ایران پوشش

تولید کننده و مجری پوشش های پلیمری نوین

رﻧﮓ ﺿﺪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر:
رنﮕهای ﺿد ﮔرد و ﻏبار ،رنﮕهایﻲ بر اساس رزیﻦ های ﭘلﻲ یورتانﻲ دوﺟﺰﺋﻲ خاص مﻲ باشﻨد که با
کاهش اﺛر بار اﻟکتریکﻲ نیروی اﻟکتروستاتیکﻲ بیﻦ سﻄﺢ رنﮓ و ﻏبارهای موﺟود در هوا از بیﻦ برده و مانﻊ
از چﺴبﻨدﮔﻲ ذرات ﮔرد و ﻏبار هوا بر روی سﻄﺢ مﻲ شوند .ﻗبﻞ از بررسﻲ کامﻞ رنﮓ ها ابتدا باید بدانیﻢ
که ﻓرآیﻨد اﻓﺰایش آﻟودﮔﻲ و اﻓﺰایش ﮔرد و ﻏبار بر روی سﻄوح نتیﺠه دو ﻋامﻞ مهﻢ و اساسﻲ مﻲ باشد:
ﻋامﻞ اول ناشﻲ از نیروی وزن ﮔردو ﻏباری است که بر روی سﻄﺢ مﻲ نﺸیﻨد و ﻋامﻞ دوم ناشﻲ از وﺟود
نیروهای اﻟکتروستاتیﻚ سﻄﺤﻲ است و ذراتﻲ که به نﺰدیﻚ سﻄﺢ مﻲ رسﻨد توسﻂ سﻄﺢ رنﮓ و به دﻟیﻞ
وﺟود ذرات باردار درون رنﮓ ،ﺟﺬب شده و باﻋﺚ اﻓﺰایش میﺰان ذرات آﻻیﻨده بر روی سﻄﺢ رنﮓ مﻲ شوند،
ایﻦ ذرات آﻻیﻨده ﭘس از نﺸﺴتﻦ بر روی سﻄﺢ به آن چﺴبیده و با نیروی باد و باران از روی سﻄﺢ بلﻨد
نمﻲ شوند و ﭘس از اندکﻲ بارندﮔﻲ بر روی سﻄﺢ باﻗﻲ مانده و به آن مﻲ چﺴبﻨد.

همانﻄور که ﮔفته شد ایﻦ رنﮓ با کاهش اﺛر نیروی اﻟکترواستاتیکﻲ از ﺟﺬب و نﺸﺴتﻦ ذرات نﺰدیﻚ به
سﻄﺢ بر روی آن ﺟلوﮔیری مﻲ کﻨد و همﭽﻨیﻦ مانﻊ چﺴبیدن ذراتﻲ که به دﻟیﻞ نیروی وزن بر روی سﻄﺢ
مﻲنﺸیﻨﻨد ،خواهد شد و حتﻲ در ﺻورت نﺸﺴتﻦ میﺰان ناچیﺰی از آﻻیﻨده ها بر روی آن ،ایﻦ ذرات آﻻیﻨده
با کوچکتریﻦ نیروی ناشﻲ از وزش باد و یا بارندﮔﻲ از روی سﻄﺢ ﺟدا مﻲ شوند .

یکﻲ دیﮕر از مﺰایای ایﻦ رنﮓ ها وﺟود ساختار یکپارچه مﻲ باشد که ایﻦ ساختار مانﻊ نفوذ آﻻیﻨده ها در
سﻄﺢ رنﮓ مﻲ شود .از دیﮕر ﻗابلیت های ایﻦ رنﮓ مﻲ توان به مقاومت شیمیایﻲ باﻻی آن اشاره کرد که
در مقابﻞ خوردﮔﻲ بﺴیار مقاوم بوده و با استفاده از ایﻦ مﺤﺼول مﻲ توان ﻋمر مفید سﻄوح ﻓلﺰی و رنﮕﻲ
را اﻓﺰایش داد .مقاومت نوری و  UVایﻦ مﺤﺼول بﺴیار باﻻست به طوری که در مقابﻞ نور خورشید هیﭽﮕونه
تﻐییر رنﮕﻲ از خود نﺸان نمﻲ دهد و همﭽﻨیﻦ خواص مکانیکﻲ و شیمیایﻲ خود را حفﻆ مﻲ کﻨد.
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ:
اکﺜر نمونه های خارﺟﻲ موﺟود به ﺻورت ﻻك شفاف (ﭘوشش شفاف نهایﻲ) ﻋرﺿه مﻲ شود ،همیﻦ ﻋامﻞ
باﻋﺚ مﻲ شود تا ﻗبﻞ از اﻋمال ﭘوشش نهایﻲ ،نیاز به رنﮓ آمیﺰی سﻄﺢ وﺟود داشته باشد و چﻨانﭽه برای
ﭘوشش زیریﻦ از رنﮓ های دو ﺟﺰﺋﻲ برای رسیدن به خواص خوب استفاده شود هﺰیﻨه اﺿاﻓﻲ زیادی به
کارﻓرما تﺤمیﻞ مﻲ ﮔردد (ﻗیمت هر کیلو از رنﮓ دو ﺟﺰﺋﻲ با خواص مﻨاسﺐ ﺟهت ﭘوشش مورد نیاز برای
زیر ﻻك ،حدود  26-25هﺰار تومان مﻲ باشد) .از طرﻓﻲ ایﻦ ﻻك ها از مقاومت مکانیکﻲ و سایﺸﻲ ﭘاییﻦ
تری نﺴبت به رنﮓهای ﺿد ﮔرد وﻏبار ایﻦ شرکت برخوردارند و همﭽﻨیﻦ هﺰیﻨه خرید ایﻦ ﻻك بﺴیار
باﻻتر از رنﮓ های ایﻦ شرکت مﻲ باشد .اﻟبته شایان ذکر است که چﻨانﭽه ﻓام رنﮓ مورد نﻈر طوسﻲ تیره
باشد مﻲ توان با تﻐییر ﻓرموﻻسیون و بدون تﻐییر در خواص نهایﻲ رنﮓ ،ﻗیمت را حدود  16-56درﺻد
کاهش داد.

اﻃﻼﻏﺎت ﻓﻨﻲ :
خواص ﻓرآیﻨدی
رنﮓ و براﻗیت  .....................................................................................................رنﮕهای مﺨتلﻒ و نیمه براق
ﭘوشش تﺌوری 4 𝑚2 /𝐿𝑖𝑡.....................................................................................................با ﺿﺨامت 4mm
ﺿﺨامت ﭘیﺸﻨهادی 6.3-4mm .........................................................................................................................
دمای مﻨاسﺐ برای اﺟرا 46-75℃ .....................................................................................................................
ﻋمر مﺼرف )26min ....................................................................................................................... (Pot Life
زمان ژل شدن )25-76 min ..................................................................................................... )Gel Time
زمان خﺸﻚ شدن ) ................. (Curing Timeسﻄﺤﻲ 4-2ساﻋت ،ﻋمقﻲ  21ساﻋت ،نهایﻲ  3روز
دمای نﮕه داری 25℃ ...........................................................................................................................................
ﻋمر نﮕه داری در انبار  4 ................................................................................................................................ماه
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ﺧﻮاص ﻓیزﻳکﻲ:
درﺻد ﺟامد وزنﻲ%466 ..............................................................................................................................................
درﺻد % ............................................................................................................................................................. VOC
چﮕاﻟﻲ 4.4± 6.4𝑔/𝑐𝑚7 .......................................................................................................................................
ویﺴکوزیته ...............................................................................................................................................................
استﺤکام کﺸﺸﻲ .....................................................................................................................................................
اﻓﺰایش طول .............................................................................................................................................................
سﺨتﻲ .......................................................................................................................................................................
ﭘایداری دمایﻲ ℃ – 56± 456 .............................................................................................................................

دستﻮر العﻤل اﺟﺮا:
سﻄﺢ باید تمیﺰ و ﻋاری از آﻟودﮔﻲ ،ﮔرد و ﻏبار و ذرات سﺴت باشد .ﻗبﻞ از اﻋمال ﭘوشش ،سﻄﺢ توسﻂ
دستﮕاههای ساب آماده سازی مﻲ ﮔردد .باید دﻗت نمود کلیه ابﺰار و وسایﻞ اﻋمال کامال تمیﺰ و ﻋاری از
هرﮔونه آﻟودﮔﻲ باشد.
ﭘس از آماده سازی سﻄﺢ ﺟﺰ  Aبه ﺻورت ﺟداﮔانه با همﺰن مﻨاسﺐ زده شود سپس ﺟﺰ  Aرا با ﺟﺰ  Bبه
نﺴبت ترکیﺐ ایﻦ مﺤﺼول ،توسﻂ همﺰن مﻨاسﺐ با سرﻋت  rpm 766-566به خوبﻲ مﺨلوط مﻲ نماﺋیﻢ تا
ترکیبﻲ کامال همﮕﻦ و یکﻨواخت به دست آید .ﺟهت اﺟرا از کاردك های دندانه دار استفاده شده و حبابﮕیری
توسﻂ ﻏلتکهای هواﮔیر انﺠام مﻲ شود.
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توﺻیه مﻲ شود ﺟهت بهبود چﺴبﻨدﮔﻲ ﻗبﻞ از اﻋمال کفپوش از ﭘرایمر  NP-445استفاده شود.
ﻗبﻞ از اﻋمال کفپوش بر روی ﭘرایمر از خروج حالل های موﺟود در ﭘرایمر اطمیﻨان حاﺻﻞ شود .ایﻦ کار سبﺐ
اﻓﺰایش ﻋمر مفید سرویس دهﻲ کفپوش مﻲ ﮔردد.
توﺟه!!
 هﻨﮕام امال ﭘوشش رطوبت سﻄﺢ باید کمتر از  %1بوده و حداکﺜر رطوبت مﺠاز هوا  %36مﻲ باشد.
 دمای سﻄﺢ باید  2-7درﺟه سانتﻲ ﮔراد باﻻتر از نقﻄه شبﻢ باشد.
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