
 

 

  PT-716       پرایمر اپوکسی فنولیک    
 

 سًگ پشایوش ثش پبیِ سصیي اپَکؼی فٌَلیک هیجبؿذ.  PT-716ؿٌبخت فشآٍسدُ :   

 
 هبت                              ثشاقیت:دادُ ّبی فٌی :                 
 فبم :                                طَػی                                    

% ±65 جبهذ حجوی :                                                         

                  1.52±0.05gr/cm³                 :  (A+B)داًؼیتِ                                   

        c°  23  دهبی اؿتعبل:                                                      

 90µ-70ضخبهت فیلن خـک :                                                

 c 2hrs at 25°    صهبى خـک ؿذى ػطحی :                                     

 °8hrs at 25c        صهبى خـک ؿذى عوقی:                                    

 °6day at 20cصهبى خـک ؿذى کبهل:                                             

 4.5m²/kg    پَؿؾ تئَسی:                                    

 c°20هبُ دس12صهبى اًجبسداسی:                                                        

 حلت       ثؼتِ ثٌذی:                                                      

 اػپشی َّا/ثذٍى َّا/ثشع                     سٍؽ کبسثشد              دادُ ّبی کبسثشدی :

 c° 50-10دهبی کبسثشد :                                                         

 10A+1B                  ًؼجت اختالط:                                     

   PTS-130سقیق کٌٌذُ:                                                         

 c1hrs at 20°                 صهبى طل ؿذى:                                    

 min24 hrs     صهبى ثیي دٍ پَؿؾ :                                         

        max 2 month 
 دس هحل خـک ٍ خٌک ثب تَْیِ هٌبػت               ؿشایط ًگْذاسی:                                    

 
داکتْب ٍ اػکلتْبی فلضی کِ دس هجبٍست ٍیب دس -صٌعتی هبًٌذ کبًبلْبثعٌَاى الیِ پشایوشدس ػیؼتوْبی پَؿـی ثشای حفبظت اص تبػیؼبت     هَاسد کبسثشد :           

 هعشض گبصّب ٍ تشؿح هَاد ؿیویبیی خَسًذُ هیجبؿٌذ ثِ کبس هیشٍد.

 

 هقبٍهت عبلی دس ثشاثش اػیذّب ٍ هَاد قلیبیی -1ٍیظگی ّبی اػبػی:            

 عبلی داسای چؼجٌذگی ٍ دٍام-2                                     

 هقبٍم دس ثشاثش دسجِ حشاست خـک-3                                     

 قبثلیت اعوبل ثشسٍی ػطَح فلضی ٍ ثتَى-4         

 هقبٍهت هکبًیکی ثبال-5                                    
 ػیؼتن پیـٌْبدی:    

  90µ PT-716-70یک الیِ-1         

 هیبًی اپَکؼی فٌَلیک75µیک الیِ -2         

 سٍیِ اپَکؼی فٌَلیک  75µیک الیِ-3        

 
 



 

 

 

    PT-716    پرایمر اپوکسی فنولیک      
 آهبدُ ػبصی ػطح : 

 ػطَح چَثی:  -1
 

 خـک گشددٍ اگش هذت  صهبى صیبدی اص اعوبل سًگ " تویضٍ عبسی اص ّشگًَِ چشثی ٍ آالیٌذُ ّبی دیگش ثبؿذ. قجل اص سًگ آهیضی ػطح ثبیذ کبهال"     ایي ػطَح ثبیذ کبهال   
 صیشیي گزؿتِ ثبؿذ صثشی هٌبػجی تَػط ػٌجبدُ ًشم ثش سٍی ػطح ایجبد گشدد.

 

 ػطَح آٌّی :  -2
 

ػطح آّي سا ثب حالل هٌبػت ؿؼتـَ دّیذ تب عبسی اص چشثی ٍ ًوک ٍ ّش گًَِ آالیٌذُ دیگش گشدد . ػپغ صًگ صدایی ٍایجبد پشٍفبیل ثش سٍی ػطح سا  یب  اثضاس هکبًیکی تب 
 اًجبم دّیذ . دس ػبصُ ّبی فلضی ًقبط جَؿکبسی ؿذُ ٍگَؿِ ّب)قؼوت ّبی iso-st3(sspc-sp3)یب ثَػیلِ اثضاس هکبًیکی تب دسجiso-st3ِ(sspc-sp3)دسجِ

صاٍیِ داس (سا ثبیذ ثب دقت ثیـتش آهبدُ ػبصی ًوَدُ )ًقبط جَؿکبسی ؿذُ ثبیذ صب  ٍ صیقلی ٍ عبسی اص ّش گًَِ صا ذُ ٍ تیضی ثبؿٌذ(ثعذ اص اًجبم صًگ صدایی رسات حبصل اص 
 خـک ًوبییذ. اعوبل "آهبدُ ػبصی ٍ ػبیش آلَدگیْب سا ثب فـبس َّا )ثبد عبسی اص سطَثت ٍ چشثی ( ٍ یب ثب سٍؽ ٍکیَم )ایجبد خال  ( اص سٍی ػطح صدٍدُ ٍ ثب پبسچِ تویض کبهال

 الیِ اٍل سًگ )پشایوش ( ثبیذ حذاک ش یک ػبعت ثعذ اص آهبدُ ػبصی اًجبم پزیشد.

 

 ػطَح ثتًَی :    -3

 
سٍصاصاعوبل ثتَى گزؿتِ ثبؿذدسصَستیکِ ثتَى قذیوی ثبؿذ ثبیذ ػطح تَػط آة ؿیشیي ؿؼتـَ گشدد تب آالیٌذُ ّبیی اصقجیل ًوکْبی تـکیل 28اگش ثتَى تبصُ ثبؿذثبیذ 

ؿذُ,چشثی,گشد ٍ جبس,رسات ػؼت ًٍبپبیذاسٍ...اصػطح اى ثشطش  گشدد تَصیِ هیگشدددس صَست ًیبص خ َصب دسهَسد ثتَى ّبی قذیوی اص چشثیگیشّبی قلیبیی ثشای پب  ؿذى 
کلیِ االیٌذُ ّب اػتفبدُ گشدد ٍعولیبت ؿؼتـَثب اة ثعذاص چشثیگیشی تکشاس گشدد دس اداهِ ثِ جْت ایجبد صثشی هٌبػت ثِ دٍسٍؽ ؿیویبیی ٍ هکبًیکی هیتَاى عول کشد 

صثشی هٌبػت سٍی ػطح ایجبد ؿذَّ دسًْبی تَػط فـبس ثبد عبسی اصسطَثت ٍچشثی ٍیب ثب سٍؽ خال ػطح اصکلیِ رسات power toolدسسٍؽ هکبًیکی تَػط اثضاس هکبًیکی

دسًْبیت ػطح ثب اة (acid pickling)ثجبکبًذُ پب  ؿذُ ٍ آهبدُ سًگ اهیضی هیگشدد دسسٍؽ ؿیویبیی صثشی ػطح تَػط اػیذّبی هٌبػجی ثشسٍی ثتَى صَست هیگیشد
 ؿیشیي ؿؼتـَ ٍپغ اص خـک ؿذُ اهبدُ سًگ اهیضی هیگشدد

 ؿشایط اعوبل اػپشی هعوَلی اػپشی ثذٍى َّا ثشع  لطک
 دسصذ تیٌش 7-10% 2-4% 5-7% -

- - 120-150bar 3-6 bar فـبس ػش ًبصل 

- - 0.45-0.65 mm 1.6-2 mm قطش ػش ًبصل  

- - 40-60cm 30-50cm  فبصلِ دػت 

 
 دػتَس العول سًگ آهیضی سًگ :

 هخلَط گشدد  دقت ؿَد کِ ّی گًَِ سػَثی دس تِ  ظش  ثبقی ًوبًذ   ػپغ ّبسدًش سا "ثعذ اص آهبدُ ػبصی ػطح ٍ اًتخبة ًحَُ سًگ آهیضی   اثتذا سًگ سا ثْن ثضًیذ تب کبهال
ٍ تیٌش هخ َف سا ثِ هقذاس هٌبػت )هقذاس اى ثِ سٍؽ اعوبل ثؼتگی داسد(ثِ هخلَط  ثب ًؼجت پیـٌْبدی ثِ سًگ اضبفِ ًوَدُ هخلَط سا کبه  هیکغ ًوبییذ تب یکٌَاخت گشدد

حلت   هیتَاى    دسجِ اػتc25° اضبفِ ًوَدُ تب سًگ قبثل اجشا گشددٍ ثِ ػشعت اعوبل ًوبییذ  ػپغ ثب اثضاس هٌبػت سًگ سا اعوبل ًوبییذ.دس صَستی کِ دهبی هحیط ثبالی
       .سًگ سا دس ظش  اة ی  خٌک ًگْذاؿت تب عوش هفیذ اى ثیـتش ؿَد

 

 ًگْذاسی ٍ حول ٍ ًقل: 
سًگ فَ  قبثل اؿتعبل هی ثبؿذ ثٌبثش ایي ثبیذ دس ظش  دس ثؼتِ ٍ پلو  ؿذُ ثِ دٍس اص سطَثت   آتؾ   جشیبى ؿذیذ ثش  ٍ هَاد هحتشقِ ًگْذاسی ؿَد .  تَصیِ  

  هی ثبؿذ. c20°هی گشدد  ثعذ اص ثبص کشدى دس ظش  هحتَیبت آى سا دس کَتبّتشیي صهبى ه ش  ًوبییذ. دهبی هٌبػت 
 

  ًکبت ایوٌی :
ٌّگبم کبسثشد سًگ اص تجْیضات ایوٌی ً یش هبػک   عیٌک   سٍپَؽ ٍ تَْیِ هٌبػت اػتفبدُ گشدد. دس صَست توبع ثب پَػت هحل سا ثب پبسچِ آ ـتِ ثِ حالل 

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

  تَجِ:ثب افضایؾ دهب عوش هفیذ هخلَط سًگ ٍ ّبسدًش کبّؾ هی یبثذ.
 


