
 
 انواع رنگ هاي روغني ساختماني مات و براق

 
 شماره رنگ نوع رنگ ردیف

 ٧٠٠ سفید براق ساختماني ١

 ٧١٠ سفید مات ساختماني ٢

 ٧١١ سفید نیمه مات روغنی ساختمانی ٣

 ٧١٢ آستري سفید ساختماني ۴

 ٧١۴ آستري طوسي ساختماني ۵

 ٧٢١ جالي آلكیدي ساختماني ۶

 ٧١٩ قهوه ای سوخته ساختمانی ٧

 ٧٢٠ قهوه اي سیر ساختماني ٨

 ٧٢۵ قهوه اي  روشن ساختماني ٩

 ٧٠١ طوسي روشن براق ساختمانی ١٠

 ٧٠٢ طوسي سیر براق ساختماني ١١

 ٧٢۶ سفالی روغنی ساختماني ١٢

 ٧۵٠ كرم روشن ساختماني ١٣

 ٧٠٩ زرد پرتقالي ساختماني ١۴

 ٧١۵ زرد گل ماشي ساختماني ١۵

 ٧۵۶ زرد لیمویي ساختماني ١۶

 ٧٠٣ آبي سیر ساختماني ١٧

 ٧٠۴ آبي روشن ساختماني ١٨

 ٧٢۴ سرمه اي  ساختماني ١٩

 ٧۴٠ مشكي براق ساختماني ٢٠

 ٧۴٧ مشکی مات ساختمانی ٢١

 ٧١۶ قرمز اخرا ساختماني ٢٢

 ٧٣۵ قرمز گلي ساختماني ٢٣

 ٧٠۵ سبز سیر چمني ساختماني ٢۴

 ٧۵۵ نارنجي ساختماني ٢۵

 ۶٨٠ ضدزنگ اخرا ٢۶

 ۶٨١ ضدزنگ طوسی ٢٧
  
  
  
  
  
 



 
 
  
  

 انواع رنگ های چوب
  

  
 شماره رنگ نوع رنگ ردیف

 ٢٠٠ سیلر مخصوص چوب فوری ١

 ١٠٩ کیلر مخصوص چوب فوری ٢

 ١٠١٧ بتونه قرمز فوری چوب ٣

 ١٠١٩ بتونه سفید فوری چوب ۴

 ١٠٢٣ بتونه طوسی فوری چوب ۵

 ٣٣٣ گل ماش مخصوص چوب فوری ۶

 ٣٣۴ اخرایی مخصوص چوب فوری ٧

 ٣٢۶ سفید مخصوص چوب فوری ٨

 ٣٣١ مشکی براق مخصوص چوب و فلز ٩

 ٣٢٧ مشکی مات مخصوص چوب و فلز ١٠

 ١٣١٢ نیم پلی استر براق ١١

 ١٣١۴ نیم پلی استر مات ١٢

 ٩٢۴ نیم پلی استر سفید ١٣
  
  
 
  
  
  



 
  
 
  

 مواد خشک کن نیم پلی استر
  
  
  
  

 شماره رنگ نوع رنگ ردیف

 ٣٠ خشک کن جهت کیلو ١

 ٣١ خشک کن جهت گالن ٢

  
  

 
  



  
   انواع رنگ های خودرو روغنی

 
  
  
  
  

 شماره رنگ نوع رنگ ردیف

 ١۴١۴ سفید الکیدی خودرو ١

 ١۴١۵ زرد گل ماشي خودر ٢

 ١۴١۶ قرمز اخراء خودرو ٣

 ١۴٠٩ زرد پرتقالي خودرو ۴

 ١۴۴٠ مشكي تركیبي خودرو ۵

 ١۴۵۵ نارنجی خودرو ۶

 ١۴۵۶ زرد لیمویی خودرو ٧

 ١۴۴٧ زرد تخم مرغی خودرو ٨

 ١۴٢٠ آلبالویی خودرو ٩

 ١۴٣۵ قرمز گلی خودرو ١٠

 ١۴٠۵ سبز جوهری خودرو ١١

 ١۴٠۴ سرمه ای جوهری خودرو ١٢

 ١۴١٧ گلد قهوه ای خودرو ١٣

 ١۴۴۶ بنفش خودرو ١۴

 ١۴۴١ مشکی پر کالغی خودرو ١۵

 ١۴۵٧ اکلیل متوسط خودرو ١۶

 ١۴۵٨ اکلیل درشت خودرو ١٧

 ١۴۵٩ اکلیل مخصوص خودرو ١٨

 ١۴٠٠ جالی وارنیش خودرو ١٩

 ٢۵٠ آبی نیسان اتومبیل ٢٠

 ١۴٨١ آستری طوسی روغنی اتومبیل ٢١

 ١۴٨٢ آستری سفید روغنی اتومبیل ٢٢

 ٢٠٠٠ سفید مصنوعات فلز ٢٣

 ١١٠٢٣ زرد تاکسی روغنی ٢۴
 
 
  



 
 
 
 

 انواع رنگ های خودرو فوری
  

 شماره رنگ نوع رنگ ردیف

 ٣٠٨ سفید براق فوری خودرو ١

 ٣١۵ زرد گل ماشی فوری خودرو ٢

 ٣١۶ قرمز اخراء فوری خودرو ٣

 ٣٠٩ زرد پرتقالی فوری خودرو ۴

 ٣٢٩ مشکی ترکیبی فوری خودرو ۵

 ٣۵۶ زرد لیمویی فوری خودرو ۶

 ٣۴٧ زرد تخم مرغی فوري خودرو ٧

 ٣۴۵ آلبالویی فوري خودرو ٨

 ٣٣۵ قرمز گلی فوري خودر ٩

 ٣٠۵ سبز جوهری فوري خودر ١٠

 ٣٠۴ سرمه ای جوهری فوري خودرو ١١

 ٣۴۶ بنفش فوري خودرو ١٢

 ٣١٧ گلد قهوه ای فوري خودرو ١٣

 ٣٣٠ مشکی پرکالغی فوري خودرو ١۴

 ٣۵٧ اکلیل متوسط فوري خودرو ١۵

 ٣۵٨ اکلیل درشت فوري خودرو ١۶

 ٣۵٩ اکلیل مخصوص فوري خودرو ١٧

 ١٠۵ کیلر براق اتومبیل فوری ١٨

 ١١٢٠ بتونه قرمز اتومبیل فوری ١٩

 ١١٢١ بتونه طوسي اتومبیل فوری ٢٠

 ٢٠٢١ بتونه نخودی اتومبیل فوری ٢١

 ۴٨٠ آستری فوری نخودي فابریك  آهن ٢٢

 ۴٨١ آستري فوري طوسي آهن ٢٣

 ۴٨٢ آستري فوري سفید آهن ٢۴

 ١١۶٠۵٠٧ سفید فوری پراید ٢۵

 ٢٩٠٢٠ سفید فوری سمند وپارس ٢۶

 ۶٧٩١۵ همرنگ فوری نوک مدادی ٢٧

 ۶٩٩٩۶ همرنگ فوری زغالی ٢٨
  


