
رقیق کردن با آب(لایر )  قیمتکیلوگرمکاال فنی مشخصاتدهی پوششکاال نامکدکاال

213540000

10.51775000

3.5625000

213370000

10.51710000

3.5600000

212650000

10.51375000

3.5480000

212390000

10.51260000

3.5430000

213240000

10.51630000

3.5590000

213100000

10.51570000

3.5550000

212435000

10.51260000

3.5440000

212195000

10.51150000

3.5400000

رقیق کردن با آب(لایر )  قیمتکیلوگرمکاال فنی مشخصاتدهی پوششکاال نامکدکاال

222820000

12.51560000

4.5595000

222190000

12.51250000

4.5450000

221730000

12.5990000

4.5370000

رقیق کردن با آب(لایر )  قیمتکیلوگرمکاال فنی مشخصاتدهی پوششکاال نامکدکاال

252700000

202240000

12.51355000

5565,000

سقفی رنگهای       

درصد 25الی20  

درصد 25الی20  

601

603
                                                                                  MURANO   

قابلیت تنفس/ آنتی باکتلایر/ پوشش باال / آکریلیک داخلی مات سیلیکونی 

                                                                                AKRIL 60    

قابلیت تنفس/ آنتی باکتلایر/ پوشش باال / آکریلیک داخلی مات سیلیکونی 

متر4الی 3.5=  کیلوگرم1

متر4الی 3.5=  کیلوگرم1

MURANO

AKRIL 60

808
     AKRIL 80         

Base C
متر5الی 4.5=  کیلوگرم1

                                                                               AKRIL 80    

آنتی باکتلایر/ قابل شستشو/ پوشش باال / آکریلیک داخلی نیمه مات سیلیکونی   / 

قابلیت تنفس/ ضد کپک و ضد قارچ 

درصد 15الی10  

داخلی سیلیکونی مات آکریلیک رنگهای

     AKRIL 80        

Base A
متر5الی 4.5=  کیلوگرم1

                                                                               AKRIL 80    

آنتی باکتلایر/ قابل شستشو/ پوشش باال / آکریلیک داخلی نیمه مات سیلیکونی   / 

قابلیت تنفس/ ضد کپک و ضد قارچ 

درصد 15الی10  

807
     AKRIL 80         

Base B
متر5الی 4.5=  کیلوگرم1

                                                                               AKRIL 80    

آنتی باکتلایر/ قابل شستشو/ پوشش باال / آکریلیک داخلی نیمه مات سیلیکونی   / 

قابلیت تنفس/ ضد کپک و ضد قارچ 

درصد 15الی10  

805
     AKRIL 80        

white
متر5الی 4.5=  کیلوگرم1

                                                                              AKRIL 80  آکریلیک 

آنتی باکتلایر  ضد کپک/ قابل شستشو/ پوشش باال / داخلی نیمه مات سیلیکونی   

قابلیت تنفس/ و ضد قارچ 

درصد 20الی15  

806

202PRATICA white1متر5.5الی 5=  کیلوگرم

                                                                        PRATICA WHITE    رنگ 

ضخامت باال  پوشش بسیار/ چسبندگی قوی / غلظت باال / سقفی درجه یک مات   

ضدکپک و قارچ/ آنتی باکتلایر / باال 

درصد 25الی20  

803
    AKRIL 80 SLK     

 Base B
متر5.5الی 5=  کیلوگرم1

                                                                      AKRIL 80 SLK   

قابل شستشو آنتی/ پوشش باال / آکریلیک داخلی نیمه مات سوپرسیلیکونی   

قابلیت تنفس/ ضد کپک و ضد قارچ / باکتلایر 

درصد 15الی10  

804
     AKRIL 80 SLK    

  Base C
متر5.5الی 5=  کیلوگرم1

                                                                      AKRIL 80 SLK   

قابل شستشو آنتی/ پوشش باال / آکریلیک داخلی نیمه مات سوپرسیلیکونی   

قابلیت تنفس/ ضد کپک و ضد قارچ / باکتلایر 

درصد 15الی10  

801
   AKRIL 80 SLK      

white
متر5.5الی 5=  کیلوگرم1

                                                                     AKRIL 80 SLK آکریلیک 

ضد/ قابل شستشو آنتی باکتلایر / پوشش باال / داخلی نیمه مات سوپرسیلیکونی   

قابلیت تنفس/ کپک و ضد قارچ 

درصد 20الی15  

802
   AKRIL 80 SLK      

 Base A
متر5.5الی 5=  کیلوگرم1

                                                                     AKRIL 80 SLK آکریلیک 

ضد/ قابل شستشو آنتی باکتلایر / پوشش باال / داخلی نیمه مات سوپرسیلیکونی   

قابلیت تنفس/ کپک و ضد قارچ 

درصد 15الی10  

SAIF COLOUR INDUSTRIAL GROUP                                سایف رنگ      

    MILANO , ISTANBUL , TEHRAN                                                                                  
آکریلیک ، داخلی و نما, دکوراتیو , ساختمانی ,   تولید کننده جدید ترین تکنولوژی رنگهای             

WWW.SAIFBOYA.IR

 1397/08/01:  لیست قیمت مصرف کننده                                       رنگهای آکریلیک سیلیکونی داخلی                                 تاریخ 

درصد 25الی20  
                                                                       AKRIL 60 ECO        

قابلیت تنفس/ آنتی باکتلایر/ پوشش باال / آکریلیک داخلی مات سیلیکونی 
متر4الی 3.5=  کیلوگرم1

AKRIL 60 

Economy
602

http://www.saifboya.ir/#


251,955,000
201,640,000

12.51,015,000

5430,000

رقیق کردن با آب(لایر )  قیمتکیلوگرمکاال فنی مشخصاتدهی پوششکاال نامکدکاال

252580000

202065000

12.51320000

5550,000

252100000
201680000

12.51050000

5420,000

251620000
201295000

12.5820000

5355,000

رقیق کردن با آب(لایر )  قیمتکیلوگرمکاال فنی مشخصاتدهی پوششکاال نامکدکاال

1001
MANTOVANO 

(STOCO)
متر 1.5الی1.3=  کیلوگرم1

                                                      MANTOVANO (STOCO)  

طرح گرانیت  براق و ثیقلی/ قابلیت تنفس باال / رنگ پوشش خمیری           
اجراء به آماده4.354,750,000

11,300,000

3.43,900,000

1003SEDDEF1متر10 الی 8=  کیلوگرم
                                                                                 SEDDEF دکوراتیو 

قابل شستشو/ ضد کپک / اکریلی براق آنتی باکتلایر + طرح دارصدفی براق 
اجراء به آماده11,130,000

1004SEDDEF GOLD1متر 10 الی 8=  کیلوگرم

                                                                    SEDDEF GOLD   پوش 

آنتی باکتلایر  ضد کپک/ اکریلی براق + رنگ دکوراتیو طرح دارصدفی طالیی   / 

قابل شستشو

اجراء به آماده11,130,000

1005SEDDEF COPPER1متر 10 الی 8=  کیلوگرم

                                                             SEDDEF COPPER    پوش 

آنتی باکتلایر ضد کپک/ اکریلی براق + رنگ دکوراتیو طرح دارصدفی مسی   / 

قابل شستشو

اجراء به آماده11,130,000

1006POMPEIANO1متر 4 الی 3=  کیلوگرم

                                                                           POMPEIANO   پوش 

با سفید های بادانه آنتیک فضاهای ایجاد جهت آتشفشانی طرح دکوراتیو رنگ  

متفاوت دمایی شرایط در باال مقاومت

اجراء به آماده2.95,920,000

1007
LUNA NERA 

coloured
متر 5 الی 3=  کیلوگرم1

                                                                              LUNA NERA  پوش 

با کهکشانها و سیارات روی سطح طرح از برگرفته دار طرح دکوراتیو رنگ  

در باال مقاومت با ای نقره و برنز و طالیی بیس با رنگی صدفی های دانه  

متفاوت دمایی شرایط

اجراء به آماده2.855,920,000

1008
SATURNO 

coloured
متر 4 الی 3=  کیلوگرم1

                                                                              SATURNO   رنگ پوش  

و برنز و طالیی بیس با رنگی صدفی های دانه با آتشفشانی دار طرح دکوراتیو  

متفاوت دمایی شرایط در باال مقاومت با ای نقره

اجراء به آماده2.95,920,000

 MICRO PRIMER     

  white
متر6.5الی5.5=  کیلوگرم1 103

                                                                   MICRO 

PRIMER       آستر پوشش دار مناسب جهت زیرکار کلیه/میکرو پرایمر  

با قابلیت تنفس ومقاوم/پالستیک داخلی ,آکریلیک,دکوراتیو,رنگهای مولتی کالر  

سازی سطوح

درصد 15الی10

101
    MICRO BASE     

white
متر13الی12=  کیلوگرم1

                                                      MICRO BASE SILICON 

مناسب جهت/ آکریلیک سیلیکونی/آستر پوشش دار برپایه کوپلیمر رزین       

 زیرکار کلیه رنگهای داخلی و نمای خارجی وانواع رنگهای دکوراتیو و

با قابلیت تنفس و نفوذ پذیری و مقاوم سازی سطوح ضدکپک و/ پوششهای نما   

قارچ

درصد 15الی10

  نما و داخلی زیرکار شفاف پرایمر و پوششی آسترهای 

درصد 15الی10

                                                  MICRO PRIMER SILICON 

آستر پوشش دار سیلیکونی مناسب جهت زیرکار/ میکرو پرایمر سیلیکون       

با قابلیت تنفس و مقاوم سازی سطوح/ رنگهای داخلی و نمای خارجی

 MICRO PRIMER   

Silicon 
متر6.5الی5.5=  کیلوگرم1021

آب برابر7

متر 4 الی 3.5=  کیلوگرم1

                                                                                                              MORINA   طرح 

قابل% 100آنتی باکتلایر قابلیت تنفس باال / صدفی براق/ دار برجسته مخملی  

ضد خش/ شستشو

اجراء به آماده

203PRATICA  Soft

 وارداتی                       3D COLOUR                       رنگهای دکوراتیو 

1002MORINA A

متر 4الی 3.5=  کیلوگرم1

                                                                            PRATICA soft    رنگ 

ضخامت باال  پوشش باال/ چسبندگی قوی / غلظت باال / سقفی درجه دو مات   / 

ضد کپک و قارچ/ آنتی باکتلایر 

درصد 25الی20  

104SAIF DUR %700

                                                                  SAIF DUR 

جهت مقاوم سازی و/ پرایمر زیر کار شفاف داخلی و نما           %700  

افزایش/ هموژن نمودن کلیه سطوح خام با خواص نفوذ پذیری بسیار باال   

قابلیت/ صرفه جویی در مصرف رنگ / سرعت اجرای رنگ تثبیت کننده رنگ   

برابر آب7رقیق نمودن با 

متر 90الی 80=  کیلوگرم1

2.6740,000

2,160,000 7.5



1009FLORA GOLD1متر 4 الی 3=  کیلوگرم

                                                                          FLORA GOLD رنگ پوش  

و مسی و طالیی بیس با رنگی صدفی های دانه با آتشفشانی دار طرح دکوراتیو  

متفاوت دمایی شرایط در باال مقاومت با ای نقره

اجراء به آماده2.95,920,000

1010
MARBLE    

CHROME    white 

& silver

متر 20 الی 18= کیلوگرم1

                                                             MARBLE CHROME    پوش 

ضد کپک وقارچ  قابل/ آنتی باکتلایر / رنگ تزئینی رنگین کمانی وطرح مرمر   

شستشو

اجراء به آماده11,130,000

1011 CHROME COAT A1متر 20 الی 18=  کیلوگرم

                                                                   CHROME COAT     پوش 

اکریلی آنتی باکتلایر/ طرح طبیعی نقره و کروم ابروبادی / رنگ تزئینی متالیک   

قابل شستشو/ ضد کپک  /

اجراء به آماده11,300,000

16.722,900,000

8.3512,770,000

34,710,000

18.724,220,000

9.3513,450,000

34,940,000

11,650,000

1014
    ATLANTIS A      

silver
متر 4.5 الی 3.5=  کیلوگرم1

                                                                               ATLANTIS   پوشش 

قابل% 100  باال تنفس قابلیت  باکتلایر آنتی براق صدفی  ای نقره بیس مخملی  

خش ضد   شو و شست

اجراء به آماده3.155,920,000

1015
    ATLANTIS A     

Gold
متر 4.5 الی 3.5=  کیلوگرم1

                                                                               ATLANTIS   پوشش 

قابل% 100  باال تنفس قابلیت  باکتلایر آنتی براق صدفی  طالیی بیس مخملی  

خش ضد   شو و شست

اجراء به آماده3.156,460,000

2012,540,000

107,220,000

8.16,175,000

2.72,690,000

11,110,000

1019
       ARETINO        

A
متر 25 الی 20=  کیلوگرم1

                                                                            ARENTINO   رنگ 

از ای جلوه همانند آنتیک فضاهای ایجاد با پتینه و کاری کهنه مخصوص  

ساختمان وخارجی داخلی فضاهای مناسبجهت ایتالیا تاریخی شهرهای دیوارهای

درصد50 الی2.853,900,0005

2.83,900,000

1021
     CRASH 1&3      

A, B, C
متر 5 الی 4.5=  کیلوگرم1

                                                                             CRASH 1-3  رنگ 

ترک جهت مرحله اول و نهایی
درصد 10 الی3.51,880,0005

1022
     CRASH 2          

B
متر 8 الی 7=  کیلوگرم1

                                                                                 CRASH 2    رنگ 

میانی مرحله جهت ترک
اجراء به آماده31,880,000

02177441713 - 02177442142 - 02177441896:          تلفن تماس12 واحد 11تهران میدان ولیعصر خیابان شقایق پالک :   نشانی دفتر مرکزی 

09195548302:  فروش واحد همراه                                     

01158497181 - 01158497180:   کیلومتری شهرستان پل سفید            تلفن5- سوادکوه - مازندران : نشانی کارخانه 

www.saifboya.ir:           وب سایت saifboya.ir@gmail.com:    ایمیل 

46شماره - مجتمع انبار سهند - جنب پادگان - انتهای خیابان نیروی دریایی - میدان رسالت : نشانی انبارمرکزی تهران 

1013
      PESCATA        

A
متر 3.5 الی 3=  کیلوگرم1

                                                                          PESCATA   پوشش 

100آنتی باکتلایر قابلیت تنفس باال / صدفی براق/ طرح دار برجسته مخملی % 

ضد خش/ قابل شستشو

اجراء به آماده

1017
          MINA           

A
متر 9 الی 7=  کیلوگرم1

                                                                                    MINA     حاوي 

جهت افكت نهایي برروی رنگهای تیره/ دانه هاي صدف و اكریل رنگي   

براق/ آنتی باکتلایر / ضدخش / وروشن 

اجراء به آماده

1012
NUCA SATEN  

white & silver
متر 7 الی 6= کیلوگرم1

                                                                     NUCA SATEN   پوشش 

آنتی باکتلایر  آنتی/ طرح دار برجسته  صدفی براق / دکوراتیو ابریشمی   

صددرصد قابل/ قابلیت تنفس باال /مقاوم در برابر ترک و  شکاف / استاتیک   

مقاوم در برابر حرارت و رطوبت/ ضد خش / شستشو 

درصد5

1016
       SIMONE           

 A 
متر 8 الی 7=  کیلوگرم1

                                                                               SIMONE   پوش 

قابلیت تنفس باال  آنتی/ حاوی دانه های رنگی اکریل / رنگ تزئینی آکریلیک   

قابل شستشو% 100/ عمر طوالنی / ضد کپک / باکتلایر 

درصد 20الی15

اجراء به آماده

                                                                MEDITERRANEO     

با مقاومت بسیارباالجهت نمای خارج و داخل (بسکت)خمیر پتینه ضدترک   

 بناهای نو و کهنه ساحلی وکوهستانی با رطوبت بسیار باال که بسیار مورد

.استفاده وسلیقه مردمان دریای مدیترانه قرار دارد

متر 1.5 الی 1=  کیلوگرم1
MEDITERRANEO  

A
1018

درصد50 الی5

                                                                       LINEA LENGO  رنگ 

مناسب چوب رنگ و طرح از طبیعی فضای ایجاد با چوب طرح پتینه مخصوص  

ساختمان خارجی و داخلی فضاهای جهت

متر 7 الی 6=  کیلوگرم1

  LINEA LEGNO    

A & white  

coloured
1020

1,210,000 1

1,480,000 5

3,360,000 12.5


