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  محافظ ضد خوردگی   -پوشش اپوکسی 

 

 :معرفی 

بر پایه پلیمر آکریلیک اصالح شده بدون «  W-20» پرایمر نفوذ کننده در الیه های سطحی بتن یا مالتهای پایه سیمانی 

استفاده از حالل ها یا قیرپایه ها است که بصورت تک جزیی ارایه میشود و با اجرا بصورت پاششی یا قلمویی جذب سطوح تشنه 

 50را کاهش میدهد تا آماده پذیرش غشاهای تکمیل کننده پوشش های محافظ یا آب بندی شوند. ضخامت مناسب تقریبا 

 کرون است.می

توصیه میشود به منظور اعمال غشاهای دکوراتیو یا آب بند یا انواع پوشش های محافظ از این پرایمر به منظور اشباع زیرساخت 

 ) بخصوص مالت ها یا گچ ( استفاده نمایید.  و قبل از طی دوره گیرش اولیه اش ) کمتر از نیم ساعت ( پوشش را اعمال نمایید.

 درصد( 40)حداکثر  با آب رقیق نمایید تا نفوذ و عملکرد بهتری ایجاد شود. از است تا این پرایمر رادر برخی موارد نی 

 د.نتوجه نمایید که استفاده از اینگونه پرایمرها عملکرد اصالحی انواع نفوذگرهای آب بند کننده را مختل می کن

 

 : مشخصات فنی

  رنگ پایه: سفید مایل به شیری است  /   مقاومت در برابرUV  متناسب با نیاز است 

 به جز فلزات - قابل اجرا بر سطوح افقی و عمودی  با چسبندگی و پایداری بر انواع مصالح ساختمانی 

 مگاپاسکال در نظر گرفت. 3ساختار میشود ولی میتوان معادل جزیی از  ،: به علت نفودمقاومت چسبندگی 

 دوستدار محیط زیست، بدون حالل، غیر قابل اشتعال و غیر سمی 

  :برمترمربعکیلوگرم  2/0میکرون :   50میزان مصرف بر سطح تخت ایده آل با ضخامت خشک    -    1/1چگالی 

  90+ درجه سانتی گراد  /   رطوبت محیطی مجاز:  کمتر از 40+ تا 1دمای مناسب محیط کار و زمان عمل آوری: از% 

  درجه سانتیگراد: اولیه: نیم ساعت، ثانویه : دو ساعت ، نهایی: سه ساعت 25نوع واکنش : ترمو پالست  /   زمان گیرش در 

  جه سانتیگراد+  در 65تا    - 30دمای سرویس: از 

 

 : انبارداری

 فرصت مصرف خواهد داشت.: حداقل یک سال  درجه سانتیگراد 38  تا  2 بازه دمایی دور از آفتاب، رطوبت، فشار، یخ زدگی و در

 

 :   بندیبسته 

 عرضه می گردد. کیلوگرم  20 یا 4 جزیی به وزناین محصول دربسته بندی تک 
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