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شرح محصول :

.استگردیدهطراحیاسیديکنندهسختوبوتیرالوینیلپلیرزیناساسبرجزییدوآستريپوششاین

.باشدمیدارانیزخوردگیبرابردرخوبیمقاومت،العادهفوقچسبندگیبرعالوهپرایمرواش

موارد استفاده :

نظیرهنیآغیرفلزيسطوحرويبررنگبهترچسبندگیجهتمناسببسیارآستريیکعنوانبهرنگایناز
.شودمیاستفادهگالوانیزهسطوحوکادمیوم، مسآلومینیوم،

مشخصات فنی :

زرد ، مات فام ظاهري :
درصد15±5درصد حجمی مواد جامد :

gr/cm308/0±٩/٠:جرم حجمی 
m2/lit15میکرون ضخامت فیلم خشک) :10میزان پوشش تئوري (براي 

ساعتoC25:4-1زمان اجراي الیه بعدي در دماي 
دقیقهoC25:5مدت زمان خشک شدن سطحی در دماي 

دقیقهoC25:10در دماي مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی
ساعتoC25:1مدت زمان خشک شدن کامل در دماي 
ساعتoC25:2عمر مفید رنگ بعد از اختالط در دماي 

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

% تینر به رنگ 10این رنگ بصورت دو جزئی است که پس از آماده سازي سطح و تمیزي و چربگیري ابتدا بمقدار 
اضافه نموده و همزده تا کامالً یکنواخت شود و سپس مقدار هاردنر را با توجه به نسبتهاي داده شده روي بر چسب 

نـواخـت شـود و پـس از یکنـواختی کامل اگـر بـه ظروف  به مخلوط رنگ  اضافه نموده و خوب همزده تا کامالً یک
% نسبت به رنگ اولیه تینر اضافه نموده و پس از 2-5ویسکـوزیته الزم جهت اعمال نرسید می توان به آن مقدار 

میکرون باشد و درصورتیــکه 10همزدن آنرا بر روي سطح اعمال نمود.حداکثر ضخامت اجرا شده می بایست 
. چسبندگی کاهش می یابدمقدارتـر از این مقدار گردد ضخامـت رنـگ باال

سازي سطح :آماده

وآببابایدسطوحهمچنین.باشدعاريخاكوگردوروغننظیرآلودگیهرگونهازبایدمورد نظرسطح
،ISO 8501-1سطح مورد نظر براساس استاندارد سوئدي شده و در صورت نیاز بالست شود.شستهدترجنت
SA 2½ یاSA3باشدمی

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

تجهیزات مورد نیاز جهت اجراي پوشش :

(اسپري هوا)CONVENTIONAL SPRAYدستگاه -1
میکسر برقی یا بادي-2
قلم  مو -3

CONVENTIONALدر هنگام استفاده از SPRAYبایست استفاده گردد . میمترمیلی4/1یا 6/1نازل از
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