اپوکسی رویه نیمه براق

PT-831

ؿٌبخت فشآٍسدُ  PT-831 :پَؿؾ سٍیِ ًیوِ ثشاق اػت کِ اص دٍجضء اپَکؼی ٍّبسدًش پلی آهیذ تـکیل ؿذُ لؼت.
دادُ ّبی فٌی :

دادُ ّبی کبسثشدی :

هَاسد کبسثشد :

ٍیظگی ّبی اػبػی:

)(50-60%
ثشالیت:
ثؼتِ ثِ ػفبسؽ
فبم :
% 57 ±
جبهذ حجوی :
1.45±0.05gr/cm³
داًؼیتِ): (A+B
26 °c
دهبی اؿتعبل:
60-70 µ
ضخبهت فیلن خـک :
max 3 hrs at 25°c
صهبى خـک ؿذى ػطحی :
max8 hrs at 25°c
صهبى خـک ؿذى عومی :
7days at 25°c
ػختی کبهل :
5 m²/kg
پَؿؾ تئَسی:
ثؼتِ ثِ ضشیت اتالف
پَؿؾ عولی:
12هبُ دس 20°c
صهبى اًجبسداسی:
گبلي5کیلَیی1+لیتش ّبسدًشٍ حلت02کیلَیی4+لیتش ّبسدًش
ثؼتِ ثٌذی:
اػپشی َّا  /ثذٍى َّا  /ثشع
سٍؽ کبسثشد :
5-50 °c
دهبی کبسثشد :
)(5kg+1litr
ًؼجت اختالط):(A+B
PTS-103
سلیك کٌٌذُ :
8ػبعت دس25دسجِ
صهبى طل ؿذى:
min 24 hrs
صهبى ثیي دٍ پَؿؾ :
max 1 months
دس هحل خـک ٍخٌک ثب تَْیِ هٌبػت
ؿشایط ًگْذاسی:
ثعٌَاى الیِ ًْبیی ثشای هحبفظت ػطَح فَالدی ٍ ثتًَی دس ؿشایط جَی صٌعتی ٍ دسیبیی پبالیـگبّْب ًیشٍگبّْب کبسخبًجبت ؿیویبیی
ثکبس هی سٍد الصم ثِ رکش اػت ثِ عٌَاى الیِ ًْبیی ػطَحی کِ دس هعشض تبثؾ ًَس خَسؿیذ ّؼتٌذ تَصیِ ًویگشدد.
 -1همبٍهت خَة دس ثشاثش سٍغي ّب
 -0همبٍهت ؿیویبیی دس ثشاثش اػیذّب ٍ ثبصّبی ضعیف
 -3هٌبػت ثعٌَاى الیِ ًْبیی دس ثؼیبسی اص ػیؼتن ّبی اپَکؼی
 -4همبٍهت عبلی دس ثشاثش خَسدگی

ػیؼتن پیـٌْبدی:
-1یک الیِ70-90µپشایوشّبی اپَکؼی
- 0یک الیِ  70-90µهیبًی اپَکؼی
-3یک الیِ60µسٍیِ اپَکؼی PT-831

اپوکسی رویه نیمه براق
آهبدُ ػبصی ػط :
 -1ػطَح سً

PT-831

آهیضی ؿذُ :

ایي ػطَح ثبیذ کبهال " تویضٍ عبسی اص ّشگًَِ شثی ٍ آالیٌذُ ّبی دیگش ثبؿذ .لجل اص سً آهیضی ػط ثبیذ کبهال " خـک گشددٍ اگش هذت صهبى صیبدی اص
اعوبل سً صیشیي گزؿتِ ثبؿذ صثشی هٌبػجی تَػط ػٌجبدُ ًشم ثش سٍی ػط ایجبد گشددیب یک الیِ پَؿؾ ثب حذالل ضخبهت اص ًَ هیبًی اپَکؼی یب پلی
یَستبى اعوبل گشدد.

 -2ػطَح آٌّی :
ػط آّي سا ثب حالل هٌبػت ؿؼتـَ دّیذ تب عبسی اص شثی ٍ ًوک ٍ ّش گًَِ آالیٌذُ دیگش گشدد  .ػپغ صً صدایی ٍایجبد پشٍفبیل ثش سٍی ػط سا ثب
سٍؽ ّبی هختلف اص لجیل ثالػتیٌ تب دسجِ  (SSPC-SP10) sa2.5یب ثَػیلِ اثضاس هکبًیکی تب دسجِ  (sspc-sp3)iso-st3اًجبم دّیذ  .دس ػبصُ
ّبی فلضی ًمبط جَؿکبسی ؿذُ ٍگَؿِ ّب(لؼوت ّبی صاٍیِ داس )سا ثبیذ ثب دلت ثیـتش آهبدُ ػبصی ًوَدُ (ًمبط جَؿکبسی ؿذُ ثبیذ صبف ٍ صیملی ٍ عبسی
اص ّش گًَِ صا ذُ ٍ تیضی ثبؿٌذ)ثعذ اص اًجبم صً صدایی رسات حبصل اص آهبدُ ػبصی ٍ ػبیش آلَدگیْب سا ثب فـبس َّا (ثبد عبسی اص س َثت ٍ شثی ) ٍ یب ثب سٍؽ
ٍکیَم (ایجبد خالء ) اص سٍی ػط صدٍدُ ٍ ثب پبس ِ تویض کبهال " خـک ًوبییذ .اعوبل الیِ اٍل سً (پشایوش ) ثبیذ حذاک ش یک ػبعت ثعذ اص آهبدُ ػبصی
اًجبم پزیشد.

ثشع

غلطک

ؿشایط اعوبل
دسصذ تیٌش
فـبس ػش ًبصل
لطش ػش ًبصل

5-7%

% -

4-5 bar

130-150 bar

-

-

1/2-1.8 mm

0.45 - 0.55mm

-

-

فبصلِ دػت

30-50cm

40-60 cm

-

-

دػتَس العول سً

آهیضی سً

اػپشی هعوَلی
8-12%

اػپشی ثذٍى َّا
3-5%

:

ثعذ اص آهبدُ ػبصی ػط ٍ اًتخبة ًحَُ سً آهیضی اثتذا سً سا ثْن ثضًیذ تب کبهال" هخلَط گشدد دلت ؿَد کِ ّی گًَِ سػَثی دس تِ شف ثبلی ًوبًذ
ػپغ ّبسدًش سا ثب ًؼجت پیـٌْبدی ثِ سً اضبفِ ًوَدُ هخلَط سا کبه هیکغ ًوبییذ تب یکٌَاخت گشدد ٍ تیٌش هخ َف سا ثِ همذاس هٌبػت (همذاس اى ثِ
سٍؽ اعوبل ثؼتگی داسد) ثِ هخلَط اضبفِ ًوَدُ تب سً لبثل اجشا گشدد ػپغ ثب اثضاس هٌبػت سً سا اعوبل ًوبییذ.

ًگْذاسی ٍ حول ٍ ًمل:
سً فَق لبثل اؿتعبل هی ثبؿذ ثٌبثش ایي ثبیذ دس شف دس ثؼتِ ٍ پلو ؿذُ ثِ دٍس اص س َثت آتؾ جشیبى ؿذیذ ثشق ٍ هَاد هحتشلِ ًگْذاسی ؿَد.
 20°هی ثبؿذ c .تَصیِ هی گشدد ثعذ اص ثبص کشدى دس شف هحتَیبت آى سا دس کَتبّتشیي صهبى ه شف ًوبییذ .دهبی هٌبػت

ًکبت ایوٌی :
ٌّگبم کبسثشد سً اص تجْیضات ایوٌی ًظیش هبػک عیٌک سٍپَؽ ٍ تَْیِ هٌبػت اػتفبدُ گشدد .دس صَست توبع ثب پَػت هحل سا ثب پبس ِ آغـتِ
ثِ حالل هٌبػت تویض ًوَدُ ٍ ثب همذاس صیبدی آة ٍلشم ٍ صبثَى ؿؼتـَ ًوبییذ .اص تٌفغ ثخبسات سً ثِ ٍیظُ دس ٌّگبم اعوبل اجتٌبة گشدد.

