PT-518

پرایمر پلی استر کوره ای

ؿٌبخت فشآٍسدُ  PT-518 :ثش پبیِ هٌبػت تشیي ًَع سصیي پلی اػتش اؿجبع فشهَلِ گشدیذُ اػت.
دادُ ّبی فٌی :

دادُ ّبی کبسثشدی :

هَاسد کبسثشد :

ٍیظگی ّبی اػبػی:

ثشالیت:
فبم :
جبهذ حجوی :
داًؼیتِ:
دهبی اؿتؼبل:
ضخبهت فیلن خـک :
صهبى اًتظبس:
صهبى پخت:
دهبی پخت:
پَؿؾ تئَسی:
پَؿؾ ػولی:
صهبى اًجبسداسی:
ثؼتِ ثٌذی:
سٍؽ کبسثشد :
دهبی کبسثشد :
ًؼجت اختالط:
سلیك کٌٌذُ:
صهبى طل ؿذى:
صهبى ثیي دٍ پَؿؾ :
ؿشایط ًگْذاسی :

هبت
ثؼتِ ثِ ػفبسؽ
 % 54± 
1.43±0.05gr/cm3
20°c
40-50µ
10min
20min
160°c
6-7m²/kg
ثؼتِ ثِ ضشیت اتالف
12هبُ دس20°c
حلت20کیلَیی
اػپشی َّا  /ثذٍى َّا  /ثشع /غلطک /دیپ(فشٍثشی)
10-40°c
یک جضیی
PTS-127
ًذاسد
ثؼذ اص پخت کبهل
هحیط خـک ٍ خٌک ثب تَْیِ هٌبػت

ثؼٌَاى الیِ پشایوش ٍثبچؼجٌذگی ثشسٍی فلض ٍ پشایوش خصَصآ ثشای پَؿؾ دادى صٌبیغ ًظیش خَدسٍػبصی لَاصم خبًگی اص جولِ اجبق گبص ٍ
سادیبتَس ٍ ؿَفبط ,هبؿیي لجبػـَیی ٍ یخچبل ٍ فشیضس ٍػبیش هحصَالت صٌؼتی ثِ کبس ثشدُ هیـَد.
 -1ثجبت سًگ ٍ ثشالیت ثبال
 -2همبٍهت ػبلی دس ثشاثش ؿشایط هحیطی هحختلف
-3داسای چؼجٌذگی خَة ثشسٍی ػطَح فلضی هختلف
-4داسای اًؼطبف پزیشی ثبال

ػیؼتن پیـٌْبدی:
-1یک الیِPT-518 40-50µ
-2یک الیِ 40-50µسٍیِ کَسُ ای

پرایمر پلی استر کوره ای

PT-518

آهبدُ ػبصی ػط :
 -1ػطَح سًگ آهیضی ؿذُ :
ایي ػطَح ثبیذ کبهال " تویضٍ ػبسی اص ّشگًَِ چشثی ٍ آالیٌذُ ّبی دیگش ثبؿذ .لجل اص سًگ آهیضی ػط ثبیذ کبهال " خـک گشددٍ اگش هذت صهبى صیبدی اص
اػوبل سًگ صیشیي گزؿتِ ثبؿذ صثشی هٌبػجی تَػط ػٌجبدُ ًشم ثش سٍی ػط ایجبد گشدد.

 -2ػطَح آٌّی :
ػط آّي سا ثب حالل هٌبػت ؿؼتـَ دّیذ تب ػبسی اص چشثی ٍ ًوک ٍ ّش گًَِ آالیٌذُ دیگش گشدد  .ػپغ صًگ صدایی ٍایجبد پشٍفبیل ثش سٍی ػط سا یب
اثضاس ه بًی ی تب دسجِ  (sspc-sp3)iso-st3اًجبم دّیذ  .دس ػبصُ ّبی فلضی ًمبط جَؿ بسی ؿذُ ٍگَؿِ ّب(لؼوت ّبی صاٍیِ داس )سا ثبیذ ثب دلت
ثیـتش آهبدُ ػبصی ًوَدُ (ًمبط جَؿ بسی ؿذُ ثبیذ صبف ٍ صیملی ٍ ػبسی اص ّش گًَِ صا ذُ ٍ تیضی ثبؿٌذ)ثؼذ اص اًجبم صًگ صدایی رسات حبصل اص آهبدُ
ػبصی ٍ ػبیش آلَدگیْب سا ثب فـبس َّا (ثبد ػبسی اص س َثت ٍ چشثی ) ٍ یب ثب سٍؽ ٍکیَم (ایجبد خال ) اص سٍی ػط صدٍدُ ٍ ثب پبسچِ تویض کبهال " خـک
ًوبییذ .اػوبل الیِ اٍل سًگ (پشایوش ) ثبیذ حذاک ش یک ػبػت ثؼذ اص آهبدُ ػبصی اًجبم پزیشد.

اػپشی هؼوَلی

اػپشی ثذٍى َّا

ثشع

غلطک

ؿشایط اػوبل
دسصذ تیٌش
فـبس ػش ًبصل
لطش ػش ًبصل

12-15%

-

7-10%

10-15%

3-6 bar

-

-

-

1.4-1.8mm

-

-

-

فبصلِ دػت

30-50cm

-

-

-

دػتَس الؼول سًگ آهیضی سًگ :
ثؼذ اص آهبدُ ػبصی ػط ٍ اًتخبة ًحَُ سًگ آهیضی اثتذا سًگ سا ثْن ثضًیذ تب کبهال" هخلَط گشدد ثؼذاصا ویٌبى اص اختالط کبهل سًگ ثِ همذاس تَصیِ ؿذُ
تیٌش ثِ سًگ اضبفِ ًوبییذ تب سلیك گشدد ثؼذ اص اػوبل سًگ ثِ سٍی ػط الصم حذالل15-10دلیمِ صجش کشدُ تب حالل ّبی سًگ تجخیش ٍ ػط فیلن صبف
گشدد ثؼذ اص ایي صهبى هیتَاى سًگ سا دس داخل کَسُ لشاس داد .ثؼذاص 20دلیمِ دس دهبی 160°cدسجِ سًگ ػخت ؿذُ ٍ ثؼذ اص ػشد ؿذى لطؼِ لبثل اػتفبدُ
هیجبؿذ.

ًگْذاسی ٍ حول ٍ ًمل:
سًگ فَق لبثل اؿتؼبل هی ثبؿذ ثٌبثش ایي ثبیذ دس شف دس ثؼتِ ٍ پلوپ ؿذُ ثِ دٍس اص س َثت آتؾ جشیبى ؿذیذ ثشق ٍ هَاد هحتشلِ ًگْذاسی ؿَد.
تَصیِ هی گشدد ثؼذ اص ثبص کشدى دس شف هحتَیبت آى سا دس کَتبّتشیي صهبى هصشف ًوبییذ .دهبی هٌبػت  20°cهی ثبؿذ.

ً بت ایوٌی :
ٌّگبم کبسثشد سًگ اص تجْیضات ایوٌی ًظیش هبػک ػیٌک سٍپَؽ ٍ تَْیِ هٌبػت اػتفبدُ گشدد .دس صَست توبع ثب پَػت هحل سا ثب پبسچِ آغـتِ
ثِ حالل هٌبػت تویض ًوَدُ ٍ ثب همذاس صیبدی آة ٍلشم ٍ صبثَى ؿؼتـَ ًوبییذ .اص تٌفغ ثخبسات سًگ ثِ ٍیظُ دس ٌّگبم اػوبل اجتٌبة گشدد.

تَجِ :ثشای جلَگیشی اص جَؽ صدى فیلن سًگ سػبیت صهبى اًتظبس لجل اص ٍسٍد ثِ کَسُ الضاهی اػت.

