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PT-337                                                                         رویه)مخصوص مخازن آب آشامیدنی(اپوکسی 

                             
 

 سًگ سٍیِ ثشپبیِ سصیي اپَوؼی ٍ ّبسدًشپلی آهیي فشهَلِ ؿذُ اػت.   PT-337ؿٌبخت فشآٍسدُ :    
 

 ثشاق                              ثشالیت:                دادُ ّبی فٌی : 
 ػفیذ ٍ ثؼتِ ثِ ػفبسؽفبم :                                                                     

%± 65  جبهذ حجوی :                                                       

  1.62±0.05gr/cm3                          :  (A+B)داًؼیتِ                                   

        c°  23  دهبی اؿتعبل:                                                      

 400µ-100ضخبهت فیلن خـه :                                               

 max 4 hrs at  25°cصهبى خـه ؿذى ػطحی :                                        

 max24 hrs at  25°c    ؿذى عومی :        صهبى خـه                                 

 7days at 25°c                       وبهل :ػختی                                  
 ثؼتِ ثِ ضخبهت  پَؿؾ تئَسی:                                                          
 پَؿؾ عولی:                        ثؼتِ ثِ ضشیت اتالف                                    

 دسج12ِدسهبُ 21                  صهبى اًجبسداسی:                                        

 لیتشّبسدًش4ویلَیی+12حلت                   ثؼتِ ثٌذی:                                            
 ثذٍى َّا / ثشع  /سٍؽ وبسثشد :                        اػپشی َّا              دادُ ّبی وبسثشدی :

 c° 50-5دهبی وبسثشد :                                                             

        (5kg+1litr):           (A+B)ًؼجت اختالط                                    

 دسصَست ًیبص          PTS-130                سلیك وٌٌذُ :                                    

 دسج25ِػبعت دس1صهبى طل ؿذى:                                                         

 min 24 hrsصهبى ثیي دٍ پَؿؾ :                                                   

                                                                          max 2 months 
 ؿشایط ًگْذاسی:                 دس هحل خـه ٍخٌه ثب تَْیِ هٌبػت                                     

                                   
 

,خطىط انتقال آب وسطىح فلزی و اسکلتهای فىالدی که درآب الیِ ًْبیی دسػیؼتوْبی پَؿـی حفبظتی داخل هخبصىى َاثعٌ      هَاسد وبسثشد :           

 قرار دارند بکار میروند.
 

 همبٍهت  عبلی دس ثشاثش آة ٍ هَاد ؿیویبیی -2           ٍیظگی ّبی اػبػی: 

 چؼجٌذگی ٍ دٍام عبلیداسای ػختی ٍ  -1                                   

 همبٍهت ػبیـی خَة ثخصَف دس ػیؼتوْبی تصفیِ آة ٍ فبضالثْب -3                                   

 هٌبػت ثشای ػیؼتوْبی آة آؿبهیذًی -4                                   

                                      
                                

                    ػیؼتن پیـٌْبدی:

 پشایوشاپَوؼی 90µ-60یه الیِ-2         

 150µ     Pt-337-100یه الیِ -   1

  

                         
                         

 Bٍاحذ -4پالن–ؿبًضدُ هتشی دٍم -ّیجذُ هتشی هطْشی-ثلَاس پبوٌظاد -ػعبدت آثبد-آدسع دفتش هشوضی:تْشاى                          

                                                                   Tel: 021-22351033  :                  Fax:021-26654635 
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                                              PT-337                        اپوکسی رویه)مخصوص مخازن آب آشامیدنی( 

                     
  آهبدُ ػبصی ػط  : 

 ػطَ  سًگ آهیضی ؿذُ :  -1

 
 خـه گشددٍ اگش هذت  هبى صیبدی اص " تویضٍ عبسی اص ّشگًَِ چشثی ٍ آالیٌذُ ّبی دیگش ثبؿذ. لجل اص سًگ آهیضی ػط  ثبیذ وبهال"      ایي ػطَ  ثبیذ وبهال

 .اعوبل سًگ صیشیي گزؿتِ ثبؿذ صثشی هٌبػجی تَػط ػٌجبدُ ًشم ثش سٍی ػط  ایجبد گشدد
 

 ػطَ  آٌّی :  -2

 
ػط  آّي سا ثب حالل هٌبػت ؿؼتـَ دّیذ تب عبسی اص چشثی ٍ ًوه ٍ ّش گًَِ آالیٌذُ دیگش گشدد . ػپغ صًگ صدایی ٍایجبد پشٍفبیل ثش سٍی ػط  سا ثب 

 اًجبم دّیذ . دس ػبصُ iso-st3(sspc-sp3) یب ثَػیلِ اثضاس هىبًیىی تب دسجsa2.5ِ (SSPC-SP10)سٍؽ ّبی هختل  اص لجیل ثالػتیٌگ تب دسجِ
ّبی فلضی ًمبط جَؿىبسی ؿذُ ٍگَؿِ ّب)لؼوت ّبی صاٍیِ داس (سا ثبیذ ثب دلت ثیـتش آهبدُ ػبصی ًوَدُ )ًمبط جَؿىبسی ؿذُ ثبیذ صبف ٍ صیملی ٍ عبسی 
اص ّش گًَِ صا ذُ ٍ تیضی ثبؿٌذ(ثعذ اص اًجبم صًگ صدایی رسات حبصل اص آهبدُ ػبصی ٍ ػبیش آلَدگیْب سا ثب فـبس َّا )ثبد عبسی اص س َثت ٍ چشثی ( ٍ یب ثب سٍؽ 

 خـه ًوبییذ. اعوبل الیِ اٍل سًگ )پشایوش ( ثبیذ حذاو ش یه ػبعت ثعذ اص آهبدُ ػبصی "ٍویَم )ایجبد خال  ( اص سٍی ػط  صدٍدُ ٍ ثب پبسچِ تویض وبهال
 اًجبم پزیشد. 

  

 ؿشایط اعوبل اػپشی هعوَلی اػپشی ثذٍى َّا ثشع  لطه
 دسصذ تیٌش 8-12%  3-5% 5-7% -
- - 120-150 bar 4-6 bar فـبس ػش ًبصل 
- - 0.45 - 0.55mm 1/2-2mm لطش ػش ًبصل  

- - 40-60 cm 30-50cm  فبصلِ دػت 

 
 دػتَس العول سًگ آهیضی سًگ :

ظشف ثبلی ًوبًذ     هخلَط گشدد  دلت ؿَد وِ ّی گًَِ سػَثی دس تِ"ثعذ اص آهبدُ ػبصی ػط  ٍ اًتخبة ًحَُ سًگ آهیضی   اثتذا سًگ سا ثْن ثضًیذ تب وبهال
ٍ تیٌش هخصَف سا ثِ همذاس هٌبػت )همذاس اى ثِ  ػپغ ّبسدًش سا ثب ًؼجت پیـٌْبدی ثِ سًگ اضبفِ ًوَدُ هخلَط سا وبه  هیىغ ًوبییذ تب یىٌَاخت گشدد

 سٍؽ اعوبل ثؼتی داسد(ثِ هخلَط اضبفِ ًوَدُ تب سًگ لبثل اجشا گشدد  ػپغ ثب اثضاس هٌبػت سًگ سا اعوبل ًوبییذ.        
 

 ًگْذاسی ٍ حول ٍ ًمل: 
سًگ فَق لبثل اؿتعبل هی ثبؿذ ثٌبثش ایي ثبیذ دس ظشف دس ثؼتِ ٍ پلو  ؿذُ ثِ دٍس اص س َثت   آتؾ   جشیبى ؿذیذ ثشق ٍ هَاد هحتشلِ ًگْذاسی ؿَد 

  هی ثبؿذ. c°20.  تَصیِ هی گشدد  ثعذ اص ثبص وشدى دس ظشف هحتَیبت آى سا دس وَتبّتشیي صهبى هصشف ًوبییذ. دهبی هٌبػت 
 

  ًىبت ایوٌی :
ٌّگبم وبسثشد سًگ اص تجْیضات ایوٌی ً یش هبػه   عیٌه   سٍپَؽ ٍ تَْیِ هٌبػت اػتفبدُ گشدد. دس صَست توبع ثب پَػت هحل سا ثب پبسچِ آ ـتِ 

 ثِ حالل هٌبػت تویض ًوَدُ ٍ ثب همذاس صیبدی آة ٍلشم ٍ صبثَى ؿؼتـَ ًوبییذ .اص تٌفغ ثخبسات سًگ ثِ ٍیظُ دس ٌّگبم اعوبل اجتٌبة گشدد. 
 


