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شرح محصول :

آمین به همراه این رنگ به عنوان رنگ رویه کف آنتی استاتیک بر پایه رزین اپوکسی بدون حالل و سخت کننده پلی
مقاومت در برابر مواد شیمیایی و شود. از مشخصات این رنگهاي مقاوم ، مناسب و رسانا تولید و عرضه میپیگمنت

باشد .  مخرب و نیروهاي مکانیکی و چسبندگی باال و اجراي آسان ، یکنواخت و بدون درز می

موارد استفاده :

هاي تولید واحدهاي نظامی و همچنین از این رنگ به عنوان الیه نهایی جهت پوشش کف بتنی کارخانجات و سالن
گردد .ها و مواد شیمیایی و مکانیکی نیاز است،  استفاده میمواقعی که مقاومت به حالل

مشخصات فنی :

بدون محدودیتفام ظاهري :
درصد95±5درصد حجمی مواد جامد :

gr/cm305/0 ±58/1جرم حجمی :  
m2/lit9/1میکرون ضخامت فیلم خشک) : 500میزان پوشش تئوري (براي 

ساعتoC25:10-24زمان اجراي الیه بعدي در دماي 
ساعتoC25:10-16مدت زمان خشک شدن سطحی در دماي 

روزoC25:7مدت زمان خشک شدن کامل در دماي 
دقیقهoC25:25-30عمر مفید رنگ بعد از اختالط در دماي 

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



FARCOکف آنتی استاتیکاپوکسیرویهرنگ TOP 740

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.

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 15دیگر به وسیله همزن دو جزء را مخلوط نموده و پس از آن حدود 

باشد. باتوجه به عمر مفید رنگ بعد از اختالط ، رنگ آماده اکنون رنگ آماده اجرا میدو جزء صورت پذیرد. هم
دقیقه مصرف نمایید. 30حداکثر تا oC25شده را در دماي

سازي سطح :آماده

که غیره باشد. درصورتینمک وسطح مورد نظر باید عاري از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و
سطح مورد نظر را بعد از تمیزي زبر بایستساعت گذشته باشد می72زمانی بیش از از زمان اجراي الیه میانی مدت 

نمایید . 

آمیزي :شرایط آب و هوایی هنگام رنگ
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

هیزات مورد نیاز جهت اجراي پوشش :تج

میکسر برقی یا بادي-1
غلطک-2
کاردك-3

تی الستیکی-4


