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 رنگ چیست؟  RALسیستم کذ گذاری

 .در آلواى راُ اًذاسی ضذ 7291رال یه سیستن وذ گذاری جْاًی تزای تؼزیف رًگْا اس جولِ رًگْای پَضطی است وِ در سال 

RAL آى هخفف ًام هثتىز   ReichsAusschuss für Lieferbedingungen  است. ایي استاًذارد در تاسارّای هختلف

تجْیشات تزافیىی ٍ ساختواًی توٌظَر ضٌاسایی ًَع ٍ گزیذ رًگ استفادُ هیطَد وِ تَسط هَسسِ ی تضویي صٌؼتی هاًٌذ 

 .هذیزیت هیطَد  (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung) ویفیت ٍ َّیت آلواًی

 

 

 
 
 

پایِ ریشی وزد. تا لثل اس آى، تَلیذ  RAL 840 رًگ هختلف را تحت ػٌَاى 04رال آلواًی هجوَػِ ای اس  7291در سال 

تا رًگْایی وِ دائوا تِ  7294وٌٌذگاى ٍ هصزف وٌٌذگاى تایذ تزای تَصیف یه رًگ ًوًَِ ّا را تثادل هی وزدًذ. در سال 

 974هطتول تز  7297تغییز ًام پیذا وزد.ایي هجوَػِ هجذدا در سال  RAL 840R ولىسیَى اضافِ هی ضذًذ، هجوَػِ تِ

 .تغییز یافت وِ تا تِ اهزٍس لاتل استفادُ است RAL 840HR تِرًگ 

رًگ تزای  729هطتول تز  RAL 841-GL  سیستن 7294تٌْا ضاهل رًگْای هات تَد، در سال  RAL 840HR اس آًجاییىِ

 .سطَح تزاق ًیش اتذاع ضذ
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 رًگ ّای پَدری چزهی

پَضطْای چزهی در طیف ّای  را تزرٍی لطؼات تِ ٍجَد هی آٍرد .اًَاع رًگْای پَدری چزهی تاویفیت هوتاسسطَحی سیثا 

 هماٍهت خَتی تِ لحاظ سایص ، ایي رًگ ّا پَضص خَب ٍیىذستی را تزرٍی سطَح ایجاد هیىٌذ ٍ هختلف لاتل تَلیذ هی تاضٌذ .

 .ضزتِ ٍخزاش دارًذ رًگْای چزهی پَضص دّی تْتزی ًسثت تِ هحصَالت هطاتِ دیگزی دارًذ

صٌؼت ساختواى ، درب ّای  ف ایي دستِ ی رًگ پَدری درصٌایؼی چَى : هثلواى فلشی ، تجْیشات تزق ٍتاتلَ تزق ،هَارد هصز

 ، درب ٍتذًِ ّای آساًسَر هی تاضٌذ. ضذ سزلت ، سیستن ّای تایگاًی

 رًگ ّای سوثادُ ای

 درطیف ّای رًگی هتٌَع تَلیذ هی ضًَذ . درضت ٍ رًگ ّای سوثادُ ای در اًَاع ریش ٍ

 .تجْیشات تزلی ٍواهپیَتز ، هثلواى فلشی وارتزد دارًذ درصٌایغ تَلیذ رن ، "رًگ پَدری سوثادُ ای ػوذتا

 رًگ ّای صاف

هحصَالت اس  ایي گزٍُ اس رًگ ّا در اغلة صٌایغ ٍ هصزف تزیي ٍاصلی تزیي گزٍُ رًگ پَدری هی تاضٌذ . رًگ ّای صاف اسپز

 .صٌایغ سزهایطی ٍگزهایطی ٍ.... تىار هی رًٍذ ، لطؼات خَدرٍ،پزٍفیل آلَهیٌیَم  جولِ لَاسم خاًگی ،

 

 رًگ ّای اپَوسی

خَاظ هىاًیىی  د ضیویایی )اسیذ ،سَد ،ًوىَحالل(ایي گزٍُ اس هحصَالت رًگی پَدری دارای هماٍهت ػالی در هماتل اًَاع هَا

تا هماٍهت  سطحی تسیار سیثا ٍ ٌذُ ،صَرت استفادُ صحیح تَسط هصزف وٌ در خَردگی ّستٌذ ٍ سایص ٍ )ضزتِ ٍخوص ( ٍ

 ضیویایی تسیار خَب ایجاد هیىٌٌذ.

 تزاتز ٍلی در یگز خَاظ رًگْای اپَوسی هی تاضذ.اس د هماٍهت سًگ سدگی ًیش لذرت چسثٌذگی تاالیی دارًذ ٍ اًؼطاف پذیزی ٍ

تغییز رًگ هی  دست دادُ ٍ خَد را اس تزالیت در هماتل ًَر خَرضیذ پس اس هذت وَتاّی ضزایط جَی تِ ّیچ ٍجِ هماٍم ًثَدُ ٍ

 گچی ضذى اس رٍی لطؼِ جذا خَاٌّذ ضذ.پذیذُ  اثز پس اس آى ًیش تز دٌّذ.
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 هَارد هصزف:

هاًٌذ هاضیي  خَردگی تاالیی هَرد استفادُ لزار هیگیزًذ هٌاسة هی تاضذ. وِ در هحیط ّایی تا فزسایص ٍجْت پَضص لطؼاتی 

-لَاسم خاًگی دوَری  -تیوارستاًی  تجْیشات پشضىی ٍ -الىتزیىی تزای ػایك ساسی آرهاتَر لطؼات -آالت ٍلَلِ ّای صٌؼتی 

 خَدرٍ لطؼات هاضیي آالت ٍ

 

 1497طَسی هات 

 : هیىزٍى 94 ضخامت رنگ                                                                                        

 : هات()95±5 درجه ی بزاقیت 

 : پلی استز پایه رنگ 

 : درجِ ساًتیگزاد 724دلیمِ در  75درجِ ساًتیگزاد یا 944دلیمِ در 79 شزایط پخت 

 : صٌایغ آلَهٌیَم ، درب ٍ پٌجزُ ّای فلشی ، تاتلَّای تزافیىی فضای تاس موارد مصزف 

 

 2445رًگ پَدری هطىی سوثادُ ای ًیوِ هات 

 : هیىزٍى 94 ضخامت رنگ                                                                                           

 : ًیوِ هات(     5 -/+ 50درجه بزاقیت( 

 : پلی استز پایه رنگ 

 : درجِ ساًتیگزاد 724دلیمِ در 75درجِ ساًتیگزاد یا  944دلیمِ در  79 شزایط پخت 

 ران ّای هخاتزاتی سفارضی پٌجزُ ّای فلشی ، رب ٍ: صٌایغ آلَهیٌیَم ، دموارد مصزف 
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 2445هطىی تزاق 

 : هیىزٍى 94 ضخامت رنگ                                                                                                      

 : تزاق() 24±5 درجه ی بزاقیت 

 : پلی استز -اپَوسی  پایه رنگ 

 : درجِ ساًتیگزاد 724دلیمِ در  75درجِ ساًتیگزاد یا 944دلیمِ در 79 شزایط پخت 

 : لَاسم خاًگی ، هثلواى اداری ، لفسِ تٌذی ٍ تاتلَّای داخلی موارد مصزف 

 1499طَسی هات 

 : هیىزٍى 94ضخامت رنگ                                                                               

 پلی استز –اپَوسی  :پایه رنگ 

 : درجِ ساًتیگزاد 994دلیمِ در 79درجِ ساًتیگزاد یا  944دلیمِ در  75 شزایط پخت 

 : لذر ٍتست هخاتزاتی موارد مصزف 

 4714طَسی هات 

 : هیىزٍى 94ضخامت رنگ                                                                                                

 پلی استز -اپَوسی  :پایه رنگ 

 : درجِ ساًتیگزاد 995 دلیمِ در 79ساًتیگزاد یا درجِ  944دلیمِ در  75 شزایط پخت 

 :ران  موارد مصزفMDF ٍ َصٌذٍق واف 

 1499طَسی هات چزهی

 هیىزٍى 794 :ضخامت رنگ                                                                                           

 پلی استز –اپَوسی  :پایه رنگ 

 : درجِ ساًتیگزاد 995دلیمِ در 79درجِ ساًتیگزاد یا  944دلیمِ در  75 شزایط پخت 

 :ایٌچ 72ران ّای  مواردمصزف 
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 جذٍل رًگ

رنگنمونه   

 

رنگ کذ رنگنام    

 1497 

 

 طَسی هات

 

 رًگ پَدری هطىی سوثادُ ای ًیوِ هات 2445

 

 

2445 
 هطىی تزاق

 

 
 طَسی هات 1499

 

 
 طَسی هات 1447

 

 

 طَسی هات چزهی 1499

 
 


