پلی یورتان رویه براق اتومبیلی

PT-421

ؼٌبخت فرآٍردُ  PT-421 :رًگ رٍیِ دٍجسیی پلی یَرتبى کِ ثب ایسٍظیبًبت آلیفبتیک ظخت هی ؼَد .
دادُ ّبی فٌی :

دادُ ّبی کبرثردی :

هَارد کبرثرد :

ٍیصگی ّبی اظبظی:

)(60-75%
ثراقیت:
ثعتِ ثِ ظفبرغ
فبم :
% 50 ± 
جبهذ حجوی :
1.18±0.1gr/cm3
داًعیتِ): (A+B
28 °c
دهبی اؼتعبل:
40-60 µ
ضخبهت فیلن خؽک :
2hrs at 25°c
زهبى خؽک ؼذى ظطحی :
8hrs at 25°c
زهبى خؽک ؼذى عوقی :
7days at 25°c
ظختی کبهل :
7.5 m2/kg
پَؼػ تئَری:
ثعتِ ثِ ضریت اتالف
پَؼػ عولی:
12هبُ در20°c
زهبى اًجبرداری:
گبلي  4کیلَیی2+لیتر ّبردًر ٍحلت 20کیلَیی6+لیتر ّبردًر
ثعتِ ثٌذی:
اظپری َّا  /ثذٍى َّا  /ثرض
رٍغ کبرثرد :
5-50 °c
دهبی کبرثرد :
100kg+30litr
ًعجت اختالط):(4+B
PTS-125
رقیق کٌٌذُ :
5ظبعت در 20°c
زهبى شل ؼذى:
5-10 min
زهبى ثیي دٍ پَؼػ :
max 1 months
هحیط خؽک ٍ خٌک ثب تَْیِ هٌبظت
ؼرایط ًگْذاری :
ثعٌَاى رًگ رٍیِ ثرای ظطَح پلویری اتَهجیلی هبًٌذ ظپر ،جلَ پٌجرُ  ،قبة آیٌِ ٍ ّوچٌیي ظسٍح فلسی ٍ اتَهجیلی کبرثرد دارد.

 -1هقبٍهت عبلی در ثراثر خَردگی
 -2هقبٍهت خَة ؼیویبیی ٍ آة ٍ َّایی
 -3ثجبت رًگ(ضذ ٍ)U.Vثراقیت ثبال
 -4داؼتي ثراقیت
-5عذم توبیل ثِ پذیذُ زرد ؼذى()Yellowing
- 6اهکبى اعوبل تب دهبی -5°c
-7هقبٍهت در ثراثر رٍغي ّبی هعذًی ٍگیبّی ٍ هَاد ؼیویبیی هالین

ظیعتن پیؽٌْبدی:
-1یک الیِ PT-912 8-10 µ
PT-912
-2یک الیِ 60 µ
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آهبدُ ظبزی ظط :
 ظطَح رًگ آهیسی ؼذُ :ایي ظطَح ثبیذ کبهال " تویسٍ عبری از ّرگًَِ رثی ٍ آالیٌذُ ّبی دیگر ثبؼذ .قجل از رًگ آهیسی ظط ثبیذ کبهال " خؽک گرددٍ اگر هذت زهبى زیبدی از
اعوبل رًگ زیریي گ ؼتِ ثبؼذ زثری هٌبظجی تَظط ظٌجبدُ ًرم ثر رٍی ظط ایجبد گردد.

 ظطَح پلیوری :ایي ظطَح هی ثبیعتبثتذا رثی گیری گردد ٍ ثعذ از تویس کبری ثِ کوک پرایور  PPآهبدگی الزم ثرای اعوبل الیِ ثعذی را پیذا کٌٌذ ظپط ثعذ از زهبى
10-50دقیقِ رًگ ا لی رٍی قطعِ هَرد ً ر اعوبل گردد.

ؼرایط اعوبل

اظپری هعوَلی
7-10%

اظپری ثذٍى َّا
3-5%

ثرض
5-7%

غلطک
4-6%

در ذ تیٌر
فؽبر ظر ًبزل
قطر ظر ًبزل

3-5 bar

140-160 bar

-

-

1/2-1.8 mm

0.3 - 0.5mm

-

-

فب لِ دظت

30-50cm

40-60 cm

-

-

دظتَر العول رًگ آهیسی رًگ :
ثعذ از آهبدُ ظبزی ظط ٍ اًتخبة ًحَُ رًگ آهیسی اثتذا رًگ را ثْن ثسًیذ تب کبهال" هخلَط گردد دقت ؼَد کِ ّیچگًَِ رظَثی در تِ رف ثبقی ًوبًذ
ظپط ّبردًر را ثب ًعجت پیؽٌْبدی ثِ رًگ اضبفِ ًوَدُ هخلَط را کبه هیکط ًوبییذ تب یکٌَاخت گردد ٍ تیٌر هخ َؾ را ثِ هقذار هٌبظت (هقذار آى ثِ
رٍغ اعوبل ثعتگی دارد)ثِ هخلَط اضبفِ ًوَدُ تب رًگ قبثل اجرا گردد ظپط ثب اثسار هٌبظت رًگ را اعوبل ًوبییذ .در َرت داؼتي خط رًگ قطعِ ثعذ از
 10-20دقیقِ اظتراحت ٍارد کَرُ ثب دهبی حذاک ر 80°cگردد.

ًگْذاری ٍ حول ٍ ًقل:
رًگ فَ قبثل اؼتعبل هی ثبؼذ ثٌبثر ایي ثبیذ در رف در ثعتِ ٍ پلو ؼذُ ثِ دٍر از ر َثت آتػ جریبى ؼذیذ ثر ٍ هَاد هحترقِ ًگْذاری ؼَد.
تَ یِ هی گردد ثعذ از ثبز کردى در رف هحتَیبت آى را در کَتبّتریي زهبى ه رف ًوبییذ .دهبی هٌبظت  20°cهی ثبؼذ.

ًکبت ایوٌی :
ٌّگبم کبرثرد رًگ از تجْیسات ایوٌی ً یر هبظک عیٌک رٍپَغ ٍ تَْیِ هٌبظت اظتفبدُ گردد .در َرت توبض ثب پَظت هحل را ثب پبر ِ آغؽتِ ثِ حالل هٌبظت
تویس ًوَدُ ٍ ثب هقذار زیبدی آة ٍلرم ٍ بثَى ؼعتؽَ ًوبییذ .از تٌفط ثخبرات رًگ ثِ ٍیصُ در ٌّگبم اعوبل اجتٌبة گردد.

