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  محافظ ضد خوردگی   -پوشش اپوکسی 

 

 :معرفی 

موست به مقاومت اپوکسی بدون حالل اصالح شده با قطران میباشد این محصول بصورت تر بر پایه«  W-24» عایق رطوبتی 
 واکنش های آن برگشت ناپذیر است( ) میرسد

  «W-24  » ،ای سبک پیش ساخته ه از چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح ساختمانی از جمله فلز، بتن، مالتهای سیمانی
، امالح و فضوالت گیاهی و . . .  برخورداراست و در برابر انواع شوینده ها، اسیدها، حاللهای نفتی، روغن ها، خورنده های نمکی

  .اردو سایر خورنده های شیمیایی مقاومت باال د

ن به کمک ( قابل عرضه است تا امکان اجرای الیه میانی یا زیریthixotropic) در صورت نیاز بصورت ماستیک غیرنیوتنی
 لیسه یا ماله را فراهم آورد.

 

: آماده سازی و اجرا  
نیاز به ترمیم دارد یا  شیرابه، گرد و غبار، رنگ، چربی و ...  باشد. درصورتیکه بستر کاربستر کار بایستی محکم و عاری از 

مند شوید؛   به منظور پرکردن خلل فرج و کاهش مصرف مصالح اپوکسی: توصیه می شود از مالت های ترمیمی رزینی بهره
ال غشای عایق، زیرسازی مناسب پیش از اعمبدیهی است استفاده از پرایمر مناسب )سیلر اپوکسی( یا استفاده از سیستم 

 بر افزایش عمرمفید سیستم تاثیر بسزایی دارد.

ی شود ودرصورت مدر بسته های توزین شده دو جزئی شامل رزین پایه و سخت کننده عرضه  «  W-24» روش اجرا:      
ن با همزن برقی ویژه استفاده نمایید. پس از مخلوط کرد ا مشورت کارشناس این شرکت از رقیقسازلزوم به رقیق سازی، ب

ن هوا یا دورپایین، محصول یکنواخت و فاقد رگه های رنگی که حاصل می گردد که بوسیله غلطک مناسب یا پاشش بدو
 در یک الیه قابل اجرا می باشد. و ترجیحا در بصورت خودترازشونده

ر مراحل کمتر دیا فیلرهای مناسب، سیستم عایق را  یا مش فایبرگالس یدرصورت نیاز می توانید با کمک مش پلی اتیلن 
 ضخیم تر به اجرا درآورید. -

 و دهید. درهنگام کار از وسایل ایمنی فردی ضد اسید استفاده نمایید و درپایان: لوازم کار را با حالل شستش
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 : مشخصات فنی

   : مایع غلیظ  /   رنگ نهایی: مشکی براق با قابلیت کسب سطح شیشه ایشکل 
 :250االستیسیته% 
  :کیلوگرم بر لیتر  6/1دانسیته 
  :ترمو ست نوع واکنش 
   بدون تخریب %1روز غوطه وری در اسید سولفوریک  30زمایش آ -تولید یون سمی ندارد : 
  راساس استاندارد  ب  -: بدون تخریب   %1روزه در آب و سودسوزآور  30غوطه وریAWWA-C210 
  ساعت براساس استاندارد  168مقاومت رطوبت درASTM D2247    :100% 
 :ال مگا پاسک 4 چسبندگی    Pull off – AWWA-C210 : 4.7 Mpa 
  چسبندگی با استانداردASTM D3359  :A5   Rate no. 
 مگا پاسکال  7  خمشی: مقاومت 

  مگا پاسکال 45  فشاری:مقاومت 
 :دقیقه 50درجه  40در  و   دقیقه 70درجه  25در    زمان کارآیی 
 ساعت  8 :مان گیرش اولیهز 

 دو روز  :زمان گیرش ثانویه 

 : روزهفت   زمان گیرش نهایی 

 : درجه سانتیگراد 80ا  ت   - 25از    دمای بهره برداری  + 

 : انبارداری

 واهد داشت.خ: حداقل یک سال فرصت مصرف  درجه سانتیگراد 35تا  5بازه دمایی  دور از آفتاب، رطوبت، فشار، یخ زدگی و در

 

 :   بسته بندی

 کیلوگرم عرضه می گردد. 24جزیی به وزن  این محصول دربسته بندی دو

 

 : کاربردها

 خانه ها، انواع سازه های ذخیره مایعات خورندهعایق رطوبتی و محافظتی مخازن بتنی زیرزمینی، تصفیه  -

 ر میگیرد.بتنی پل، باغچه های سقفی و ... که معموال تحت سنگ و سرامیک قراعایق بام، انبار، تراس، پارکینگ، عرشه  -

 حوضچه های انواع آب های خام به جز آب شرب با مقاومت مناسب دربرابر اسیدها، قلیاها، محلول های نمکی -

 ردگی سطح لوله های انتقال پوشش ضد خو -
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