
بوى بسیارکم / تقریبا بى بو. بى ضرر براى سالمتى و محیط زیست. 
غیر قابل اشتعال. کامال قابل شستشو و با جال و  عمر بسیار طوالنى.   
 محیط زیست را براى سالمتى و نشاط خود و عزیزانم پاس بداریم. 

30 دقیقه  خشک شدن 
7-12 میزان پوشش 

درجه  براقیت 

فضـاهـاى داخــلى  محل استفاده 

کاتالوگ رنگ سمفونى  تنوع الوان 

آب  رقیق کننده 

آب  پــایه 

رنگ آکریلیک، دیوار و سقف  ـوع  ـن
JokerHarmony

پس از استفاده، روغن اضافه را بایستى از روى سطح چوب پاك نمود. 
ت، آن را با آب و صابون بشـوئید.   در صـورت تماس با پوـس

رنگ نبایستى روى خاك ریخته شده یا وارد آب شود. 

خشک شدن  2 تا 3 ساعت 

5-7 میزان پوشش 

درجه  براقیت این محصوالت شفاف مى باشند 
محل استفاده کف، مبلمان باغ فضاهاى بیرونى 

قهـــوه اى کاتالوگ والتى  تنوع الوان 

تینر  رقیق کننده 

روغن  پــایه 

روغن مخصوص چوب  ـوع  ـن

Puuoljy Kaluste

When only the best is good enough

We always help you
and

support your success in painting

FOR A UNIQUE AMBIENCE



این محصول نباید روى خاك ریخته شده و یا وارد آب شود. 
ت، آن را با آب و صابـون بشـوئید.   در صـورت تماس با پوـس

 محیط زیست را براى سالمتى و نشاط خود و عزیزانم پاس بداریم. 

4-2 ساعت  8-4 ساعت 

4-12

فضاهاى بیرونى 

مطابق کاتالوگ رنگ والتى 

آب  تینـر 

روغن 

رنگ چوب 
AkvaColor Color

خشک شدن 

میزان پوشش 

درجه براقیت 

محل استفاده 

تنوع الوان 

رقیق کننده 

پــایه 

ـوع  ـن

این محصول نباید روى خاك ریخته شده و یا وارد آب شود. 
ت، آن را با آب و صابـون بشـوئید.   در صـورت تماس با پوـس

 محیط زیست را براى سالمتى و نشاط خود و عزیزانم پاس بداریم. 

AkvaBase PohJuste

30 دقیقه  خشک شدن 

4-10 میزان پوشش 

درجه براقیت این محصوالت شفاف مى باشند 

فضاهاى بیرونى  محل استفاده 

بدون رنگ  تنوع الوان 

آب  رقیق نشود  رقیق کننده 

روغن  پــایه 

آسترى مخصوص چوب  ـوع  ـن

www.ttr.one
info@ttr.one

ــــایى شــــــمالى   تهـــــران، شــــــیخ بـه
خیابان 12 مترى ســـوم، پالك 14، واحد3

تلفن:  88616482

وقتى فقط بهترین ها برازنده شماست 

Quality From Finland
نماینده رسمى فروش محصوالت تیکّوریال 

تاج طرح رنگین 


	Persian side 1 0V5
	Persian side 2 0V5

