كه حاوی مواد افزودنی سیلیکون می باشد، باعث می شود تا آب باران 
به سطح برخورد كرده و بدون نفوذ آلودگی  و گرد و خاک موجود در روی سطح را با استفاده 

از آب باران تمیز كند.
• به دلیل قابلیت باالی عبور بخار آب، باعث می شود كه بخار آب دفع شود و نفس بکشد.

• به دلیل اليه فیلم ضخیم ايجاد شده در حین استفاده، خطاهای موجود در روی سطوح را می پوشاند.
• تحت تاثیر شرايط آب و هوای بیرون، باران، برف، شرايط آب و هوايی بسیار گرم يا بسیار 

سرد قرار نمی گیرد.
•  از آنجايی كه مقاوم در برابراشعه های ماوراء بنفش است، رنگ آن از بین نمی رود و ترک نمی خورد.

از آنجايی كه بر اساس آب می باشد بی بو بوده و به محیط زيست آسیب نمی رساند.
طرز استفاده:

• سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، رنگ های بر آمده و گرد وخاک موجود در روی سطح 
تمیز كرده و در صورت وجود ناهمواری های موجود  آن را با استفاده از اليه نازكی از بتونه 

اكريلیک ساندورا صاف كنید.
• سطوحی كه قبال رنگ شده و يا قرار است جديد رنگ شوند را می بايست با استفاده از يونی 

پرايمر ،آستری كرد. 
• گرن سان با استفاده از غلطک قابل اجرا می باشد. همچنین با استفاده از روش پاششی نیز قابل اجرا 
است. به صورت تک اليه بدون رقیق كردن استفاده شود. در مواردی كه نیاز به اجراء به صورت 2 اليه 

باشد نیز حداكثر با 10% آب تمیز رقیق و استفاده شود.
• گرن سان را با استفاده از غلطک پارچه ای )پوست بره( به كلیه سطح با ضخامت مساوی پخش كنید.

• هنگامی كه گرن سان  هنوز خیس است، با استفاده از غلطک مرجان و يا غلطک كريستال می 
توانید از باال به پايین به آن شکل دهید. قبل از استفاده، غلطک را از محصول پر كنید.

• جهت خراب نشدن الگوی ايجاد شده توجه داشته باشید كه غلطک زياد پر نباشد و سطح 
خشک نشده باشد.

• در صورت اجرا به صورت 2 دواليه، بین اليه ها حداقل 4 الی 6 ساعت صبر كنید.
• جهت به دست آوردن الگو و شکل های متفاوت می توان از رول پارچه ای )پوست بره( استفاده كرد.

• در حین و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته باشید كه دمای سطح  
مورد نظر و محیط زير5+ درجه سانتی گراد نباشد.

• در شرايط آب و هوای بسیار گرم و يا درهوای بادی و در زير نور مستقیم خورشید از اين 
محصول استفاده نکنید.

• در صورتی كه سطوح مورد نظر بسیار گرم باشند، سطوح را می بايست قبل اجرا كمی مرطوب كرد.
• جهت جلوگیری از متفاوت نبودن رنگ در روی نما می بايست از محصوالتی استفاده شود كه 

شماره تولید آنها يکسان است.
• در صورتی كه مايل باشید از محصوالتی كه دارای شماره تولید متفاوت باشند استفاده كنید، 

محصوالت مورد استفاده را می بايست در ظرفی پهن به خوبی هم بزنید.    
• ابزار دستی مورد استفاده در حین كار را می توانید پس از اتمام كار با آب تمیز كنید.    

مصرف: نسبت به همواری و صاف بودن سطح و همچنین طرز استفاده از محصول، به صورت 
تک اليه  1.5-0.8 كیلوگرم به ازای هر متر مربع مصرف می شود.

GRAN SAN

A long-lasting facades paint that can be used in interior and exterior 
facades based on acrylic resin and containing silicone additives, 
Gransan by making film and thick ratio protects the surface occuring 
any cracks and it can be used and shaped with a roller.
Applicable surface: The product can be used on any external facades, 
and on surfaces such as plaster, gypsum concrete, laminate and cement, 
as well as in decorative lining, using the appropriate Sandora layer.
Specification:
- The rainwater hits the surface and clean contamination and dirt on the 
surface without penetration because of the silicon additives.
- the water vapor is discharged and surface can breathe due to the high 
water vapor permeability
- it covers the errors on the surfaces because of the thick layer of film 
created during use
- It is not influenced by weather conditions including rain, snow, weather 
or very hot and very cold weather.
- Its color does not blur or crack due to its resistant to ultraviolet rays
- it is odorless and does not harm the environment because of its water base
How to use:
- Clean the surface from any contamination, paint and dirt and, apply a 
thin layer of acrylic Sandora to remove any surface roughness.
- The already painted or newly painted surfaces should be lined with an 
ionic primer
- Gransan is applicable with the roller as well as spraying method. Use 
as single layer without dilution. In cases of the need for applying 2 layers, 
dilute the product using 10% clean water
- Distribute Gransan using a fabric roller (lambs skin) to all surfaces with 
equal thickness
- When Gransan is still wet, you can shape it from top to bottom using 
a coral roller or crystal roller. Fill the roller from the product before use.
- note that the roller is not full and the surface is not dry to avoid damaging 
the created pattern
- In the case applying 2 layers, wait at least for 4 and 6 hours between 
the layers.
- A fabric roll (lamb›s skin) can be used to obtain different patterns 
and shapes.
- Note that the surface temperature is not below + 5 ° C during and until 
24 hours of using this product
- Do not use this product under extreme weather or in windy conditions 
and under direct sunlight.
- If the desired surface is very hot, the surfaces should be slightly web 
before using the product
- the product should be used with the same production number to 
prevent the color difference
- If you want to use products with a different production number, mixed 
them thoroughly in a large container
- Hand tools used during work should be cleaned after finishing work
Consumption: The product is used in the form of a single layer of 1.5- 
0.8 kg / m2 depending on the surface flatness, as well as the product use.

کد محصول : 216
نام محصول: گرن سان

Code:216
name:GRANSAN

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg

5گالن/25کیلوگرم

1
1

GRA-751 GRA-753 GRA-755

GRA-757 GRA-759 GRA-761
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      کنـیتکـس

 Quick spray پوشرنگ كنیتکس بر اساس رزين اكريلیک پايه آب بوده كه به صورت
)اسپري فشار باال( اجرا مي شودو بافتي ضخیم  حاوي دانه های پرلیت ايجاد كرده كه 

برای سطوح داخلی و خارجی ساختمان مناسب می باشد.
محل اجر: مناسب برای تمامي سطوح مخصوصا نماي خارجي همانند بتن، سیمان 
و آجر و ايرانیت می باشد و با يک پرايمر مناسب می توان عايق حرارتی داشته باشیم.  

كنیتکس در سه بافت موجود است:
1- بدون دانه: برای استفاده در مکان های داخلی و خارجی كه سطحي تقريبا 

صاف و يکنواخت دارند.
2- دانه ریز: برای استفاده در بیشتر موقعیت های بیرونی كه نیاز به حفاظت 

دارند ونیاز به پوشش دادن كمي از ناهمواريها مناسب می باشد.
3- دانه متوسط: برای استفاده درنماي خارجي كه  زيربنای با كیفیت پايین و غیر 
مسطح  است، كنیتکس بافت متوسط به منظور يکنواخت كردن سطح ، پنهان كردن 

لکه های ساختمانی و تعمیر مناطق داري ترک مي باشد
با توجه به ضخامت اليه بافت ترک هاي سطحي را پوشش دارد و  ویژگی ها: 

ناهمواريها را پنهان مي كند.
به علت وجود مواد ضد قارچ و باكتري بافت خشک، مقاوم در برابر شرايط آب و 

هوايي و آلودگي مي باشد.
• به علت اينکه پايه اكريلیک خالص است باعث می شود آب باران از سطح آن 

بلغزد بدون آنکه سطح را مرطوب كند.
• سطح، تحت شرايط بخار قابل تهويه است و بخار را به طور دائم تبخیر می كند.

• عوامل بیرونی و شرايط آب و هوايی مانند باران، برف، رطوبت، گرما و سرمای زياد هیچ 
تاثیری بر رنگ نمی گذارد، رنگ نمی پرد و همیشه ثابت است.

• مقاوم در برابر محیط قلیايی.
نحوه اجرا:

• مطمئن شويد سطح تمیز، خشک و عاری از هرگونه رنگ های به جا مانده از قبل 
و يا هر ماده ی چسبناک ديگر، باشد.

• در صورت وجود ناهمواری در روی سطح، با استفاده از اليه نازكی از بتونه آكريلیک 
ساندورا آن را صاف كنید.

• سطوح رنگ شده و يا سطوحی كه می خواهند برای بار اول رنگ شوند بايد با 
يونی پرايمر ساندروا آستری شوند.

• قبل از استفاده، كنیتکس را به خوبی هم بزنید.
• قبل از استفاده از كنیتکس، آن را با آب تمیز به میزان حداكثر 5-10درصد 
حجمی رقیق كنید سپس به صورت پاشش با فشار باال بر روی سطح اعمال نمائید.

• برای اجتناب از تفاوت رنگ، بايد توجه داشت از محصوالتی كه شماره تولید 
يکسان دارند استفاده نمود.

زمان خشک شدن:خشک شدن سطحی6-4ساعت/خشک شدن عمقی48 ساعت 
)در دمای 23درجه سانتی گراد(.

به تخلخل سطح و شرايط زيست محیطی) يک اليه(:  با توجه  میزان مصرف: 
كنپرتکس برای يک اليه و يک طراحی ظريف 1.5-1.2 كیلوگرم براي هر متر 

مربع و برای يک اليه و طراحی ضخیم 2 - 1.5  كیلوگرم براي هر متر مربع

KENITEX

Kenitex paints are based on water-based acrylic resin which 
is used by quick spray and has a thick texture containing 
perlite grains that is suitable for indoor and outdoor surfaces.
Applicable surface: This product can be used on all 
surfaces, especially external facades, including concrete, 
cement, brick and Iranite, and a thermal insulation can be 
created with a suitable primer.
Kenitex is available in three tissues:                                                                
1- Grainless: For use in indoor and outdoor surfaces with a 
relatively smooth surface.
2- small grains: For use in most exterior locations that need 
protection and need to cover a bit of unevenness. 
3- Medium grain: For use in external view, with a low-quality, 
non-flat surface, the medium texture is used to smooth the 
surface, hide construction spots and repair cracked areas.
Specification:
- it covers the surface cracks and hides irregularities due to 
the thickness of the texture layer
- It is resistant to weather conditions and contamination due 
to the presence of antifungal and bactericidal materials.
- the rain water slips from its surface without wetting the 
surface due to its pure acrylic base
- The surface is ventilated under vapor conditions and 
constantly evaporates the vapor
- Exterior and climatic conditions such as rain, snow, 
humidity, heat and cold, have no effect on color. Its color is 
not stained and always fixed
- Resistant to alkaline environment
How to run:
- Make sure the surface is clean, dry and free of any 
previously preserved stains or any other viscous material.
- In case of any unevenness on the surface, use a thin layer 
of acrylic Sandora primer to smooth it
- The already painted surfaces or surfaces that you want 
to paint for the first time should be lined with an Sandora 
ionized primer
- Mix the Kenitex thoroughly before use
- Before using the Kenitex, dilute it with clean water at a 
maximum volume of 10 -5% vol.; then apply high pressure 
spraying on the surface.
- pay attention to products with the same production number 
to avoid color differences,Time to Dry: 6 - 4 hours for 
superficial drying / 48 hours for deep drying (at 23°C).
Consumption: Due to surface porosity and environmental 
conditions (one layer): Kontex for one layer and a subtle 
design = 1.5- 1.2 kg per each square meter and for a layer 
and thick design = 2- 1.2 kg per each square meter.

کد محصول : 219
نام محصول: کنیتکس

Code: 219
 name: KENITEX

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 20 kg

5گالن/20کیلوگرم

1
1

KNT-721 KNT-725KNT-723
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کنپرتکس)تنوع 300 رنگ( 
 quick spray پوشرنگ كنپرتکس بر اساس رزين اكريلیک پايه آب بوده كه به صورت
)اسپري فشار باال( اجرا مي شود و بافتي ضخیم حاوي دانه های پرلیت ايجاد كرده كه 

برای سطوح داخلی و خارجی ساختمان مناسب می باشد.
محل اجرا:

مناسب برای تمامي سطوح مخصوصا نماي خارجي همانند بتن، سیمان و آجر 
و ايرانیت می باشد و با يک پرايمر مناسب می توان عايق حرارتی داشته باشیم.  

كنپرتکس در سه بافت موجود است:
1- بدون دانه: برای استفاده در مکان های داخلی و خارجی كه سطحي تقريبا 

صاف و يکنواخت دارند.
2- دانه متوسط: برای استفاده درنماي خارجي كه زيربنای با كیفیت پايین و 
غیر مسطح است، كنیتکس بافت متوسط به منظور يکنواخت كردن سطح، پنهان 

كردن لکه های ساختمانی و تعمیر مناطق داري ترک میباشد
3- دانه ریز: برای استفاده در بیشتر موقعیت های بیرونی كه نیاز به حفاظت 

دارند و نیاز به پوشش دادن كمي از ناهمواريها مورد استفاده است.
ویژگی ها:

با توجه به ضخامت اليه بافت ترک هاي سطحي را پوشش داده و ناهمواريها را پنهان مي كند.
به علت وجود مواد ضد قارچ و باكتري بافت خشک ،مقاوم در برابر شرايط آب و 

هوايي و آلودگي میباشد.
• به علت اينکه پايه اكريلیک خالص است باعث می شود آب باران از سطح آن بلغزد بدون 

آنکه سطح را مرطوب كند.
• سطح، تحت شرايط بخار قابل تهويه است و بخار را به طور دائم تبخیر می كند.

• عوامل بیرونی و شرايط آب و هوايی مانند باران، برف، رطوبت، گرما و سرمای زياد هیچ 
تاثیری بر رنگ نمی گذارد، رنگ نمی پرد و همیشه ثابت است.

• مقاوم در برابر محیط قلیايی.
نحوه اجرا:

• مطمئن شويد سطح تمیز، خشک و عاری از هرگونه رنگ های به جا مانده از 
قبل و يا هر ماده ی چسبناک ديگر، باشد.

بتونه  از  نازكی  اليه  از  استفاده  با  روی سطح،  در  ناهمواری  وجود  در صورت   •
آكريلیک ساندورا آن را صاف كنید.

• سطوح رنگ شده و يا سطوحی كه می خواهند برای بار اول رنگ شوند بايد با 
يونی پرايمر ساندروا آستری شوند.

• قبل از استفاده، كنپرتکس را به خوبی هم بزنید.
• قبل از استفاده از كنپرتکس، آن را با آب تمیز به میزان حداكثر 5-10درصد 
حجمی رقیق كنید سپس به صورت پاشش با فشار باال  بر روی سطح اعمال نمائید.

• برای اجتناب از تفاوت رنگ، بايد توجه داشت از محصوالتی كه شماره تولید 
يکسان دارند استفاده نمود.

زمان خشک شدن:
خشک شدن سطحی6-4ساعت/خشک شدن عمقی48 ساعت )در دمای 23درجه 

سانتی گراد(.
میزان مصرف:

با توجه به تخلخل سطح و شرايط زيست محیطی) يک اليه(: كنپرتکس برای يک 
اليه و يک طراحی ظريف=1.5-1.2 كیلوگرم براي هر متر مربع و برای يک اليه و 

طراحی ضخیم=2 - 1.5  كیلوگرم براي هر متر مربع

KENPERTEX (300 COLORS)

Kenpertex paints are based on water-based acrylic resin which 
is used by quick spray and has a thick texture containing perlite 
grains that is suitable for indoor and outdoor surfaces.
Applicable surface: 
This product can be used on all surfaces, especially external 
facades, including concrete, cement, brick and Iranite, and a 
thermal insulation can be created with a suitable primer.
Kenpertex is available in three tissues:
1- Grainless: For use in indoor and outdoor surfaces with a 
relatively smooth surface
2- Medium grain: For use in external view, with a low-quality, 
non-flat surface, the medium texture is used to smooth the 
surface, hide construction spots and repair cracked areas.
3- small grains: For use in most exterior locations that need 
protection and need to cover a bit of unevenness.
Specification:
- it covers the surface cracks and hides irregularities due to the 
thickness of the texture layer
- It is resistant to weather conditions and contamination due to 
the presence of antifungal and bactericidal materials.
- the rain water slips from its surface without wetting the surface 
due to its pure acrylic base
- The surface is ventilated under vapor conditions and 
constantly evaporates the vapor
- Exterior and climatic conditions such as rain, snow, humidity, 
heat and cold, have no effect on color. Its color is not stained 
and always fixed
- Resistant to alkaline environment
How to run:
- Make sure the surface is clean, dry and free of any previously 
preserved stains or any other viscous material.
- In case of any unevenness on the surface, use a thin layer of 
acrylic Sandora primer to smooth it
- The already painted surfaces or surfaces that you want to paint 
for the first time should be lined with an Sandora ionized primer
- Mix the Kenpertex thoroughly before use
- Before using the Kenpertex, dilute it with clean water at a 
maximum volume of 10- 5% vol.; then apply high pressure 
spraying on the surface.
- pay attention to products with the same production number to 
avoid color differences,
Time to Dry: 4-6 hours for superficial drying / 48 hours for deep 
drying (at 23°C).
Consumption: Due to surface porosity and environmental 
conditions (one layer): Kenpertex for one layer and a subtle 
design = 1.5-1.2 kg per each square meter and for a layer and 
thick design = 2-1.5 kg per each square meter.

کد محصول : 218
نام محصول: کنپرتکس

Code: 218
 name: KENPERTEX

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 20 kg

5گالن/20کیلوگرم

1
1

KNP-727 KNP-731KNP-729
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 تـکـسـچـرسـان

نوعی پوشش نما با عمر مفید طوالنی و همچنین قابل استفاده در خارج ساختمان 
ها می باشد. بر اساس رزين اكريلیک و خمیر تکسچر )بافت دار( زير كار است، 
حاوی مواد افزودنی سیلیکون می باشد كه با ايجاد اليه فیلم و بافت ضخیم پس 
از استفاده خطاهای موجود و ترک هاي بر روی سطوح را كامال می پوشاند. اين 

محصول با استفاده از غلطک قابلیت شکل پذيری و  اجرا  را دارا می باشد.

 مورد استفاده:
در هر گونه سازه  در نمای خارجی در روی سطوحی مانند گچ، بتن ناخالص، ورقه سیمان 

و ايرانیت و فلز آستری شده در روی سیستم عايق حرارتی قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها:
• از آنجايی كه خالص و بر اساس اكريلیک می باشد، باعث می شود تا آب باران 

به سطح برخورد كرده و بدون خیس كردن سطح جريان يابد.
• به دلیل قابلیت باالی عبور بخار آب، باعث  می شود كه بخار آب دفع شود و 

نفس بکشد.
• به دلیل اليه فیلم ضخیم ايجاد شده، خطاهای موجود در روی سطوح را می پوشاند.

• تحت تاثیر شرايط آب و هوای بیرون، باران، برف، شرايط آب و هوايی بسیار گرم 
يا بسیار سرد قرار نمیگیرد.

• از آنجايی كه مقاوم دربرابراشعه های ماوراء بنفش است، رنگ آن از بین نمی رود 
و ترک نمی خورد.

• مقاوم در برابر محیط قلیايی می باشد.
• از آنجايی كه بر اساس آب می باشد بی بو بوده و به محیط زيست آسیب نمی رساند.

طرز استفاده:
• سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، رنگ های بر آمده و گرد وخاک موجود در 
روی سطح تمیز كرده و در صورت وجود ناهمواری های موجود  آن را با استفاده از 

اليه نازكی از بتونه اكريلیک ساندورا صاف كنید.
• سطوحی كه قبال رنگ شده و يا قرار است جديد رنگ شوند را می بايست با 

استفاده از يونی پرايمر آستری كرد.

توصیه می شود:
• تکسچر سان را قبل از استفاده به خوبی هم بزنید.

• 24 ساعت پس از اتمام عمل اجراء تکسچر سان جهت اجرا حجم آن را با استفاده 
از 10% آب تمیز رقیق كنید و با استفاده از غلطک در روی سطح به2 اليه اجراء 

كنید.
• بین اليه ها حداقل 4 ساعت صبر كنید. جهت جلوگیری  از متفاوت نبودن رنگ در روی 
نما می بايست از محصوالتی استفاده شود كه شماره تولید و تاريخ تولید آنها يکی است.     

 مصرف:
 نسبت به همواری و صاف بودن سطح و همچنین طرز استفاده از تکسچرسان، به 

صورت تک اليه 1.5-1 كیلوگرم براي هر متر مربع مصرف می شود.
در صورت اجرای تاپ كوت شاين نیز 0.4 كیلو گرم براي متر مربع در 2 اليه 

مصرف می شود.

 

TEXTURESAN

This product is a long-lasting paint for outdoor use, based on 
acrylic resin and textured dye (textured) that contains silicone 
additives that with a thick layer of film and texture covers existing 
cracks on the surface after using. It covers the surfaces 
thoroughly. It is possible to form and apply the product using 
roller.
 Applicable surface:
The product can be applied on the exterior structure on surfaces 
such as plaster, gypsum concrete, cement sheet and Iranite and 
lined metal on the thermal insulation system.
Specification:
- The rain water hits the surface and flow without leveling 
because of its pureness and acrylic base.
- the water vapor is discharged and surface can breathe due to 
the high water vapor permeability
- it covers the cracks on the surfaces due to the thick film layer
- The product should not be used under the influence of severe 
weather conditions, including rain, snow, or very hot and very 
cold weathers
- Resistance to dullness and dandruff because of ultraviolet 
resistant
- It is odorless and does not harm the environment because of 
being water-based.
How to use:
Make sure that the surface is clean, dry and free from any color 
or any sticky material. Use a thin layer of Sandora acrylic primer 
to smooth any roughness on the surface.
The surfaces already painted or newly painted should be primed 
with an ionic primer.
It is recommended that:
- Mix thoroughly the Texturesun before using
- 24 hours after using Texturesun, diluted it with a 15-10% clean 
water in order to apply the Shine Top Coat and apply it with a 
roller or spray in 2 layers;
- Wait at least 4 hours between applying each layer; in order to 
prevent the color from being varied on the face, it is necessary to 
use products that have the same production number and date.
Consumption:
The product is used as a single layer of 1.5 - 1 square meters 
per liter depending on the surface smoothness, as well as the 
product use.
In the case of using Shine Top Coat, the product is used 0.4 kg / m² 
in 2 layers.

EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment care

WATER BASE

Covering
1- 1.5 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C

کد محصول : 217
نام محصول: تکسچر سان

Code: 217
 name: Texturesan

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg GALLON/ 5 kg

5گالن/25کیلوگرم گالن/5 کیلوگرم

1 4
1 4
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      مـیـنـرال
نوعی پوشش تزئینی نما، آماده مصرف می باشد كه از تركیب قطعات سنگ مرمر با رنگ 

طبیعی و رزين كوپلیمر استايرن اكريلیک، تشکیل شده است.
در 2 اندازه مختلف به صورت 1 میلی متر و 3 میلی متر تولید می شود.

مورد استفاده: در نمای داخلی و خارجی كلیه سازه ها در روی گچ، بتن ناخالص، ورقه 
سیمان و سیستم های عايق حرارتی به عنوان عايق دست آخر همراه با  آستری مناسب 

قابل استفاده می باشد.
ویژگی ها:

• به دلیل قابلیت باالی عبور بخار آب، باعث می شود كه بخار آب دفع شود و نفس بکشد.
• به دلیل اليه فیلم ضخیم ايجاد شده در حین استفاده، خطاهای موجود در روی سطوح 

را می پوشاند.
• تحت تاثیر شرايط آب و هوای بیرون، باران، برف، شرايط آب و هوايی بسیار گرم يا 

بسیار سرد سطح پوشش كامال پايدار میماند.
• از آنجايی كه سنگ دانه ها طبیعی)معدنی( می باشند مقاوم در برابراشعه های ماوراء بنفش است.

• از آنجايی كه بر اساس آب می باشد بی بو بوده و به محیط زيست آسیب نمی رساند.
طرز استفاده:

• پس از تمیز نمودن هرگونه آلودگی، رنگ های بر آمده و گرد و خاک موجود در روی 
سطح و در صورت وجود ناهمواری های موجود، آن را با استفاده از اليه نازكی از مالت 

آكريلیک ساندورا هموار كنید.
• سطوحی كه قبال رنگ شده و يا قرار است جديد رنگ شوند را می بايست با استفاده 

از يونی پرايمر آستری كرد.
• تا زمانیکه مالت امالح معدنی طبیعی مینرال حالتی همگن به خود بگیرد، آن را به 

خوبی هم بزنید.
• مالت امالح معدنی طبیعی مینرال را با استفاده از ماله فلزی به كلیه سطح به صورت 

مساوی پخش كنید.
• پس از اينکه مالت امالح معدنی طبیعی مینرال را با استفاده از ماله فلزی به كلیه سطح 
به صورت مساوی پخش كرديد، در شرايط آب و هوايی معتدل 20 دقیقه بعد با استفاده 

از ماله فلزی سطح را هموار كنید.
• ماله فلزی مورد استفاده را همواره با استفاده از آب تمیز كنید.

• در حین و طی 24 ساعت پس از استفاده از اين محصول توجه داشته باشید كه دمای 
سطح مورد نظر و محیط زير 5 + درجه سانتی گراد نباشد.

• ازآنجايی در شرايط آب و هوايی گرم مدت خشک شدن سريعتر خواهد بود، برای اينکه  
در روی سطوح پهن جای ماله باقی نماند و رنگ ها همواره مشابه باشند، با در نظر گرفتن 
زيبايی ساختمان ابتدا مکان هايی كه قابل تکمیل شدن هستند را انتخاب كنید، چسب 

بزنید و بدون درنگ به سرعت اجرا كنید.
• جهت جلوگیری از متفاوت نبودن رنگ در روی نما می بايست از محصوالتی استفاده شود كه 
شماره تولید آنها يکی است. در صورتی كه مايل باشید از محصوالتی كه دارای شماره تولید  متفاوت 

باشند استفاده كنید، محصوالت مورد استفاده را می بايست در ظرفی پهن به خوبی هم بزنید.  
• ابزار دستی مورد استفاده درحین كار را می توانید پس از اتمام كار با آب تمیز كنید.     

 مصرف: نسبت به همواری سطح و روش استفاده برای اندازه 1 میلی متر 2.2-2.5 
كیلوگرم براي هرمتر مربع برای 3 میلی متر 3،8-3 كیلوگرم براي هر متر  مربع

MINERAL

A type of exterior decorative paint, ready to use, a combination of marble with 
natural color and acrylic styrene copolymer resin.
It is produced in 2 different sizes of 1 mm and 3 mm.
Applicable surface: The product can be used on the interior and exterior 
facade of all structures including plaster, concrete, cement sheet and thermal 
insulating systems as the final insulator with suitable lining.
Specification:
- The water vapor is discharged and the surface can breathe due to the high 
water vapor permeability
- It can cover the cracks on the surface due to the thick layer of film created during use
- The paint remains completely stable under severe weather conditions such as 
rain, snow, and very hot or very cold weather
- The product is resistant to ultraviolet radiation since stone grains are natural (mineral)
- it is odorless and does not harm the environment because it is water based
How to use:
- After cleaning any contamination, paint and dirt on the surface and, if there 
are any roughness, apply a thin layer of acrylic Sandora primer
- The surfaces already painted or newly painted should be lined with an ionic primer
- Mix the product thoroughly until it becomes homogeneous
- Disperse the mineral salts using metal trowel to all surfaces
- After spreading the minerals on a regular basis using a metal trowel all over the surface, 
smooth the surface in mild weather conditions 20 minutes later using a metal trowel
- Always clean the metal trowel using water
- Note that the surface temperature and the environment are not below + 5°C 
during applying and 24 hours after using this product
- Since the drying time will be faster in hot weather conditions, at first select 
the places that can be completed so that the colors are always the same, and 
no effect remain on the surface considering the building beauty implications
- Use products with the same production number in order to avoid color 
differences; if you want to use products with a different production number, 
the products you use should be well mixed in a large container
- Hand tools used during the work can be cleaned after finishing work with water
Consumption: Considering surface smoothness and method of use, for 1mm size, 
2.2  2.5 kg per m2 and for 3m size 3.83- kg per m2.

نام محصول: مینرال
Code: 221کد محصول : 221

 name: MINERAL

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

5GALLON/ 25 kg

5گالن/25کیلوگرم

1
1

8080

8110

8090

8100

8085

82758095

8105
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7001 7002 7003 7004

8000 8005 8010 8015

8040 8045 8050 8055

7005 7006 7007 7008

8020 8025 8030 8035

8060 8065 8070 8075
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جالی آلکیدی براق و مات

اين محصول بر پايه رزين الکید و حالل مي باشد. روغن جالی آلکیدی در واقع 
همان روغن جال چوب است كه بر پايه آلکید رزين تولید می شود. معموالً از روغن 
جال برای پوشش كلیه سطوح چوبی در داخل ساختمان استفاده می شود. اجرای 
بسیار آسان، چسبندگی و محافظت مناسب چوب از ويژگي جالي آلکیدي مي باشد.

محل اجرا: به عنوان الک نهايي بر روي سطوح فلزي، چوبي، سیماني، آجري و ساير 
سطوح مشابه كه قبآل رنگ آمیزي شده و يا داراي آستري میباشد استفاده میشود.

ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوردگي عالي، براقیت باال، دوام طوالني 
و زمان خشک شدن مناسب. مقاومت به زردگرايي مناسب- مقاومت عالی در 

برابر خش و خراش
سانتیگراد خشک شدن سطحی  درجه   25 دماي  در  زمان خشک شدن: 

حدود 5 ساعت و خشک شدن عمقی حدود 24 ساعت.
آلودگي  نوع  هر  يا  و  تمیز، خشک، چربي  اجرا: مطمئن شويد سطح  نحوه 
باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تینر روغني رقیق و توسط قلم مو، غلطک 

و يا پیستوله روي سطح اعمال شود.
بسته  و فضاي  در دماي محیط  تولید  تاريخ  از  ماه  به مدت 36  انبارداري: 

نگهداري شود.

Gloss Varnish & Matt Varnish

Alkyd Gloss Varnish is basically a wood polish oil based on alkyd 
resin and solvent. It is usually used to cover all wooden surfaces 
inside the building. It is to implement, has a suitable adhesion and 
provides a proper protection for wood.
Case of application:
The final lacquer used on metal, wood, cement, brick and other 
surfaces that are already painted or lacquered.
Specification:
Suitable adhesion, excellent crossing, high shininess, longevity 
and proper drying time, good resistance to yellowing, excellent 
resistance to bending and scratches
Time to dry:
About 5 hours for superficial drying and about 24 hours for deep 
drying at 25°C
How to use:
Make sure the surface is clean, dry and free of separated paint, 
greasy, or any kind of contamination. Apply the paint with a brush, 
roller or pillow on the surface with a suitable amount of oily thinner.
Storage:
The product can be stored for 36 months from the date of production 
at ambient temperature and open space.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

250 GGALLON 1kg

گالنربعی 1کیلوگرم

244 12
244 12

کد محصول : 55
نام محصول:  جالي آلکیدي براق

Code: 55
name:
Gloss Varnish & Matt Varnish
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پوشرنگ روغنی براق
اين محصول بر پايه رزين الکید و حالل مي باشد.

محل اجرا: روي سطوح فلزي، چوبي ، سیماني ، آجري و ساير سطوح مشابه 
كه قبآل رنگ آمیزي شده و يا داراي آستري مي باشد استفاده مي شود.

ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوری عالي، پوشش باال، دوام طوالني 
و زمان خشک شدن مناسب.

زمان خشک شدن: در دماي 25 درجه سانتیگراد خشک شدن سطحی 
حدود4 ساعت و خشک شدن عمقی حدود 16ساعت.

نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تمیز، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي  و يا هر نوع آلودگي باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تینر روغني 

رقیق و توسط قلم مو، غلطک و يا پیستوله روي سطح اعمال شود.

میزان پوشش: حداقل 10 متر مربع به ازاي1كوارت رنگ.

انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ تولید در دماي محیط و فضاي بسته 
نگهداري شود.

Gloss Alkyd  Paint

This product is based on alkyd resin and solvent.

Case of application:
This product can be applied on metal, wood, cement, brick and other 
similar surfaces that are previously painted or having primer.

Specification:
Suitable adhesion, excellent crossing, high coverage, longevity and 
proper drying time.

Time to dry:
4 hours for superficial drying and about 16 hours for deep drying 
in 25°C.

How to use:
Make sure the surface is clean, dry and free of separated paint, 
greasy, or any kind of contamination. Apply the paint with a brush, 
roller or pillow on the surface with a suitable amount of oily thinner.

Coverage:
At least 10 square meters for 1 paint quart with white color.

Storage:
The product can be stored for 36 months from the date of production 
at ambient temperature and open space.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

25 kg GALLON 1kg 250g

حلب/ 25 کیلوگرم گالن 1کیلوگرم ربعی

1 4 12 24
1 4 12 24

name: Gloss Alkyd Paintنام محصول:  پوشرنگ آلکیدي براق

INTERIOR EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment careCovering
10 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C
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پوشرنگ روغنی مات
اين محصول بر پايه رزين آلکید و حالل مي باشد.

محل اجرا: روي سطوح فلزي، چوبي، سیماني ، آجري و ساير سطوح مشابه 
كه قبآل رنگ آمیزي شده و يا داراي آستري مي باشد استفاده مي شود.

ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوري عالي، پوشش باال، دوام طوالني 
و زمان خشک شدن مناسب.

زمان خشک شدن: در دماي 25 درجه سانتیگراد خشک شدن سطحی 
حدود4 ساعت و خشک شدن عمقی حدود 16ساعت.

نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تمیز، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي  و يا هر نوع آلودگي باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تینر روغني 

رقیق و توسط قلم مو، غلطک و يا پیستوله روي سطح اعمال شود.

میزان پوشش: حداقل 10متر مربع به ازاي1كوارت رنگ.

انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ تولید در دماي محیط و فضاي بسته 
نگهداري شود.

Matt Alkyd Paint

This product is based on alkyd resin and solvent

Case of application:
This product can be applied on metal, wood, cement, brick and other 
similar surfaces that are previously painted or having primer.

Specification:
Suitable adhesion, excellent crossing, high coverage, longevity and 
proper drying time

Time to dry:
4 hours for superficial drying and about 16 hours for deep drying 
in 25 ° C

How to use:
Make sure the surface is clean, dry and free of separated paint, 
greasy, or any kind of contamination. Apply the paint with a brush, 
roller or pillow on the surface with a suitable amount of oily thinner.

Coverage:
At least 10 square meters for 1 paint quart with white color

Storage:
The product can be stored for 36 months from the date of production 
at ambient temperature and open space.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

25 kg GALLON 1kg

حلب/ 25 کیلوگرم گالن 1کیلوگرم

1 4 12
1 4 12

name: Matt Alkyd Paintنام محصول:  پوشرنگ آلکیدي مات
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پوشرنگ روغنی نیمه مات
اين محصول بر پايه رزين الکید و حالل مي باشد.

سطوح  ساير  و  آجري  سیماني،  چوبي،  فلزي،  سطوح  روي  اجرا:  محل 
مشابه كه قبآل رنگ آمیزي شده و يا داراي آستري میباشد استفاده میشود.

ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوری عالي، پوشش باال، دوام طوالني و 
زمان خشک شدن مناسب.

زمان خشک شدن:
و  ساعت   5 حدود  شدن سطحی  سانتیگراد خشک  درجه   25 دماي  در 

خشک شدن عمقی حدود 20 ساعت.

نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تمیز، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي و يا هر نوع آلودگي باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تینر روغني 

رقیق و توسط قلم مو، غلطک و يا پیستوله روي سطح اعمال شود.

میزان پوشش: حداقل 10 متر مربع به ازاي 1 كوارت رنگ با فام سفید.

انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ تولید در دماي محیط و فضاي بسته 
نگهداري شود.

Semi-Matt Alkyd Paint

This product is based on alkyd resin and solvent

Case of application:
This product can be applied on metal, wood, cement, brick and other 
similar surfaces that are previously painted or having primer.

Specification:
Suitable adhesion, excellent crossing, high coverage, longevity and 
proper drying time

Time to dry:
4 hours for superficial drying and about 16 hours for deep drying 
in 25 ° C

How to use:
Make sure the surface is clean, dry and free of separated paint, 
greasy, or any kind of contamination. Apply the paint with a brush, 
roller or pillow on the surface with a suitable amount of oily thinner.

Coverage:
At least 10 square meters for 1 paint quart with white color

Storage:
The product can be stored for 36 months  from the date of production 
at ambient temperature and open space.
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بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

20 kg GALLON 1kg

حلب/ 20 کیلوگرم گالن 1کیلوگرم

1 4 12
1 4 12

name:Semi-Matt  Alkyd Paintنام محصول:  پوشرنگ آلکیدي نیمه مات
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پوشرنگ آلکیدی مقاوم حرارت 
نقره نسوز )180 درجه سانتیگراد(

اين محصول بر پايه رزين الکید و حالل مي باشد.

محل اجرا: روي سطوح فلزي، چوبي ، سیماني ، آجري و ساير سطوح 
مشابه كه قبآل رنگ آمیزي شده و يا داراي آستري میباشد استفاده میشود.

ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوردگي عالي، پوشش باال، دوام طوالني 
و زمان خشک شدن مناسب.

زمان خشک شدن: در دماي 25 درجه سانتیگراد خشک شدن سطحی 
حدود4 ساعت و خشک شدن عمقی حدود 16ساعت.

نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تمیز، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي  و يا هر نوع آلودگي باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تینر روغني 

رقیق و توسط قلم مو، غلطک و يا پیستوله روي سطح اعمال شود.

میزان پوشش: حداقل 10-8 متر مربع به ازاي1كوارت رنگ.

انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ تولید در دماي محیط و فضاي بسته 
نگهداري شود.

Alkyd Heat Resistant Coating(High Temp180 cc)
Fire-retardant silver (180 degrees Celsius)
This product is based on alkyd resin and solvent.
Where to Apply: Applicable on surfaces of metal, 
wood, cement, brick and other similar surfaces which 
have already been painted or covered with a primer.
Characteristics: Proper adhesion, excellent brushability, 
high coverage, high durability, and convenient drying 
time.
Drying Time: At a temperature of 25 degrees Celsius, 
the surface will be cured in approximately 4 hours and 
fully cured in approximately 16 hours.
Application Method: Make sure the surface is clean, 
dry and devoid of peeling paint, oil, or any kind of stain.
Dilute the paint with adequate amount of oil thinner, 
and start applying using a paintbrush, roller, or sprayer.
Coverage: At least 8- 10 square meters with 1 quart 
of paint.
Storage: Keep at room temperature and in a container 
for a period of 36 months after production date.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

20 kg GALLON 1kg 250g

حلب/ 20 کیلوگرم گالن 1کیلوگرم ربعی

1 4 12 24
1 4 12 24

)180 cc(نام محصول: نقره نسوزname: Heat Resistant Coating(Temp180 cc)

INTERIOR EXTERIOR

24 Hours after 
primer first coat,
6 hours between 

coats

MIX WELL

Deep Freeze

WASHABLE

Environment careCovering
8- 10 m2/lit

The 
amount of 
coverage

Apply at
+5 - 30ₒc

C
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پوشرنگ روغنی طالیی آلکیدی هواخشک
اين محصول بر پايه رزين الکید و حالل مي باشد.

محل اجرا: روي سطوح فلزي، چوبي ، سیماني ، آجري و ساير سطوح 
مشابه كه قبآل رنگ آمیزي شده و يا داراي آستري میباشد استفاده میشود.

ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوردگي عالي، پوشش باال، دوام طوالني 
و زمان خشک شدن مناسب.

زمان خشک شدن: در دماي 25 درجه سانتیگراد خشک شدن سطحی 
حدود4 ساعت و خشک شدن عمقی حدود 16ساعت.

نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تمیز، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي  و يا هر نوع آلودگي باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تینر روغني 

رقیق و توسط قلم مو، غلطک و يا پیستوله روي سطح اعمال شود.

میزان پوشش: حداقل 10-8 متر مربع به ازاي1كوارت رنگ.

انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ تولید در دماي محیط و فضاي بسته 
نگهداري شود.

Gold Alkyd  Paint

This product is based on alkyd resin and solvent

Case of application:
This product can be applied on metal, wood, cement, brick and other 
similar surfaces that are previously painted or having primer.

Specification:
Suitable adhesion, excellent crossing, high coverage, longevity and 
proper drying time

Time to dry:
4 hours for superficial drying and about 16 hours for deep drying 
in 25 ° C

How to use:
Make sure the surface is clean, dry and free of separated paint, 
greasy, or any kind of contamination. Apply the paint with a brush, 
roller or pillow on the surface with a suitable amount of oily thinner.

Coverage:
At least 8-10 square meters for 1 paint quart with white color

Storage:
The product can be stored for 36 months from the date of production 
at ambient temperature and open space.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

1kg 250g

1کیلوگرم ربعی

12 24
12 24

نام محصول:  رنگ روغنی طالیی 
آلکیدي هوا خشک

name: Gold Alkyd Paint
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پوشرنگ روغنی متالیک آلکیدی
اين محصول بر پايه رزين الکید و حالل مي باشد.

محل اجرا: روي سطوح فلزي، چوبي ، سیماني ، آجري و ساير سطوح 
مشابه كه قبآل رنگ آمیزي شده و يا داراي آستري میباشد استفاده میشود.

ویژگي ها: چسبندگي مناسب، قلم خوردگي عالي، پوشش باال، دوام طوالني 
و زمان خشک شدن مناسب.

زمان خشک شدن: در دماي 25 درجه سانتیگراد خشک شدن سطحی 
حدود4 ساعت و خشک شدن عمقی حدود 16ساعت.

نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تمیز، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي  و يا هر نوع آلودگي باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تینر روغني 

رقیق و توسط قلم مو، غلطک و يا پیستوله روي سطح اعمال شود.

میزان پوشش: حداقل 10-8 متر مربع به ازاي1كوارت رنگ.

انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ تولید در دماي محیط و فضاي بسته 
نگهداري شود.

Alkyd  Paint

This product is based on alkyd resin and solvent

Case of application:
This product can be applied on metal, wood, cement, brick and other 
similar surfaces that are previously painted or having primer.

Specification:
Suitable adhesion, excellent crossing, high coverage, longevity and 
proper drying time

Time to dry:
4 hours for superficial drying and about 16 hours for deep drying 
in 25 ° C

How to use:
Make sure the surface is clean, dry and free of separated paint, 
greasy, or any kind of contamination. Apply the paint with a brush, 
roller or pillow on the surface with a suitable amount of oily thinner.

Coverage:
At least 8-10 square meters for 1 paint quart with white color

Storage:
The product can be stored for 36 months from the date of production 
at ambient temperature and open space.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

GALLON 1kg 250g

گالن 1کیلوگرم ربعی

4 24
4 24

name: Metalic Alkyd Paintنام محصول:  پوشرنگ آلکیدي متالیک

12
12
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پوشرنگ سوله روغني
شرح محصول:

پوشــرنگ ســوله روغنــي بــر پايــه مرغــوب تريــن رزيــن آلکیــدي تهیــه 
شــده اســت. كــه دراســکلت هــاي فلــزي و ســوله هــاي فلــزي جهــت بــاال 

بــردن مقاومــت خوردگــي و پوســیدگي قابــل اســتفاده مــي باشــد.  

محل اجرا: روي سطوح فلزي  قابل استفاده مي باشد.

ویژگي ها: مقاومت خوردگي باال،چسبندگي مناسب ، قلم خوردگي عالي، 
پوشش باال، دوام طوالني و زمان خشک شدن مناسب و سريع

میزان پوشش: حداقل 6 متر مربع به ازاي 1 كوارت

نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تمیز، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي و يا هر نوع آلودگي باشد. رنگ را توسط مقدار مناسب تینر روغني 

رقیق و توسط قلم مو، غلطک و يا پیستوله روي سطح اعمال شود.

انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ تولید در دماي محیط و فضاي بسته 
نگهداري شود.

shed Alkyd Paint

Product description: Shed oily paint, produced based 
on the best quality alkyd resin, can be used on metal 
sheds and structure to increase the corrosion resistance.

Case of application: This product can be applied on 
metal surfaces.

Specification: High corrosion resistance, suitable 
adhesion, excellent crossing, high coverage, longevity 
and proper drying time

Coverage:At least 6 square meter per 1 quart

How to use: Make sure the surface is clean, dry and free 
of separated paint, greasy, or any kind of contamination. 
Apply the paint with a brush, roller or pillow on the 
surface with a suitable amount of oily thinner.

Storage: The product can be stored for 36 months 
from the date of production at ambient temperature and 
open space.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

20 kg

حلب/ 20 کیلوگرم

1
1

name:shed Alkyd Paintنام محصول:  پوشرنگ سوله روغنی
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ضد زنگ آلکیدي استاندارد )قرمز، طوسی و سفید(

شرح محصول: جهت باال بردن مقاومت خوردگي و پوسیدگي در مصارف 
داخل و خارج ساختمان

محل اجرا: روي سطوح فلزي، چوبي، سیماني، آجري و ساير سطوح.
ویژگي ها: مقاومت خوردگي باال، چسبندگي مناسب، قلم خوردگي عالي، 
پوشش باال، دوام طوالني و زمان خشک شدن مناسب و سريع، انعطاف مناسب.

میزان پوشش: حداقل 8 متر مربع به ازاي 1 كوارت
نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تمیز ، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي  و يا هر نوع آلودگي باشد.رنگ را توسط مقدار مناسب تینر روغني 

رقیق و توسط قلم مو، غلطک و يا پیستوله روي سطح اعمال شود.
انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ تولید در دماي محیط و فضاي بسته نگهداري شود.

Alkyd Anti-Corrosion Primer (Red, gray and white)

Product description: This product is used to increase 
corrosion resistance for indoor and outdoor use.
Case of application: This product can be applied on 
the metal, wood, cement, brick and other surfaces
Specification: High corrosion resistance, suitable 
adhesion, excellent crossing, high coverage, longevity 
and proper drying time
Coverage: At least 8 square meter per 1 quart
How to use: Make sure the surface is clean, dry and free 
of separated paint, greasy, or any kind of contamination. 
Apply the paint with a brush, roller or pillow on the 
surface with a suitable amount of oily thinner.
Storage: The product can be stored for 36 months 
from the date of production at ambient temperature and 
open space.
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بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

25 kg GALLON/5kg QUART/1.3kg 250g

حلب/ 25 کیلوگرم 5 کیلوگرم/ گالن کوارت/1.3کیلوگرم ربعی

1 4 12 24
1 4 12 24

name:Degree 1 Standard Stainless Ochreنام محصول:  ضد زنگ اخرائی آلکیدي درجه 1

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

25 kg GALLON/5kg QUART/1.3kg 250g

حلب/ 25 کیلوگرم 5 کیلوگرم/ گالن کوارت/1.3کیلوگرم ربعی

1 4 12 24
1 4 12 24

name:Degree 1 Standard Stainless whiteنام محصول:  ضد زنگ سفید آلکیدي درجه 1

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

25 kg GALLON/5kg QUART/1.3kg

حلب/ 25 کیلوگرم 5 کیلوگرم/ گالن کوارت/1.3کیلوگرم

1 4 12
1 4 12

name:Custom Stainlessنام محصول:  ضد زنگ سفارشی
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پوشرنگ صنعتی سوله درجه 1

شرح محصول: جهت باال بردن مقاومت خوردگي و پوسیدگي در مصارف 
داخل و خارج ساختمان

محل اجرا: روي سطوح فلزي، چوبي، سیماني، آجري و ساير سطوح.
ویژگي ها: مقاومت خوردگي باال، چسبندگي مناسب، قلم خوردگي عالي، 
پوشش باال، دوام طوالني و زمان خشک شدن مناسب و سريع، انعطاف مناسب.

میزان پوشش: حداقل 8 متر مربع به ازاي 1 كوارت
نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تمیز ، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي  و يا هر نوع آلودگي باشد.رنگ را توسط مقدار مناسب تینر روغني 

رقیق و توسط قلم مو، غلطک و يا پیستوله روي سطح اعمال شود.
انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ تولید در دماي محیط و فضاي بسته نگهداري شود.

shed Alkyd Paint
Product description: This product is used to increase 
corrosion resistance for indoor and outdoor use.
Case of application: This product can be applied on 
the metal, wood, cement, brick and other surfaces
Specification: High corrosion resistance, suitable 
adhesion, excellent crossing, high coverage, longevity 
and proper drying time
Coverage: At least 8 square meter per 1 quart
How to use: Make sure the surface is clean, dry and free 
of separated paint, greasy, or any kind of contamination. 
Apply the paint with a brush, roller or pillow on the 
surface with a suitable amount of oily thinner.
Storage: The product can be stored for 36 months 
from the date of production at ambient temperature and 
open space.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

20 kg

حلب/ 20 کیلوگرم

1
1

نام محصول:  پوشرنگ صنعتی سوله درجه 1

name:Degree1 Shed Alkyd Paint
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رنگ روغنی ترافیکی جدولی

شرح محصول: جهت باال بردن مقاومت خوردگي و پوسیدگي در مصارف 
داخل و خارج ساختمان

محل اجرا: روي سطوح فلزي، چوبي، سیماني، آجري و ساير سطوح.
ویژگي ها: مقاومت خوردگي باال، چسبندگي مناسب، قلم خوردگي عالي، 
پوشش باال، دوام طوالني و زمان خشک شدن مناسب و سريع، انعطاف مناسب.

میزان پوشش: حداقل 8 متر مربع به ازاي 1 كوارت
نحوه اجرا: مطمئن شويد سطح تمیز ، خشک و عاري از رنگ پوسته شده، 
چربي  و يا هر نوع آلودگي باشد.رنگ را توسط مقدار مناسب تینر روغني 

رقیق و توسط قلم مو، غلطک و يا پیستوله روي سطح اعمال شود.
انبارداري: به مدت 36 ماه از تاريخ تولید در دماي محیط و فضاي بسته نگهداري شود.

Traffic Industrial Alkyd Paint
Product description: This product is used to increase 
corrosion resistance for indoor and outdoor use.
Case of application: This product can be applied on 
the metal, wood, cement, brick and other surfaces
Specification: High corrosion resistance, suitable 
adhesion, excellent crossing, high coverage, longevity 
and proper drying time
Coverage: At least 8 square meter per 1 quart
How to use: Make sure the surface is clean, dry and free 
of separated paint, greasy, or any kind of contamination. 
Apply the paint with a brush, roller or pillow on the 
surface with a suitable amount of oily thinner.
Storage: The product can be stored for 36 months 
from the date of production at ambient temperature and 
open space.

بسته بندی
 
Packaging

احجام
 Volumes

 تعداد در کارتن
the number 
of cartaons

20 kg

حلب/ 20 کیلوگرم

1
1

نام محصول: رنگ روغنی جدولی

 name:Traffic industrial



127

FOR EXPORT
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A COLOR ON THE WORLD SFACE

manufacturer and exporter of
 varios Acrylic paints, Alkyd and Solvent
 based paints and Various Isolation Paints

Factory: No5, 8Golbon St.,Bostan Blvd., 
Shams Abad Industrial town., Tehran Iran
Tel:(+98)21-562352214  Fax:(+98)21-56233165   

O f f i c e  Te h r a n
Tel: (+98) 21-44276200 Fax:(+98)21-44279827


