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  محافظ ضد خوردگی   -پوشش اپوکسی 

 

 :معرفی

 رزین و هاردنر پلی یورتان غیر فرار و بدون حالل طراحی و ساخته شده است و به عنوان الک تقویت کننده سطح بتن، سنگ، آجر و برخی سیستمپایه بر «  R-42»  محصول

های محافظ و ضد خوردگی قابل استفاده است و سطح های مستحکم و منسجم را در برابر نفوذ سیاالت خورنده مصون میدارد.  این سیستم های رزینی کف سازی یا پوشش 

یا  ات سازی محصولننده امکان مکامأل بی رنگ است و در سنین اولیه اندکی براقیت به سطح میدهد که با مرور زمان به همرنگی با بستر تبدیل می شود. فراخور نیاز مصرف ک

 .باشد فراهم می تغییر ویسکوزیته

 رجوع شود.(  P-88 ) درصورتیکه نیاز است از سیستم پلی یورتان به عنوان روکش رنگی کف استفاده شود می بایست به محصول

 «R-42  »یر نیست. در هنگام را می توان در فضاهای خالی عمودی به کمک نیروی ثقل تزریق نمود. ولیکن تزریق آن در فضاهای پرفشار و مویینه بدون پمپ و پکر امکان پذ

 .بسیار ضروری است. درصورت نیاز به کاهش ویسکوزیته با کارشناسان این شرکت مشورت نمایید Bو  Aاختالط، رعایت نسبت دو جزء 

گیرد  مورد استفاده قراریا پرایمر کیلوگرم از محصول مورد نیاز است. چنانچه به عنوان روکش نهایی  15/0میکرون :  80ضخامت حدود به ازای هرمترمربع با  مقدار مصرف:

 گرم از محصول بازای هرمترمربع مورد نیاز است. 300میکرون ضخامت داشته باشد که بدین ترتیب  200میبایست 

 

 

 

 

 : مشخصات فنی
  :مایع شفاف عسلیشکل ظاهری 
   :درجه سانتیگراد 25کیلوگرم در متر مکعب در   1100وزن مخصوص 

 :بسیار بیشتر از الیه های بتن  اتصال به بتن 
 :مگا پاسکال 35 مقاومت خمشی 
 :حدود یک ساعت کارپذیری 

 :مگاپاسکال 50 مقاومت فشاری در ترکیب با دانه بندی مسلح ساز 

 :در برابر چربی ها، نباتی ها، اسیدها، حالل های نفتی و شیمیایی مقاومت دارد مقاومت شیمیایی 

  مقاومتUV: مناسب است 

  صفر است میکرونی نسبت به انواع مایعات: 500نفوذپذیری غشای 

 : انبارداری

 فرصت مصرف خواهد داشت. : حداقل یک سالدرجه سانتیگراد 35تا   2 بازه دمایی دور از آفتاب، رطوبت، فشار، یخ زدگی و در

 ضروری است که در ظرف اصلی با در بسته و دور از مواد قلیایی و اسیدی نگهداری شود.

 

 :   بسته بندی

 عرضه می گردد.کیلوگرمی  15جزیی  این محصول دربسته بندی دو
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