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شرح محصول :

هاي ضد این رنگ به عنوان پوشش بر پایه رزین اپوکسی  فنلیک و سخت کننده پلی آمین به همراه انواع  پیگمنت
-شیمیایی ، رطوبت ، آب ، محیطشود..همچنین این رنگ مقاومت خوبی در برابر مواد تولید و عرضه میخوردگی

هاي قلیایی و اسیدي دارد.

موارد استفاده :

و سوخت و لوله هاي مخازن شاملفوالدياز این رنگ به عنوان یک پوشش بسیار مناسب جهت کلیه سازه هاي 
استفاده قرار می گیرد.موردبنا به شرایط خاص مواد شیمیایی

مشخصات فنی :

ماتبدون محدودیت  فام ظاهري :
درصد67±5درصد حجمی مواد جامد :

gr/cm308/0±55/1جرم حجمی :
m2/lit7/6میکرون ضخامت فیلم خشک) :100میزان پوشش تئوري (براي 

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

روزoC25:12مدت زمان خشک شدن کامل در دماي 
ساعتoC25:3-2عمر مفید رنگ بعد از اختالط در دماي 

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

روش مصرف : 



FARCOپلی آمیننولیک فاپوکسیپرایمر PRIME 161 -2

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

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

RANGAN  FAR  CO.

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 

دقیقه به مقدار مورد نیاز و باتوجه به روش کاربرد به آن تینر مربوطه را 20بعد از گذشتدو جزء صورت پذیرد. 
باشد. هم اکنون رنگ آماده اجرا  میتا کامالً یکنواخت و از نظر غلظت آماده مصرف شود. اضافه نموده و هم زده 

ساعت مصرف نمایید. 2-3حداکثر تا  oC25باتوجه به عمر مفید رنگ بعد از اختالط ، رنگ آماده شده را در دماي

سازي سطح :آماده

باشد. همچنین میSA3یا ½ISO 8501-1 ،SA 2حداقل درجه تمیزي سطح مورد نظر براساس استاندارد سوئدي 
.باشدمیکرون می100-80حداقل پروفایل سطح (زبري) 

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 نسبی میرطوبت -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 گردد. اینچ می025/0یا019/0از نازلAIRLESS SPRAYدر هنگام استفاده از
بایست استفاده گردد. متر میمیلی8/1یا 2ل ازنازCONVENTIONAL SPRAYدرهنگام استفاده از


