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شرح محصول :

آمید به همراه  رنگدانه دي اکسید تیتان و کننده پلیبر پایه رزین اپوکسی و سختHBاین رنگ به عنوان رنگ رویه
خوبی در برابر مواد شیمیایی ، رطوبت ، شود. همچنین این رنگ  مقاومت تولید و عرضه میهاانواع دیگر پیگمنت

هاي قلیایی و اسیدي دارد.               آب ، محیط

موارد استفاده :

هاي آب ، خطوط لوله و انتقال آب ، از این رنگ به عنوان یک الیه رویه بسیار مناسب جهت تجهیزات تلمبه خانه
offهاي فلزي در مناطق ساحلی و  آب و کلیه سازهتجهیزات مغروق در آب شیرین ، مخازن بتنی و فلزي  حاوي

shoreگردد .استفاده می

مشخصات فنی :

بدون محدودیت ،  براقفام ظاهري :
رصدد95±5درصد حجمی مواد جامد :

gr/cm308/0±4/1جرم حجمی :
m2/lit5.9میکرون ضخامت فیلم خشک) :100میزان پوشش تئوري (براي 

ساعتoC25:12-36زمان اجراي الیه بعدي در دماي 
ساعتoC25:3مدت زمان خشک شدن سطحی در دماي 

ساعتoC25:6-8در دماي مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی
روزoC25:7مدت زمان خشک شدن کامل در دماي 
ساعتoC25:8عمر مفید رنگ بعد از اختالط در دماي 

به برچسب رنگ روي قوطی مراجعه شود .اختالط رنگ و هاردنر :نسبت 
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روش مصرف : 

را به آن اضافه نموده و بار Bرا به وسیله همزن مخلوط نموده تا بطور کامل یکنواخت گردد، سپس جزء Aابتدا جزء 
دقیقه به مخلوط اجازه داده تا واکنش الزم بین 20دیگر به وسیله همزن دو جزء را مخلوط نموده و پس از آن حدود 

باشد. باتوجه به عمر مفید رنگ بعد از اختالط، رنگ آماده دو جزء صورت پذیرد. هم اکنون رنگ آماده اجرا می
ساعت مصرف نمایید.8ثر تا    حداکoC25شده را در دماي

سازي سطح :آماده

که از زمان سطح مورد نظر باید عاري از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد. درصورتی
سطح  مورد نظر را بعد از تمیزي زبر نمایید .بایستساعت گذشته باشد می72اجراي پرایمر مدت زمانی بیش از 

آمیزي :آب و هوایی هنگام رنگشرایط
گراد باشد .  درجه سانتی40تا 10بایست بین میدماي محیط-1
درجه باالتر از نقطه شبنم باشد .3بایست دماي سطح می-2
درصد باشد .80بایست کمتر از رطوبت نسبی می-3

تجهیزات مورد نیاز جهت اجراي پوشش :

(اسپري بدون هوا)AIRLESS SPRAYدستگاه -1
(اسپري هوا)CONVENTIONAL SPRAYدستگاه -2
میکسر برقی یا بادي-3
قلم  مو و غلطک-4

.بایست استفاده گردداینچ می017/0یا015/0از نازل AIRLESS SPRAYدر هنگام استفاده از 

بایست استفاده گردد. متر میمیلی8/1یا6/1از نازل CONVENTIONAL SPRAYدر هنگام استفاده از


