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چرا رنگ و جال اهمیت دارد ؟

جمله  از  بیرونی  رسان  آسیب  عوامل  دلیل  وبه  است  بیولوژیکی  ماده  یک  چوب 

،هم  تخریب  درمعرض  بنفش  ماوراء  واشعه  وهوایی  آب  رطوبت،گردوغبار،تغييرات 

کشیدگی ،سایش و فرسایش فیبر چوب قرار دارد .همچنین اثرات مضر موجودات زنده 

مانند قارچ ها ، باکتری هاو حشرات محافظت از چوب را ضروری می کند.

محافظ  با  مضر،چوب  اثرات  برابر  در  چوب  از  عمرومحافظت  شدن  تر  طوالنی  برای  

استفاده  مورد  چوب  الک  یا  چوب  محافظ  رنگ  ،خواص  شود  می  پوشانده  سطحی 

بسیارمهم است .باید توجه داشت که رنگ یا الک مقاوم دربرابر عوامل خارجی باشد،به 

و  باعث محافظت چوب  و  کند  راحفظ  زیبایی چوب  و  بدهدوطرح چوب  رنگ  چوب 

طوالنی تر شدن عمر چوب شود.

چوب چیست ؟

چوب ماده ای ارگانیک با بافت فیبری،ناهمگن وناهمسان است که از درخت بدست می 
آیدویک ارگانیسم زنده است.چوب یکی از قدیمی ترین مصالح ساختمانی است .بشر از 
زمان های دور چوب را برای اهداف سر پناه ومحافظت استفاده می کرده .امروز به دلیل 
کاهش جنگل ها به دالیل مختلف،عدم توانایی در جایگزین کردن درختان جدید به جای 
درختان قطع شده یا به دلیل دیررشد کردن درختان ،ارزش چوب افزایش یافته است 
می  استفاده  ها  مدل  انواع  در  تزیینی  ومواد  روکش  اتصاالت سقف،  عنوان  به  .چوب 
شود.عالوه بر این ،مصالح ساختمانی مصنوعی همچون نئوپان ،mdf و تخته سه ال نیز 
وجود داردکه از تراشه های چوب ،پودر چوب ساخته شده است که از محصوالت جانبی 

چوب هستند.چوبی که برش داده شده ودر ابعاد استاندارد پردازش شده است.
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    قارچ هـا:
مقادیر مشخصی از قارچ ها در ساختار هر چوب وجود دارد .قارچ ها باعث پوسیدگی، تغيير رنگ و آبی شدن 

چوب می شوند.تغيير رنگ یا لکه ها روی استقامت چوب تاثیر نمی گذارد.انواع خاصی از قارچ ها به سلولز یا 

لیگنین چوب حمله میکنند وچوب را از بین می برند ،با این وجود تا زمانی که چوب خشک باشد،قارچ ها امکان 

تولید مثل ندارند زیرا قارچ ها فقط در محیط های مرطوب تولید مثل می کنند .هنگامی که چوب مرطوب می 

شود ،قارچ ها در چوب تکثیر می شوند وباعث می شوند چوب پوسیده شود ،نرم شودو مقاومت خود را از دست بدهد.

    الروهـا:
الروها از درون چوب را به خاک اره تبدیل می کنند آن ها در زمان تولد ماده اسفنجی ایجاد می کنند که باعث 

ایجاد حفره می شود ،وجود کرم های چوبی از صدای ایجاد شده با ضربه زدن روی چوب قابل درک است .

   آب و رطوبت:
کاهش سطح آب در هسته چوب باعث خشک شدن،ترک خوردگی وجمع شدن چوب خواهد شد .بنابراین ،چوب که 

آغاز  زیستی  با خوردگی  .پوسیدگی  رود  بین می  از  نظرساختار  واز  کند  را جذب می  رطوبت  و  آب  به سرعت 

می شود وظاهر زیبایی خود را از دست می دهد .

   گرما:
کاهش و افزایش گرما منجر به تغيير رطوبت در چوب می شود.چنین تغييراتی مقاومت مکانیکی چوب را مختل 

میکند اگر چوب در معرض رطوبت باشد متورم می شود وقتی خشک می شود جمع می شود.

   اشعه ماوراءبنفش:
اشعه uv،لیگنین درون چوب را از بین می برد.لیگنین ماده ای است که سلول های یک درخت را به هم پیوند 

داده و به آن متصل میکند.سلول های چوبی که به هم پیوند نمی خورند ساختارچوب را شکسته و از بین می 

برند.در این حالت،چوب در برابر اثرات از بین برنده اب بی دفاع شده و نفوذ پذیری آن بیشتر می شود.

   آتش:
دو روش برای محافظت از چوب در برابرآتش وجود دارد.استفاده ازپوشش آهک یا رنگ آمیزی با رنگ و الک های 

مقاوم دربرابرآتش.

عوامل تخریب چوب
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اصول کلی روش کار 
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•  بقایای رنگ و الک که قبال استفاده شده است باید سمباده زده شود تا سطح چوبی خام قابل 

مشاهده باشد.

•  سطوح متورم و آسیب دیده باید به طور صحیح اصالح شود.

از  استفاده  با  باید  کار  روی سطح  بر  ،ورزین  ،گردوغبار  ،خاک  چربی  مواد  وجود  در صورت   •

تینرتمیزشود.

•  در صورت لزوم ،باید سطح کار سمباده زده شود.

•  نباید در هوای بارانی رنگ اجرا شود.

•  دما باید بین 5تا+35 درجه سانتی گراد باشد.

•  سطحی که نباید رنگ آمیزی شود باید با دقت پوشانده شود.

•  رنگ باید به اندازه کافی قبل و در حین کار هم زده شود .

•  رنگ باید درجهت راه چوب با استفاده ازیک برس یا رول اعمال شود تا جلوه ای همگن بر 

روی سطح چوب به دست آید.

•  طیف رنگ ،رنگ های اعمال شده ممکن است بسته به نوع ساختار و نوع چوب و تعداد الیه های 

استفاده شده متفاوت باشد.

•  بنابراین باید دریک قسمت از کار آزمایش شود.
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رنگ های گیاهی فضای داخلی و خارجی:
 

DAUERSCHTZ LASUR UVHUTZ

HK LASUR

WETTERSCHUTZ LASUR UV

DECKFARBE

PFLEGE OL

WPC IMPRAGNIER OL

رنگ های فضای داخلی وظروف چوبی:

HWS 112

ECO ARBEITSPLATTEN
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رنگ مخصوص چوب نما ،فضای خارجی

 

این محصول با اجراروی گونه های مختلف چوبی واکنش رنگــی متفاوتی دارد

روش مصرف:
قبل از اجراسطح چوب باید عاری از هر گونه گردوغبار و کثیفی باشد

ویژگــــی:
•  محافظ چوب،برپایه روغن.

•  قابل استفاده برای تمام اجزای چوبی.
•  فوق العاده با دوام.

•  محافظت باال در برابراشعه ماوراء بنفش.
•  LASUR UV(+UV)مناسب برای فضای خارجی

•  مقاومت بسیارباال در شرایط آب و هوایی مختلف
 موارد استفــاده:

•  نمای چوبی        •  مبلمان چوبی فضای سبز
•  آالچیق              •  فضاهای داخلی و خارجی

نحوه اجــرا:
قلم مو، قلطک،،ابر،دستمال تنظیف

مقدار مصـــرف:
بسته به شرایط سطح کار2/5 لیتر برای 25 

متر مربع در دو الیه .
بسته بنــدی :

•  0/750 سی سی 
•  2/5 لیتر 

•  5 لیتر

این محصول برپایه روغن می باشد وبرای چوب هایی که در نما و در ارتفاعات باال قرار می گیرد کامال 
مناسب است .

این رنگ برای فضای خارجی باید در دو دست اجرا شود .وبرای محافظت بیشتر میتوان به عنوان 
دست سوم از روغن بی رنگ این محصول استفاده کرد.

سازگار بامحیط زیست

بدون سرب

استاندارد سالمت
بازى کودکان

EN713

بدون بــو
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DAUERSCHUTZ LASUR UV



این محصول با اجراروی گونه های مختلف چوبی واکنش رنگــی متفاوتی دارد

سازگار بامحیط زیست

بدون سرب

استاندارد سالمت
بازى کودکان

EN713

بدون بــو

HK LASUR

محافظت عالی و زیبایی طبیعی چوب برای فضاهای خارجی

ویژگــــی:
•  نفوذ به چوب بدون باد کردن آن

•  ضدآب تنظیم رطوبت چوب و امکان تنفس چوب
•  حاوی مواد فعــال ویژه {بیوسیدها} بر پایه روغن 

برای نگهداری و محافظت از چوب
•  محافظت در برابر تغيير رنگ ،پوسیدگــی ،کپک و 

قارچ و حشرات 
موارد استفــاده:

•  مخصوص فضای خارجی 
•  نمای چوبی 

• پارکت و کف چوبی

نحوه اجــرا:
قلم مو، قلطک،،ابر،دستمال تنظیف

مقدار مصـــرف:
بسته به شرایط سطح کار یک لیترتقریبا برای 

10 متر مربع در دو الیه
بسته بنــدی :

•  0/750 سی سی 
•  2/5 لیتر 

•  5 لیتر

این محصول پایه روغن مخصوص فضای خارجی ،برای رنگ کردن چوب در نما و کف قابل استفاده است.
این رنگ کامال رقیق می باشد وقابل اجرا با پیستوله هم هست و چوب را اشباع می کند و حتی به عنوان 
 DAUERSCHTZ LASUR آستر هم می شود از این محصول استفاده کرد و الیه نهایی را از محصول

UV  رمرس استفاده کرد.

روش مصرف:
قبل از اجراسطح چوب باید عاری از هر گونه گردوغبار و کثیفی باشد
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سازگار بامحیط زیست

بدون سرب

استاندارد سالمت
بازى کودکان

EN713

بدون بــو

WETTERSCHUTZ LASUR UV

الک محافظ نیمه شفاف ،پایه آب

این محصول سازگار با محیط زیست است و استفاده از آن برای محافظت از چوب در فضاهای خارجی بدون 
استفاده از مواد بیوسید یک انتخاب ایده آل است و این رنگ را می توان به روش پیستوله هم استفاده کرد.

ویژگــــی:
•  الک برپایه آب و بدون بو

•  دارای گواهینامه  DIN EN71.3{ایمنی اسباب بازی}
•  کاربرد آسان

•  خشک شدن سریع
•  مقاومت باال در برابر شرایط آب هوایی

 موارد استفــاده:
•  مخصوص فضای داخلی وخارجی

•  نمای چوبی 
•  مبلمان چوبی فضای سبز

•  آالچیق
•  اسباب بازی کودکان

نحوه اجــرا:
قلم مو، قلطک،،ابر،دستمال تنظیف

مقدار مصـــرف:
بسته به شرایط سطح کار،یک لیتر تقریبا 10 

متر مربع را در دوالیه پوشش می دهد.
بسته بنــدی :

•  0/750 سی سی 
•  2/5 لیتر 

•  5 لیتر

این محصول با اجراروی گونه های مختلف چوبی واکنش رنگــی متفاوتی دارد

روش مصرف:
قبل از اجراسطح چوب باید عاری از هر گونه گردوغبار و کثیفی باشد
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این محصول رنگ پوششی چوب ،دوست دارطبیعت ،پایه آب می باشد.

DECK FARBE

الک محافظ نیمه شفاف ،پایه آب

ویژگــــی:
•  این محصول یک رنگ محافظ چوب برپایه آب است.

•  قدرت پوششی باال
•  دارای گواهینامه} DIN EN71.3ایمنی اسباب بازی}

•  خشک شدن سریع
•  مقاومت بسیار عالی دربرابر شرایط آب وهوایی مختلف

 موارد استفــاده:
•  نمای چوبی 

•  آالچیق
•  اسباب بازی کودکان

•  کف پله چوبی 

نحوه اجــرا:
قلم مو، قلطک،،ابر،دستمال تنظیف

مقدار مصـــرف:
بسته به شرایط سطح کار،یک لیتر تقریبا برای 7 

الی 10 متر مربع در دوالیه.
بسته بنــدی :

•  0/750 سی سی 
•  2/5 لیتر 

•  5 لیتر
سازگار بامحیط زیست

بدون سرب

استاندارد سالمت
بازى کودکان

EN713

بدون بــو

این محصول با اجراروی گونه های مختلف چوبی واکنش رنگــی متفاوتی دارد

روش مصرف:
قبل از اجراسطح چوب باید عاری از هر گونه گردوغبار و کثیفی باشد
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PFLEGE OL

روغن محافظ مبلمان فضای سبزو کف چوبی

ویژگــــی:
•  ضدآب

• دارای گواهینامه( DIN EN71.3ایمنی اسباب بازی
• محافظت دربرابر تغيير رنگ،پوسیدگی ،کپک وقارچ،حشرات.

 موارد استفــاده:
•  مبلمان فضای سبز

•  کف چوبی
•  تراس چوبی
•  سونا خشک

 

نحوه اجــرا:
قلم مو، قلطک،،ابر،دستمال تنظیف

مقدار مصـــرف:
بسته به شرایط سطح کار،یک لیتر تقریبا برای 7 

الی 10 متر مربع در دوالیه.
بسته بنــدی :

•  0/750 سی سی 
•  2/5 لیتر 

•  5 لیتر

سازگار بامحیط زیست

بدون سرب

استاندارد سالمت
بازى کودکان

EN713

بدون بــو

این محصول با اجراروی گونه های مختلف چوبی واکنش رنگــی متفاوتی دارد

روش مصرف:
قبل از اجراسطح چوب باید عاری از هر گونه گردوغبار و کثیفی باشد
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سازگار بامحیط زیست

بدون سرب

استاندارد سالمت
بازى کودکان

EN713

بدون بــو

WPC IMPRAGNIER OL

روغن مخصوص چوب پالست

این روغن مخصوص چوب پالست می باشد.که باعث محافظت و جلوگیری از رنگ پریدگی چوب پالست 
می شود و سطح چوب پالست را آنتی UVو واتر پروف می کند 

مقدار مصـــرف:
بسته به شرایط سطح کار 2/5 لیتر 50 متر مربع را پوشش می دهد.

نحوه اجــرا:
قلم مو، قلطک،،ابر،دستمال تنظیف

این محصول با اجراروی گونه های مختلف چوبی واکنش رنگــی متفاوتی دارد

روش مصرف:
قبل از اجراسطح چوب باید عاری از هر گونه گردوغبار و کثیفی باشد

بسته بنــدی :
•  0/750 سی سی 

•  2/5 لیتر 
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ECO ARBEITSPLATTEN

روغن اکولوژیک مخصوص ظروف چوبی

این روغن مخصوص ظروف چوبی می باشد که در ارتباط مستقیم با مواد غذایی هستندو برای ظروفی که 
غذاهای داغ در آن سرو می شود کامال مناسب است.

ویژگــــی:
•  تهیه شده از حداقل 90 درصد مواد اولیه طبیعــی تجدید 

پذیر.
•  نفوذ به عمق چوب و حفظ ساختار چوب.

•  بادوام ،ضدلک،محکم.
{چای  وغذایـــی  خانگی  مـــواد  دربرابر  مقاومت   •

،قهوه،سس,سرکه،ومحصوالت تمیزکننده}.
•  دارای گواهینامه هـــای ایمنی وسالمت اتحادیه اروپا.

 موارد استفــاده:
•  ظروف چوبی آشپزخانه.

•  اسباب بازی کودکان.
•  کابینت چوبی.

نحوه اجــرا:
قلم مو، قلطک،،ابر،دستمال تنظیف

مقدار مصـــرف:
بسته به میزان جذب چوب ،یک لیتر تقریبا 20 
الی 25 متر مربع رادر دو الیه پوشش می دهد.

بسته بنــدی :
•  0/375 سی سی
•  0/750 سی سی

سازگار بامحیط زیست

بدون سرب

استاندارد سالمت
بازى کودکان

EN713

بدون بــو

این محصول با اجراروی گونه های مختلف چوبی واکنش رنگــی متفاوتی دارد

روش مصرف:
قبل از اجراسطح چوب باید عاری از هر گونه گردوغبار و کثیفی باشد
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هاردواکس

این محصول مخصوص فضای داخلی می باشد .نحوه ی اجرای این روغن به این صورت می باشد که باید 
در دودست اجراشود تا حالت ضدخش و ضد آب به سطح چوب بدهد و بین دست اول و دست دوم با 

فاصله زمانی 6 ساعت بعداز خشک شدن باید سمباده 220 اجراشود و بعد دست دوم اجرا شود .

خشک شدن:
زمان خشک شدن سطحی :60 دقیقه 

زمــان مناسب برای سمباده زدن:حداقل 6 
ساعت بعداز خشک شدن

مقدار مصـــرف:
یک لیتر تقریبا  8تا 10 متــر مربع را پوشش 

می دهد.
بسته بنــدی :

•  1 لیتر 
•  5 لیتر

ویژگــــی:
مقاومت  با  طبیعی  سطوح  که  خاص  محصولی   •

مکانیکی وشیمیایی باال ایجاد میکند .
•  مقاوم دربرابرانواع لکه

•  ضدآب،آب گریز
•  مقاوم در برابرسایش وضدخش

•  دارای گواهینامه های ایمنی و سالمتی اتحادیه اروپا
 موارد استفــاده:

•  ظروف چوبی
•  روشویی ،کابینت چوبی آشپز خانه

•  سونا خشک 
•  اسلب چوبی 

•  مبلمان 
•  کف چوبی

•  اسباب بازی کودکان

سازگار بامحیط زیست

بدون سرب

استاندارد سالمت
بازى کودکان

EN713

بدون بــو

این محصول با اجراروی گونه های مختلف چوبی واکنش رنگــی متفاوتی دارد

روش مصرف:
قبل از اجراسطح چوب باید عاری از هر گونه گردوغبار و کثیفی باشد
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HWSنمونه اجرا شده            روی چوب بلوط

Eiche Rustikal Wassergrau Teak

Nussbaum Rehbraun

Tannengrun Farblos

Polar weiss
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Deck farbe
Weiss

Deck farbef 9005 Hk.eich hell

Deck farbe
7015

Deck Farbe
6038

Deck farbe 6038

Deck farbe
1021

Dauershutz Lasur uv
tannengrun

Dauershutz Lasur uv
Silbergrue

نمونه اجرا شده روی کـاج روســـی

www.remmers.com

Deck farbe
3020

Deck farbe
3018

Deck farbe
5015
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Hk.kastanieh HK.eich rustikal

نمونه اجرا شده روی کاج روســــی

www.remmers.com

Hk.nusbaum

Hk.mahgony Hk.palisanderHk.farblos

Hk.teak

Wetterschutz Lasur uv
weiss

Pflege oil
bangkirai

Hk.pine Lasur uv
Burma

www.avachoob.com
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Dauerschutz Lasur uv
burma

Dauerschutz Lasur uv
tannengrun

Dauerschutz Lasur uv
Palisander

Dauerschutz Lasur uv
Eich rustikal

Lasur mahagony Deck farbe 3020

Deck farbe 6038

نمونه اجرا شده روی ترمــــووود
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Dauerschutz Lasur uv
silbrgaru

Deck farbe 1021

Deck farbe 3018 Deck farbe 5015
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Hk.eich hell

Hk.pine Pflege oil bangkirai Wetterschutz Lasur uv
wiss

HK.Nussbaum

Hk teak Hk.ebenholz

نمونه اجرا شده روی ترمــــووود
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Dauerschutz lasur uv
farblos

HK.kastanieh

Deck farbe 7015 Deck farbe 9005 Deck farbe 8011
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گواهینامـــه هـــا

www.remmers.com

هستند و دارای معتبرترین گواهی  محصوالت ریممرس از باالترین کیفیت و باالترین دقت برخوردار

نامه های جهانی می باشند.

گواهی انطباق کاال:
بسیاری از محصوالت ریممرس کامال با الزامات صادرات محصوالت ساختمانی مطابقت دارد و توسط آزمایش 
کشور  یک  به  صادرات  برای  کاال  انطباق  تایید  به  مربوط  گواهی   است.این  تایید شده  خارجی  های 
مشخص است.صدور گواهینامه محصول معموال بدون محدودیت جغرافیایی برای محصول اعمال می 

شود و مبتنی بر آزمایش وممیزی کارخانه است.

گواهی سالمت غذایی:
بامواد غذایی مستقیمًا در  اکولوژیک،این محصوالت  در زمان استفاده می توانند   گواهی محصوالت 
تماس باشند والزامات ایمنی مواد غذایی را برآورده کنند.نمادی از امنیت غذایی است و برای تماس با 
مواد غذایی،اگر این نماد وجود  داشته باشد،بدان معنی است ک این محصول از موارد بازرسی که توسط 

تعدادی از کشور های اروپایی از جمله آلمان انجام شده،عبور کرده است.

گواهی محصوالت ارگانیک:
بازیافت  کامالًقابل  و  است  شده  پذیرتشکیل  تجدید  اولیه  مواد  از  و  بوده  گیاهی  محصوالت  این 
می باشند محصوالت گیاهی مبتنی بر اطالعات ارائه شده  از طرف تهیه کنندگان مواد اولیه و فرایندهای 

تولیدی اکولوژیک ریممرس می  باشد

گواهی فرشته آبی:
و  زیست  محیط  وزارت  محیطـــی  زیست  برچسب  دارای  ریممرس  آب  پایه  محصوالت  از  بسیاری 

حفاظت از طبیعت،ساختمان و ایمنی هسته ای فدرال آلمان (فرشته آبی) هستند.
فرشته آبی استانداردهای باالیی را برای طراحی محصول سازگار با محیط زیست تعيين کرده و  در طول 
40 سال گذشته به عنوان یک راهنمای قابل اعتماد برای محصوالت سازگـار با محیط زیست بوده است

گواهی سالمت اسباب بازی کودکان:
با  کودکان،مطابق  سالمت  هاو  بازی  اسباب  برای  بودن  مناسب  معیارهای  با  ریممرس  محصوالت 
دستورالعمل اسباب بازی های اتحادیه اروپامورد آزمایش  قرار گرفته اند .گواهی ایمنی سالمت اسباب 
بازی کودکان  یک استاندارد  شناخته شده در دستور العمل اسباب بازی است که نه تنها سرب بلکه 

استفاده از هجده عنصر سمی دیگررا که می تواند جایگزین  سرب شود را محدود می کند.



نمونه های کار اجرا شده
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ارتباط با مـــا

٣٤٦٣٩-٠٢١ 

آدرس: تهران، شهرك صنعتى خاوران، سايت چوب فروشان،

نبش بلوار شهــدا و خيابان سروستـان، شـــركت آواچوب

٣٠٠٣ ٢٢٢ -٠٩٣٨
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