
FARCOهاي مدفون)(براي لولهبدون حاللاپوکسیرویهرنگ TOP 131 WO

1435854911دپستی ، ک3، واحد 4، پالك 4بهایی جنوبی، خ گرمسار غربی، کوچه بهار : تهران، خ مالصدرا، خ شیخدفتر مرکزي
Website: www.ranganfar.com: شهریار، چهارراه مالرد، جنوب ده قشالق        کارخانه

021E-mail: info@ranganfar.com-88613776:  تلفن021-88613775:  فکس

RANGAN  FAR  CO.

شرح محصول :

شرکت CARBOGAURD 703رنگ مطابق بدون حالل فوق هاي بیلد اپوکسی رنگاین رنگ به عنوان 
که نتایج آزمون هاي انجام شده روي این رنگ تماما در محدوده الزامات امریکا می باشد کربوالین 
می باشدISO 21809-3-2016استاندارد

رنگ اپوکسی پلی آمین بدون حالل  فوق هاي بیلد -1
هاي قلیایی و اسیديدر برابر رطوبت ،آب ، محیطعالیمقاومت -1
شیمیایی و مکانیکیعالی در برابر عوامل مقاومت -2
مقاومت سایشی باال -3
مقاومت عالی در برابر خوردگی -4
)MPa10به فلز (باالي  چسبندگی باال -5
)MPa10(باالي  FBEچسبندگی باال به پوشش -6
سختی باال ( در محدوده استاندارد ) -7
(در محدوده استاندارد )باالمقاوم به ضربه-8
)در محدوده استاندارد mm6کمتر از جدایش کاتدي (-9

موارد استفاده :
لوله هاو سازه هاي فلزي  و بتنی حفاظت از خوردگی -1

مدفون در خاكو اتصاالت وسرجوشها )ي انتقال آب و گازسطوح فلزي (لوله هاحفاظت از خوردگی -2

و تجهیزات پتروشیمی و پاالیشگاهی و نیروگاهیمخازن نفت حفاظت از خوردگی -3

)splash zoneسازه هاي دریایی (محیط حفاظت از خوردگی -4

شیرین)-سازه هاي فلزي مغروق در آب (شوراز خوردگیحفاظت-5

محلولهاي نمکی قرار دارندسازه هاي فلزي که در معرض انواع مواد شیمیایی اسیدي و بازي و حفاظت از خوردگی-6
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مشخصات فنی :

(طوسی)بدون محدودیتفام ظاهري :
درصد98±2درصد حجمی مواد جامد :

gr/cm308/0±5/1جرم حجمی :
m2/lit1.22میکرون ضخامت فیلم خشک) :800میزان پوشش تئوري (براي 

ساعتoC25:6مدت زمان خشک شدن سطحی در دماي 
روزoC25:7مدت زمان خشک شدن کامل در دماي 
دقیقهoC25:30عمر مفید رنگ بعد از اختالط در دماي 

به برچسب رنگ روي قوطی مراجعه شود .نسبت اختالط رنگ و هاردنر :
در جاي ، در شرایط محیطی مناسبoC25در دماي در ظروف اصلی پلمب  وماه (12مدت زمان انبارداري :

)نگهداري شوند خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور خورشید

روش مصرف : 

را کامــالً  همـزده و بـا توجـه به درصــد اختالطAتشکیـل شده که ابتدا جـزء BوAایـن رنـگ از دو جـزء  
5نمـود و همـزده تـا کـامالً یکنواخت شود سپس بعـد ازمـدت زمان را  به آن اضافـه B( روي لیبل ظروف ) جـزء 

ست دقیقـه(زمان الزم جهت انجام واکنش ) به مقدارمورد نیازتینر (جهت سهولت اجرا) اضافه نمایید.الزم به ذکر ا
درصد ) و بعداز 8-7افزایش تینر به اندازه اي مجاز می باشد که با اجراي رنگ با ضخامت باال، شره ننماید(حدود 

بعـد از c25°دقیقه  در دمــاي 30همزدن و یکنواختی کامل با ضخامت مورد نظر اجرا نمایید.   مخلوط حـاصل تا 
این رنگ با دستگاه دماي هـوا این مدت زمان کم می شود .اختالط قابل مصرف مـی بـاشد و درصورت باال بودن

در خصوص لوله هایی که جوشکاري می شوند محل و در دماي محیط قابل اجرا می باشد .)70به 1(ایرلس 
).cut backطول متناسب بااتصاالت  باید بدون پوشش بماند (به اندازه یک نوار  

(به دستورالعمل اجراي رنگ مراجعه شود )
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سازي سطح :آماده

سطح مورد نظر باید عاري از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد. درجه تمیزي سطح 
تا 80باشد و میزان پروفایل سطح (زبري) میSA3تا ½ISO 8501-1 ،SA 2مورد نظر براساس استاندارد سوئدي 

درهنگام بارندگی ویا هنگامیکه  ورنگ آمیزي دقت شـود ازانجام عملیات بالست باشد .میکرون مورد نیاز می100
طوبت نسبی هوا باال می باشد اجتناب شود و عملیات رنگ آمیزي بالفاصلــه بعــد از  عملیــات بالست و یا ر

ساعت در هواي  خشک انجام شود.4حداکثر تا 

آمیزي :شرایط آب و هوایی هنگام رنگ
گراد باشد .  درجه سانتی40تا 10بایست بین میمحیطدماي -1
درجه باالتر از نقطه شبنم باشد .3بایست دماي سطح می-2
رطوبت باال تاثیر منفی بر چسبندگی می گذارد.درصد باشد .80بایست کمتر از رطوبت نسبی می-3

هیزات مورد نیاز جهت اجراي پوشش :تج

(اسپري بدون هوا)AIRLESS SPRAYدستگاه -1
میکسر برقی یا بادي-2

تنظیم Bar 5و فشارحداقلorifice) (inch0.037-0.045جهـت پاشش بـااسپـري ایـرلـس دهــانه نازل
نمایید


