
 

 

 

                                 

 

  PT-115       آلکیدی کرومات پرایمر زینک 
 

 ضذ صًگ ثش پبیِ سصیي آلکیذی ثلٌذ سٍغي ٍ پیگوٌت ضذ خَسدگی کشٍهبت سٍی هیجبضذ.  PT-115ضٌبخت فشآٍسدُ :    

 
 هبت                             ثشاقیت:دادُ ّبی فٌی :                 
 فبم :                                 سجض ٍ صسد)ٍ سال ّبیی کِ فبم صسد داسًذ(                                    

 % ±58 جبهذ حجوی :                                                         

  0.05gr/cm3±1.5                                  داًسیتِ:                                     

        c°  33   دهبی اضتعبل:                                                      

 60µ-40ضخبهت فیلن خطک :                                               

 2hrs at  25°cصهبى خطک ضذى سطحی :                                        

 6hrs at  25°c    ضذى عوقی :       صهبى خطک                                 

 7days at 25°c          سختی کبهل :                                              

 m2/kg 5.5پَضص تئَسی:                                                           
 پَضص عولی:                        ثستِ ثِ ضشیت اتالف                                    

 c°20هبُ دس12صهبى اًجبسداسی:                                                         

 کیلَیی25حلت-کیلَیی 5ثستِ ثٌذی:                         گبلي                                     

 سٍش کبسثشد :                       اسپشی َّا / ثذٍى َّا / ثشس/غلطک              دادُ ّبی کبسثشدی :

 c° 50-5           دهبی کبسثشد :                                                 

        PTS-112سقیق کٌٌذُ:                                                             

 min 24 hrsصهبى ثیي دٍ پَضص :                                                   

                                                                           max 4 month 
 ضشایط ًگْذاسی :                   هحیط خطک ٍ خٌک ثب تَْیِ هٌبست                                   

 
هٌْذسی,پلْب, هبضیي سبصی ٍ اًجبسّب ثکبس هیشٍد دس هقبثل عَاهل هحیطی ًیوِ صٌعتی,هشطَة ٍ ثشای هصشف ثشسٍی سبصُ ّبی فلضی       هَاسد کبسثشد :           

ضشجی ٍ هحیطْبی ضْشی هَسد هصشف قشاسگشفتِ است ثکبس هیشٍد ٍ هَجت افضایص چسجٌذگی سًگْبی سٍیِ آلکیذی ثِ سطح 
 هیگشدد.

 

 جلَگیشی اصصًگ صدگی -1ٍیژگی ّبی اسبسی:            

 هقبٍهت خَة دس ثشاثشهحیطْبی خَسًذُ هتَسط تب ضعیف -2                                   

 اًعطبف پزیشی خَة -3                                   

 قذست پَضص ٍ چسجٌذگی خَة ثِ سطح فلض -4                                  

 بى ثشسٍی سطح قبثلیت اعوبل آس-5                                   
 سیستن پیطٌْبدی:    

     50µ   PT-115یک الیِ-1         

 هیبًی آلکیذی  50µیک الیِ-2         

 سٍیِ آلکیذی50µیک الیِ -3        

 *  الصم ثِ رکش است هیتَاى ایي سیستن سا ثصَست تک الیِ یب دٍالیِ اعوبل ضَد                                    
 
 

 
 



 

 

 

 

 

    PT-115    پرایمر زینک کرومات آلکیدی     
 

 آهبدُ سبصی سطح : 

 سطَ  سًگ آهیضی ضذُ :  -1
 

 خطک گشددٍ اگش هذت  صهبى صیبدی اص " تویضٍ عبسی اص ّشگًَِ چشثی ٍ آالیٌذُ ّبی دیگش ثبضذ. قجل اص سًگ آهیضی سطح ثبیذ کبهال"      ایي سطَ  ثبیذ کبهال
 اعوبل سًگ صیشیي گزضتِ ثبضذ صثشی هٌبسجی تَسط سٌجبدُ ًشم ثش سٍی سطح ایجبد گشدد.

 

 سطَ  آٌّی :  -2
 

سطح آّي سا ثب حالل هٌبست ضستطَ دّیذ تب عبسی اص چشثی ٍ ًوک ٍ ّش گًَِ آالیٌذُ دیگش گشدد . سپ  صًگ صدایی ٍایجبد پشٍفبیل ثش سٍی سطح سا  یب  
 اًجبم دّیذ . دس سبصُ ّبی فلضی ًقب  جَضکبسی ضذُ ٍگَضِ ّب)قسوت ّبی صاٍیِ داس (سا ثبیذ ثب دقت iso-st3(sspc-sp3)اثضاس هکبًیکی تب دسجِ

ثیطتش آهبدُ سبصی ًوَدُ )ًقب  جَضکبسی ضذُ ثبیذ صبف ٍ صیقلی ٍ عبسی اص ّش گًَِ صا ذُ ٍ تیضی ثبضٌذ(ثعذ اص اًجبم صًگ صدایی رسات حبصل اص آهبدُ 
 خطک "سبصی ٍ سبیش آلَدگیْب سا ثب فطبس َّا )ثبد عبسی اص سطَثت ٍ چشثی ( ٍ یب ثب سٍش ٍکیَم )ایجبد خال  ( اص سٍی سطح صدٍدُ ٍ ثب پبسچِ تویض کبهال

 ًوبییذ. اعوبل الیِ اٍل سًگ )پشایوش ( ثبیذ حذاک ش یک سبعت ثعذ اص آهبدُ سبصی اًجبم پزیشد. 

  

 ضشایط اعوبل اسپشی هعوَلی اسپشی ثذٍى َّا ثشس غلطک
 دسصذ تیٌش 10-15% 0-5% 6-9% 5-8%

- - 120-150bar 2-5 bar فطبس سش ًبصل 
- - 0.38-0.50 mm 1.2-2 mm قطش سش ًبصل  

- - 80-100cm 30-50cm  فبصلِ دست 

 
 دستَس العول سًگ آهیضی سًگ :

 هخلَ  گشدد  دقت ضَد کِ ّی گًَِ سسَثی دس تِ   شف ثبقی ًوبًذ   "ثعذ اص آهبدُ سبصی سطح ٍ اًتخبة ًحَُ سًگ آهیضی   اثتذا سًگ سا ثْن ثضًیذ تب کبهال
سپ  تیٌش هخصَظ سا ثِ هقذاس هٌبست )هقذاس اى ثِ سٍش اعوبل ثستکی داسد(ثِ هخلَ  اضبفِ ًوَدُ تب سًگ قبثل اجشا گشدد  سپ  ثب اثضاس هٌبست سًگ سا 

 اعوبل ًوبییذ.        
 

 ًگْذاسی ٍ حول ٍ ًقل: 
سًگ فَ  قبثل اضتعبل هی ثبضذ ثٌبثش ایي ثبیذ دس  شف دس ثستِ ٍ پلو  ضذُ ثِ دٍس اص سطَثت   آتص   جشیبى ضذیذ ثش  ٍ هَاد هحتشقِ ًگْذاسی ضَد. 

  هی ثبضذ. c20° تَصیِ هی گشدد  ثعذ اص ثبص کشدى دس  شف هحتَیبت آى سا دس کَتبّتشیي صهبى هصشف ًوبییذ. دهبی هٌبست 
 

  ًکبت ایوٌی :
ٌّگبم کبسثشد سًگ اص تجْیضات ایوٌی ً یش هبسک   عیٌک   سٍپَش ٍ تَْیِ هٌبست است بدُ گشدد. دس صَست توبس ثب پَست هحل سا ثب پبسچِ آغطتِ ثِ حالل هٌبست 

 تویض ًوَدُ ٍ ثب هقذاس صیبدی آة ٍلشم ٍ صبثَى ضستطَ ًوبییذ .اص تٌ   ثخبسات سًگ ثِ ٍیژُ دس ٌّگبم اعوبل اجتٌبة گشدد.
 


