رویه اکریلیک سیلیکونی نسوز400°c

PT-338

ؿٌبخت فشآٍسدُ  PT-330 :پَؿؾ همبٍم حشاستی ثش پبیِ سصیي اوشیلیه ٍ ػیلیىًَی خبلق ٍ پیگوٌتْبی همبٍم حشاستی هیجبؿذ ٍ ثشای ػیؼتن ّبیی ثب حشاست011تب 011دسجِ
تَكیِ هیگشدد.
دادُ ّبی فٌی :

دادُ ّبی وبسثشدی :

هَاسد وبسثشد .

ٍیظگی ّبی اػبػی

ثشالیت:
فبم :
جبهذ حجوی :
داًؼیتِ:
دهبی اؿتعبل:
ضخبهت فیلن خـه :
صهبى خـه ؿذى ػطحی :
صهبى خـه ؿذى عومی:
صهبى خـه ؿذى وبهل:
پَؿؾ تئیَسی:
پَؿؾ عولی:
صهبى اًجبسداسی:
ثؼتِ ثٌذی:
سٍؽ وبسثشد :
دهبی وبسثشد :
ًؼجت اختالط:
سلیك وٌٌذُ :
صهبى طل ؿذى:
صهبى ثیي دٍ پَؿؾ:
ؿشایط ًگْذاسی :

ًیوِ ثشاق
ًمشُ ای -هـىی -اخشا
 % 30± 
1.05±0.1gr/cm3
23 °c
20-25µ
1hrs at 25 °c
24hrs at 25c°
ثعذ اص حشاست
8.5m²/kg
ثؼتِ ثِ ضشیت اتالف
6هبُ
حلت02وَاستی
اػپشی َّا  /ثذٍى َّا /ثشع /سٍل
5-50 °c
یه جضئی
PTS-128
ًذاسد
حذالل24ػبعت
هحیط خـه ٍ خٌه ثب تَْیِ هٌبػت

ثعٌَاى الیِ ًْبیی دس ػیؼتوْبی پَؿـی حشاستی همبٍم ثشای حفلظت اص هجذلْبی حشاستی,ػطَح فلضی ,تبػیؼبت كٌعتی ٍ لَلِ ّبی اًتمبل
هَاد ٍ اػىلت فلضی وَسُ ّب وِ دس هعشم حشاست هیجبؿذ یىبس هیشٍد.
 - 1همبٍهت دسثشاثشسطَثت  ،خَسدگی ٍ اوؼیذاػیَى
 – 0ثِ عالٍُ سًگ سٍیِ ثشای صیٌه اتیل ػیلیىبت یب اعوبل هؼتمین ثشسٍی فلض
 -3عالٍُ ثشهمبٍهت حشاستی اص همبٍهت هحیطی هطلَة ثشخَسداس اػت
 -4توبیل ثِ پَػتِ ؿذى دس ضخبهتْبی ثبال
-5همبٍهت دسثشاثش ؿَن حشاستی
-6چؼجٌذگی خَة ثِ ػطح

ػیؼتن پیـٌْبدی:
-1یه الیِ50-75µپشایوش اتیل ػیلیىبت
 -0یه الیِ PT-338 20µ
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آهبدُ ػبصی ػطح :
 -1ػطَح سًگ آهیضی ؿذُ :
ایي ػطَح ثبیذ وبهال " تویضٍ عبسی اص ّشگًَِ چشثی ٍ آالیٌذُ ّبی دیگش ثبؿذ .لجل اص سًگ آهیضی ػطح ثبیذ وبهال " خـه گشددٍ اگش هذت صهبى صیبدی اص اعوبل سًگ صیشیي
گزؿتِ ثبؿذ صثشی هٌبػجی تَػط ػٌجبدُ ًشم ثش سٍی ػطح ایجبد گشدد.

 -2ػطَح آٌّی :
ػطح آّي سا ثب حالل هٌبػت ؿؼتـَ دّیذ تب عبسی اص چشثی ٍ ًوه ٍ ّش گًَِ آالیٌذُ دیگش گشدد  .ػپغ صًگ صدایی ٍایجبد پشٍفبیل ثش سٍی ػطح سا ثب سٍؽ ّبی هختل
اص لجیل ثالػتیٌگ تب دسجِ (SSPC-SP10) sa2.5یب ثَػیلِ اثضاس هىبًیىی تب دسجِ (sspc-sp3)iso-st3اًجبم دّیذ .دس ػبصُ ّبی فلضی ًمبط جَؿىبسی ؿذُ ٍگَؿِ
ّب(لؼوت ّبی صاٍیِ داس )سا ثبیذ ثب دلت ثیـتش آهبدُ ػبصی ًوَدُ (ًمبط جَؿىبسی ؿذُ ثبیذ كبف ٍ كیملی ٍ عبسی اص ّش گًَِ صائذُ ٍ تیضی ثبؿٌذ)ثعذ اص اًجبم صًگ صدایی
رسات حبكل اص آهبدُ ػبصی ٍ ػبیش آلَدگیْب سا ثب فـبس َّا (ثبد عبسی اص سطَثت ٍ چشثی ) ٍ یب ثب سٍؽ ٍویَم (ایجبد خال ) اص سٍی ػطح صدٍدُ ٍ ثب پبسچِ تویض وبهال " خـه
ًوبییذ .اعوبل الیِ اٍل سًگ (پشایوش ) ثبیذ حذاو ش یه ػبعت ثعذ اص آهبدُ ػبصی اًجبم پزیشد .ثشای دػتیبثی ثِ ثبالتشیي چؼجٌذگی ٍ صثشی ػطح  0- 0هیىشٍى تَكیِ ؿذُ
اػت.

ؿشایط اعوبل

اػپشی هعوَلی

اػپشی ثذٍى َّا

4-6%

4-6%

-

-

دسكذ تیٌش

7-10%

فـبس ػش ًبصل

2-5 bar

120-150 bar

لطش ػش ًبصل

1.2-1.8 mm

0.35 - 0.55mm

-

30-50cm

40-60 cm

-

فبكلِ دػت

3-5%

ثشع

لطه

دػتَس العول سًگ آهیضی سًگ :
ثعذ اص آهبدُ ػبصی ػطح ٍ اًتخبة ًحَُ سًگ اهیضی اثتذا سًگ سا ثْن صدُ تب وبهال هخلَط گشدد ثشای جلَگیشی اص تیشُ ٍ ػیبُ ؿذى سًگ عولیبت ّن
صدى ثب ػشعت ون ٍ دس حذالل صهبى كَست گیشد ػپغ تیٌش هخلَف سا ثِ همذاس هٌبػت(همذاس آى ثِ سٍؽ اعوبل ثؼتگی داسد)ثِ هخلَط اضبفِ ًوَدُ
ٍهیىغ ًوبییذ ثِ هٌظَس ػخت ؿذى وبهل سًگ پغ اص اعوبل ثبیؼتی دس هعشم حشاست لشاس گیشد.
ًگْذاسی ٍ حول ٍ ًمل:
سًگ فَق لبثل اؿتعبل هی ثبؿذ ثٌبثش ایي ثبیذ دس شف دس ثؼتِ ٍ پلو ؿذُ ثِ دٍس اص سطَثت  ،آتؾ  ،جشیبى ؿذیذ ثشق ٍ هَاد هحتشلِ ًگْذاسی ؿَد  .تَكیِ
هیگشدد ثعذ اص ثبص وشدى دس شف هحتَیبت آى سا دس وَتبّتشیي صهبى هلشف ًوبییذ. .

ًىبت ایوٌی :
ٌّگبم وبسثشد سًگ اص تجْیضات ایوٌی ًظیش هبػه  ،عیٌه  ،سٍپَؽ ٍ تَْیِ هٌبػت اػتفبدُ گشدد .دس كَست توبع ثب پَػت هحل سا ثب پبسچِ آ ـتِ ثِ حالل هٌبػت
تویض ًوَدُ ٍ ثب همذاس صیبدی آة ٍلشم ٍ كبثَى ؿؼتـَ ًوبییذ .اص تٌفغ ثخبسات سًگ ثِ ٍیظُ دس ٌّگبم اعوبل اجتٌبة گشدد

:

