پرایمر زینک اتیل سیلیکات (خمیری)

PT-316

ؿٌبخت فشآٍسدُ  PT-316 :یک پَؿؾ حفبظتی ثب ػولکشد ثبالػت کِ ثخَثی هیتَاًذ ػول حفبظت سا اًجبم دّذ.
دادُ ّبی فٌی :

دادُ ّبی کبسثشدی :

هَاسد کبسثشد :

ٍیظگی ّبی اػبػی:

ثشاقیت:
فبم :
جبهذ حجوی :
داًؼیتِ): (A+B
دهبی اؿتؼبل:
ضخبهت فیلن خـک :
صهبى خـک ؿذى ػطحی :
صهبى خـک ؿذى کبهل:
پَؿؾ تئیَسی:
پَؿؾ ػولی:
هقبٍهت دهبیی:
صهبى اًجبسداسی:
ثؼتِ ثٌذی:
سٍؽ کبسثشد :
دهبی کبسثشد :
ًؼجت اختالط:
سقیق کٌٌذُ :
صهبى طل ؿذى:
صهبى ثیي دٍ پَؿؾ:
ؿشایط ًگْذاسی :

هبت
طَػی
% 68 ± 
2.95±0.0.05gr/cm3
10 °c
70-90 µ
2minدسسطَثت ثبالی 80%
24ػبػت دس سطَثت ثبالی 80%
2.1m²/kg
ثؼتِ ثِ ضشیت اتالف
هذاٍم c400°
غیش هذاٍمc450°
6هبُ دس20°c
حلت25کیلَیی+گبلي4.76کیلَیی
اػپشی َّا  /ثذٍى َّا
5-40 °c
16A+84B
PTS-120
4ػبػت
حذاقل24ػبػت (ػختی کبهل)(پَؿؾ غیش اص اتیل ػیلیکبت)
هحیط خـک ٍ خٌک ثب دسجِ حشاست 5تب 30دسجِ ػبًتی گشاد ثب تَْیِ هٌبػت ًگْذاسی ؿَد..

ثؼٌَاى پشایوش پَدس سٍی ضذ خَسدگی ثشای هحبفظت طَالًی ػبصُ ّبی فلضی کِ دس هؼشض هحیطْبی خَسًذُ ؿذیذ قشاسداسًذثکبسهیشٍد تٌْب
ثبیک الیِ اصپَ.ؿؾ اتیل ػیلیکبت هیتَاى ػطح سادس ؿشایط ثذآة ٍ َّایی  ،اؿؼِ هبٍساءثٌفؾ ً ,وکْبی خٌثی ٍهحصَالت ًبؿی اص
ًفت خبم ٍ الکلْب هحبفظت ًوَد.
-1اػوبل آػبًتش آى ًؼجت ثِ ًَع پَدسی
 -2هقبٍهت ثبالدسثشاثشسطَثت,خَسدگی ٍ ػبیؾ
 - 3هقبٍهت دس ثشاثش دهبتبc 420 °
 -4هقبٍهت ثبال دس ثشاثش اؿؼِ  ، uvحاللْب ٍ هَاد ؿیویبیی
 -5هقبٍهت دس ػطَح غَطِ ٍس ثبPHثیي6-9

ػیؼتن پیـٌْبدی:
(الف)

-1یک الیِ PT-316 75µ
- 2سًگ سٍیِ ػیلیکًَی

(ة) -1یک الیِPT-316 25µ
-2ػیلش اپَکؼی هیبًی
-3سٍیِ پلی یَستبى یب اپَکؼی

پرایمر زینک اتیل سیلیکات (خمیری )

PT-316

آهبدُ ػبصی ػطح :
 -1ػطَح سًگ آهیضی ؿذُ :
ایي ػطَح ثبیذ کبهال " تویضٍ ػبسی اص ّشگًَِ شثی ٍ آالیٌذُ ّبی دیگش ثبؿذ .قجل اص سًگ آهیضی ػطح ثبیذ کبهال " خـک گشددٍ اگش هذت صهبى صیبدی اص اػوبل 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 ػبسی اص شثی ٍ ًوک ٍ ّش گًَِ آالیٌذُ دیگش گشدد  .ػپغ صًگ صدایی ٍایجبد پشٍفبیل ثش سٍی ػطح سا ثب سٍؽ ّبی هختلف
اص قجیل ثالػتیٌگ تب دسجِ  .(SSPC-SP10) sa2.5دس ػبصُ ّبی فلضی ًقبط جَؿکبسی ؿذُ ٍگَؿِ ّب(قؼوت ّبی صاٍیِ داس )سا ثبیذ ثب دقت ثیـتش آهبدُ ػبصی ًوَدُ
(ًقبط جَؿکبسی ؿذُ ثبیذ بف ٍ یقلی ٍ ػبسی اص ّش گًَِ صا ذُ ٍ تیضی ثبؿٌذ)ثؼذ اص اًجبم صًگ صدایی رسات حب ل اص آهبدُ ػبصی ٍ ػبیش آلَدگیْب سا ثب فـبس َّا (ثبد
ػبسی اص سطَثت ٍ شثی ) ٍ یب ثب سٍؽ ٍکیَم (ایجبد خالء ) اص سٍی ػطح صدٍدُ ٍ ثب پبس ِ تویض کبهال " خـک ًوبییذ .اػوبل الیِ اٍل سًگ (پشایوش ) ثبیذ حذاکثش یک ػبػت
ثؼذ اص آهبدُ ػبصی اًجبم پزیشد .ثشای دػتیبثی ثِ ثبالتشیٌ ؼجٌذگی ٍ صثشی ػطح80-40هیکشٍى تَ یِ ؿذُ اػت.

ثشع

غلطک

دس ذ تیٌش

15-20%

8-10%

-

-

ؿشایط اػوبل

اػپشی هؼوَلی

اػپشی ثذٍى َّا

فـبس ػش ًبصل

5-6 bar

120-150 bar

-

-

قطش ػش ًبصل

1.6-2 mm

0.35 - 0.55mm

-

-

فب لِ دػت

30-50cm

40-60 cm

-

-

دػتَس الؼول سًگ آهیضی سًگ :
ثؼذ اص آهبدُ ػبصی ػطح ٍ اًتخبة ًحَُ سًگ آهیضی ،جضء Aساثخَثی هخلَط ًوبییذٍػپغ جضءBسا ثِ ًؼجت تؼؼیي ؿذُ ثغ اساهی ثِ اى اضبفِ ًوَدُ ٍػول ّن صدى سا اداهِ
دّیذتبهخلَط ثخَثی یکٌَاخت گشدد ػپغ تیٌشسا ثِ ًؼجت اضبفِ کٌیذ ثشای حصَل ًتیجِ ثْتش اػت اص دػتگبُ ّوضى الکتشیکی اػتفبدُ ًوبییذٍ هخلَط آهبدُ ؿذُ اص صهبى
تشکیت حذاکثش تب  2ػبػت قبثل هصشف هیجبؿذ الصم ثِ رکشاػت ػولیبت هیکغ دس طَل صهبى پبؿؾ هیجبیؼت اداهِ پیذا کٌذ دس َست ثبقی هبًذى هقذاسی اتیل ػیلیکبت
ٍپَدس سٍی تشکیت ًـذُ دسة ظشٍف ساثخَثی ثؼتِ تباص ًفَر سطَثت ثِ ثؼتِ ّبی حبٍی پَدس سٍی ٍهبیغ اتیل ػیلیکبت کِ هَجت ضبیؼبت ٍ ػبیش ػَاهل احتوبلی خَاّذ ؿذ
جلَگیشی ؿَد.

ًگْذاسی ٍ حول ٍ ًقل:
سًگ فَ قبثل اؿتؼبل هی ثبؿذ ثٌبثش ایي ثبیذ دس ظشف دس ثؼتِ ٍ پلو ؿذُ ثِ دٍس اص سطَثت  ،آتؾ  ،جشیبى ؿذیذ ثش ٍ هَاد هحتشقِ ًگْذاسی ؿَد  .تَ یِ هی
گشدد ثؼذ اص ثبص کشدى دس ظشف هحتَیبت آى سا دس کَتبّتشیي صهبى هصشف ًوبییذ. .

ًکبت ایوٌی :
ٌّگبم کبسثشد سًگ اص تجْیضات ایوٌی ًظیش هبػک  ،ػیٌک  ،سٍپَؽ ٍ تَْیِ هٌبػت اػتفبدُ گشدد .دس َست توبع ثب پَػت هحل سا ثب پبس ِ آغـتِ ثِ حالل هٌبػت
تویض ًوَدُ ٍ ثب هقذاس صیبدی آة ٍلشم ٍ بثَى ؿؼتـَ ًوبییذ .اص تٌفغ ثخبسات سًگ ثِ ٍیظُ دس ٌّگبم اػوبل اجتٌبة گشدد.

تَجِ :سًگ فَ دس هٌبطقی کِ ثبالی %60سطَثت داسد هصشف هیگشدد ٍدس َست اػتفبدُ دسهٌبطق خـک حتوأثبیذ ػطح ثؼذ اص اػوبل دا وأ هشطَة گشدد ػول
هشطَة کشدى ثبیؼتی حذاقل 4ػبػت ثؼذ اص اػوبل اًجبم پزیشد.

:

