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  محافظ ضد خوردگی   -پوشش اپوکسی 

 

 :معرفی 

تک جزئی بر پایه آکریلیک و سایر پلیمرهای پایه آب و بدون حالل است  محصولی«  P-60»  پلیمریویه محافظ نگ رر

از سرپوشیده یا فضای باز قابل استفاده است. اعم  -که به عنوان رویه نهایی جهت زیباسازی و محافظت از سطوح دیوار یا سقف 

این پوشش در برابر آفتاب و اشعه ماورا بنفش مقاوم است و نیز مقاومت بسیار مناسبی در برابر رطوبت محیطی، باران و 

تجمع  نسبت به انواع رنگهای مرسوم ساختمانی یا رنگهای رزینی انعطاف باالتری دارد و از توسعه و شستشوهای معمولی دارد.

 این رنگ کامال بی بو است و در زمان اجرا یا بهره برداری موجب تولید یون های سمی نیست. عوامل میکروبی حمایت نمیکند.

 

 

 : آماده سازی و اجرا
سطح بستر بایستی صاف و محکم باشد، هیچگونه چربی، روغن، زنگ زدگی یا سایر ناخالصی های ناشی از خوردگی، یا 

با سرعت و اطمینان انجام  S85هرگونه آلودگی دیگر وجود نداشته باشد. ) پاکسازی های شیمیایی را میتوان به کمک حالل 

انجام دهید (  توصیه می شود هرگونه اجرا توسط مجریان متخصص داد یا با کمک آب و شوینده های معمولی شستشو را 

با مشورت کارشناسان این   -صورت پذیرد و به هنگام اجرا بروی سطوح پیشتر اجرا شده با مصالح شیمیایی متفاوت یا همسان 

 شرکت از تمهیدات آماده سازی، پرایمر و فعالسازهای مناسب بهره مند شوید.

 ا همبزنید تا یکنواخت و فاقد رگه های رنگی باشد، سپس بصورت پاششی یا غلطکی قابل اجرا است.قبل از مصرف محصول ر

 کیلوگرم 0.3میکرون برمترمربع : تقریبأ  80به منظور ایجاد پوشش بر سطح تخت ایده آل /  به ضخامت مقدار مصرف:  
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 : مشخصات فنی

 : بق نظر مشتری قابل ارایه استبصورت سفارشی ط فام 

  :5/1چگالی 

  90درصد جامد: حدود % 

   مقاومتUV : بسیار خوب 

  : چسبندگی تقریبی متاثر از جنس و شرایط بستر و محیط اجرا 

 ASTM D3359 :  5A      / /pull off : 5 Mpa 

   میکرون در هر مرحله 100تا  80قابلیت کسب ضخامت:  از 

    : نگ را در ظرف بسته و مصون رباقیمانده   -دقیقه    30بهترین مهلت مصرف پس از باز کردن ظرف پلمپ

 در دوران نگهداری ایجاد نشود. از هوا نگهداری نمایید تا خللی

  با رعایت زیرسازی –ساعت  2مهلت اجرای پوشش مجدد :  حداکثر 

   :درجه سانتیگراد 20ر دمای د  -روز    8ی:  ساعت / نهای  8ساعت / ثانویه:   1گیرش اولیه 

   بهینه است 70در زمان اجرا : عدم بارندگی با رطوبت محیطی کمتر از % 

   د اجرا شود.درجه سانتیگرا 30تا  5در زمان اجرا : محدودیت عدم تابش خورشید ندارد ولی ترجیحا در دمای 

     Shore  A  D hardness / 55       /Elasticity module  DIN 53 457  :  400 N/mm2    

    : رجه سانتیگرادد  - 25درجه تا   60دمای زمان بهره برداری 

 

 : انبارداری

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

 

 کیلوگرم عرضه می گردد. 20جزیی به وزن  این محصول دربسته بندی تک:   بسته بندی

 

 : کاربردها

 آفتاب و مقاومت در برابر رطوبت دایمی میباشد.نیازمند محافظت در برابر عالوه بر زیبایی، سطوحی که 
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