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  محافظ ضد خوردگی   -پوشش اپوکسی 

 

 :یمعرف

به عنوان پوشش محافظ رزین پلی یورتان با ساختار بدون حالل طراحی و تولید شده است. بر پایه «  W-27» عایق رطوبتی 

ن دو جزیی پلی یورتا کاربرد دارد. این عایق بر پایهبرابر بسیاری از سیاالت خورنده و عایق رطوبتی مقاوم در  سطوح متفاوت

آالینده های محیطی مطرح است و میتواند در رطوبت جزیی نیز به  منعطف و مقاوم در تماس دایم با آب و مقاوم در برابر

 عمر بسیار طوالنی برخوردار است. پختگی برسد و چنانچه در قالب سیستم مناسب اجرا گردد از

طوالنی تر را عمر مفید ایی، موجب افزایش مقاومت سایشی و پارگی است و ضمن رعایت نکات فنی و اجر اغش افزایش ضخامت

 به همراه میآورد.

در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید مقاومت دارد، این قابلیت را ایجاد کرده تا به   « W-27» با توجه به اینکه عایق رطوبتی 

 ه قرار گیرد. عنوان الیه نهایی نیز مورد استفاد

 

 : آماده سازی و اجرا
 -بستر کار بایستی صاف، محکم و عاری از هرگونه غبار و آلودگی باشد. شستشو با هوای فشرده، حالل ویژه یا فرچه برقی 

پیش از اجرای پوشش ضروری است. توصیه می شود عملیات بسترسازی و صافکاری  -بخصوص درمورد سطوح دچار خوردگی 
( انجام شود. به منظور اشباع سازی بستر کار و تقویت  R50) مشابه  بخصوص درمورد سطوح بتنی با مالت های تعمیری رزینی

 تعیین میشود. بستر کار ود. نوع پرایمر با توجه به جنسچسبندگی الزم است از پرایمر استفاده ش

 «W-17»یا سیالن سیلوکسان با کد « R-41»اپوکسی نفوذی با کد  ی بتن:برو 

 «P-89»یا « P-91»یا « P-90»اپوکسی مسلح به زینک با کد پرایمر : اتی چون آهن و مسفلزبروی  

 «W-25»با کد قیر پلیمری پرایمر عایق آسفالت: بروی  

 «W-23»یا پرایمر عایق پلیمری با کد « R-42»بروی چوب: پرایمر نفوذی پلی یورتان با کد 

 «P-82»بروی آلومینیوم و گالوانیزه: واش پرایمر با کد 

با نظر کارشناسان « S-88»را طبق توزین به آن بیافزایید. استفاده از رقیق ساز  Bرا همبزنید و سپس جز  Aمحصول: جز  به منظور آماده سازی

پس از مخلوط کردن به کمک همزن دستی سبک با دور پایین و ضمن رعایت شرایط برای تنظیم ویسکوزیته بالمانع است.  %5به میزان حداکثر 

ترجیحا در یک الیه به عدم هوازدگی، محصول یکنواخت و فاقد رگه های رنگی حاصل می گردد که باید بوسیله قلمو، غلطک یا پاشش بدون هوا، 

استفاده از مش به منظور تقویت میبایست تمهیدات الزم به اجرا درآید. ( به اجرا درآید. به منظور افزایش ضخامت Mic 800ضخامت مورد نظر )

 خواص مکانیکی، بخصوص در محل اتصاالت و زوایا توصیه می شود.

 بر مترمربع کیلوگرم 5/1: حدود ر ایجاد پوششی به ضخامت هشتصد میکرونبه منظومقادیر مصرف:   

 کیلوگرم 8/0میکرون: حدود  500پوششی به ضخامت  به منظور ایجاد                                 
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 : مشخصات فنی

 است و در موارد خاص رنگ های دیگر نیز قابل ارایه است رنگ پایه این محصول طوسی 
 :1.7 چگالی 

 :99  درصد جامد% 
  در یک مرحله اجرا امکان پذیر است. میکرون ، 2000تا    300کسب ضخامت از 
 :300 االستیسیته % 

  مقاومتUV : عالی 

 :ترموست و غیر سمی نوع واکنش 

 :درجه سانتیگراد 5 دمای شیشه 

 درجه سانتیگراد 40تا  1: دمای کارپذیری 

 :درجه سانتیگراد75تا  -40 دمای سرویس + 
  :300االستیسیته % 
 ساعت  2 میکرون: 500درجه سانتیگراد و ضخامت  25دمای  گیرش اولیه در 

 :ساعت 8 گیرش ثانویه 

 شش روز  نهایی: گیرش 

  مقاومتUV :  عالی 

 :چسبندگی    ASTM D3359 :  5A 

 :   بسته بندی

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

 

 انبارداری :

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

 

 : کاربردها

 عایق رطوبتی در انواع فضاهایی که عمر مفید طوالنی مورد نظر است و انجام تعمیرات سخت و گران خواهدبود
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