ایران پوشش
تولید کننده و مجری پوشش های پلیمری نوین

پوشش پلیمری پلییوریا:
یک نوع االستومر است که از واکنش ایزوسیانات و پلی آمین بدست میآید .این محصول با برخورداری از ضریب
باالی مقاومت مکانیکی ،فیزیکی ،حرارتی و شیمیایی نقایص پوشش های پلی یورتان را بر طرف کرده و با به کارگیری
تکنولوژی برتر ساخت منجر به تولید پلیمرهایی مستحکم ،انعطاف پذیر با سرعت گیرش و مقاومت باال شده است.
این پوشش به دلیل دارا بودن انعطاف باالتر در مقابل ترک ،پارگی ،خوردگی و تحمل ضربه نسبت به سایر پوششهای
موجود ارجحیت دارد.

ویژگیهای خاص پوشش پلیمری پلییوریا :








مقاومت عالی در برابر خوردگی ،انواع اسیدها و بازهای موجود در داخل پسابهای کارخانجات صنعتی
قابلیت بهره برداری سریع پس از اجرا
افزایش طولی فوق العاده
ایجاد مقاومت فیزیکی و شیمیایی باال
مقاومت باال در برابر اشعه UV
مقاومت عالی در برابر سایش ،خورندگی ،پارگی و ضربه
دارای تایید فنی و سالمت از انجمن سنجش و مصالح ساختمانی امریکا
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ایران پوشش
تولید کننده و مجری پوشش های پلیمری نوین

موارد مصرفی پلی یوریا:
 پوشش پشت بام ها ،سقفها و شیروانیهای ساختمانهای مسکونی،اداری و تجاری وسولههای صنعتی کفپوش وانتهای باری و کامیونها پوشش داخلی کلیه وسایل نقلیه عمومی مانند :اتوبوسها ،قطارها و هواپیماهاکفپوش ماشینهای حمل گوشت و میوه پوشش ماشینهای حمل زباله و سطلهای زباله عایق کاری لولهها و تانکرهای نفتی ،سوختی ،آبی ،مواد شیمیایی و غیره از داخل و خارج کفپوش تعمیرگاهها و پارکینگ ها عایق کاری کولهها ،منابع آب ،سولهها و سردخانههای صنعتی عایق کاری لولههای فاضالب ،مخازن و تصفیه خانه آبهای زائد و جلوگیری از نفوذ آن به محیط زیست پوشش نیمکتهای معابر عمومی و آب نماهای شهری عایق تونل ها و پل های آهنی ،آجری ،بتونی و چوبی کفپوش بیمارستان ها ،اتاق های پاک ،اتاق های جراحی و آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیص طبی کفپوش کارخانهها ،مدارس و مراکز اداری عایق کاری تمامی سطوح (افقی و عمودی) آشپزخانههای صنعتی پوشش ایستگاههای اتوبوس کفپوش زمینهای ورزشی مانند :بسکتبال ،تنیس ،بدمینتون و غیره پوشش و عایق بندی استخرها ،حمامها ،سونا و سرویسهای بهداشتی ترمیم و بازسازی کارخانهها و اماکن قدیمی و فرسوده عایق کاری سدها -پوشش استبلها ،دامداریها ،مرغ داریها و گلخانههای صنعتی
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ایران پوشش
تولید کننده و مجری پوشش های پلیمری نوین

ردیف

مشخصات فنی پلی یوریا گرم:

ویژگی مواد

مشخصات

1

رنگ

رنگ درخواستی

2

دمای نگهداری

℃+46℃/+76

3

چگالی

4,4 ± 6,64𝑔/𝑐𝑚7

4

نسبت اجزای تشکیل دهنده

( 4،6 : 4،6نسبت به حجم)

5

گرانروی مخلوط ℃pri T=06

466 MPa-s

6

سختی )(Shore A

)06 (ASTMD 2216, DIN 57565

7

سختی )(Shore D

)51 (ASTMD 2216, DIN 57565

8

نیروی شکست )(Tensile

(ASTMD 142, DIN 57561) 42،0 Mpa

9

نیروی پارگی )(Tear Strenght

(ASTMD 142, DIN 57561) 0،7

11

کشش هنگام پارگی )(Elongation

(ASTMD 142, DIN 57561) ≥ %256

11

چسبندگی به فلز

(DIN EN 21421, ISO 1421)≥4،2 – 4،1
Mpa
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ایران پوشش

ردیف

تولید کننده و مجری پوشش های پلیمری نوین

مقاومت در برابر مواد شیمیایی

1

چسبندگی به بتن

2

 %46نمک NaCI

(DIN EN 21421, ISO 1421)≥4،7 – 4،5
Mpa
مقاوم

3

 %46اسید سولفوریک 𝐻, 𝑆𝑂1 /

مقاوم

4

 %46اسید هیدروکلریک HCI /

مقاوم

5

 %26آمونیوم 𝑁𝐻1+ /

مقاوم

6

 %56هیدروکسید سدیم NaOH /

مقاوم

7

مدت زمان خشک شدن

 46ثانیه

8

مدت زمان سفت شدن )(T=+26

 24ثانیه

9

مدت زمان خشک شدن کامل و
مقاومت مکانیکی

یک ساعت بعد
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ایران پوشش

ردیف

تولید کننده و مجری پوشش های پلیمری نوین

مقاومت در برابر مواد شیمیایی

1

مواد جامد

%466

2

مقاومت در برابر آب

مقاوم

3

جذب آب

ندارد

4

عایق آب

ضد نفوذ آب

5

مقاومت در برابر دمای باال در مدت زمان کم

تغییری به وجود نمی آید.

)(T=266℃,4min
6

دمای اجزای تشکیل دهنده (به هنگام
عملیات)

 +35تا  +06درجه

7

فشار هنگام عملیات

8

عمر نگهداری

436-266 Bar (min 436 Bar, max 216
)Bar
 4ماه

9

مصرف برای ضخامت  4میلیمتر

4𝑘𝑔/𝑚2

11

عمر مفید در استفاده به صورت معمول

 25تا  56سال

آدرس :تهران -شهر زیبا -خیابان شهید آشوری – نبش کوچه بوستان – ساختمان هایپر مارکت شهر – طبقه پنجم  -واحد  41تلفکس624-11764341 :

ایران پوشش

تولید کننده و مجری پوشش های پلیمری نوین

ردیف

مشخصات فنی پلی یوریا سرد:
خواص فیزیکی

1

درصد جامد وزنی

%001

2

VOC

ندارد

3

ویسکوزیته

0000 Centipoise

4

چگالی

5

افزایش طول

)41% (ASTM D806M

6

استحکام کششی

(ASTM) 44،1 Mpa

7

مقاومت چسبندگی

) ASTM D%001

8

مقاومت فشاری فیلم خشک

) ASTM D896M

9

پایداری دمایی

11

سختی

44 Shore D

11

جذب آب

ندارد

)

𝑔
𝑐𝑚7

( 4.5 ±6.4

℃~ +446

𝑔𝐾
𝑐𝑚1
𝑔𝐾

( 415

𝑐𝑚1

( 445

℃-16
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