ایران پوشش

تولید کننده و مجری پوشش های پلیمری نوین

ﻻك ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎن ﺷﻔﺎف ﺿﺪ ﺳﺎﻳﺶ و ﺿﺪ رطﻮبت
ﻻك ﭘلﻲ یورتان شفاف یﻚ مﺤﺼول دوﺟﺰﺋﻲ است که از ترکیﺐ رزیﻦ ﭘلﻲ استر و هاردنر ایﺰوسیانات
به دست مﻲ آید .ﻓیلﻢ حاﺻﻞ از ایﻦ ﭘوشش مقاومت بﺴیار مﻄلوبﻲ در مقابﻞ ﻋوامﻞ ﺟوی ،نورﻓرابﻨفش،
رطوبت ،آﻻیﻨده های مﺤیﻄﻲ و ﻋوامﻞ مکانیکﻲ دارد .ایﻦ مﺤﺼول همﭽﻨیﻦ در برابر ﺿربه ،خش ﭘﺬیری،
مواد شیمیایﻲ مقاوم بوده و دارای مقاومت سایﺸﻲ بﺴیار باﻻیﻲ نیﺰ مﻲباشد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ
رﻧﮓ و بﺮاﻗﻴت

ﻻك شفاف (براق  /مات)

ﻧﺴﺒت ﺗﺮﻛﻴﺐ وزﻧﻲ

A/B = 4:4

ﺿﺨﺎﻣت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

 466میکرون

درﺻﺪ ﺟﺎﻣﺪ وزﻧﻲ

% 76

ﭼﮕﺎﻟﻲ

4𝑔/𝑐𝑚7

دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ بﺮاي اﺟﺮا

℃46-75

ﻋﻤﺮ ﻣﺼﺮف )(Pot Life

4h

زﻣﺎن ژل ﺷﺪن )(Gel Time

2h

زﻣﺎن خﺸک ﺷﺪن ) (Curing Timeسﻄﺤﻲ  4ساﻋت ،ﻋمقﻲ  21ساﻋت ،نهایﻲ  3روز
دﻣﺎي ﻧﮕه داري

℃ 25

ﻋﻤﺮ ﻧﮕه داري در اﻧﺒﺎر

 4ماه
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤل اﺟﺮا:
به مﻨﻈور حﺼول چﺴبﻨدﮔﻲ بیﺸتر سﻄﺢ باید تمیﺰ و ﻋاری از آﻟودﮔﻲ ،ﮔرد و ﻏبار و ذرات سﺴت باشد .ﻗبﻞ از
اﻋمال ﭘوشش ،سﻄﺢ توسﻂ دستﮕاههای ساب آماده سازی مﻲﮔردد .باید دﻗت نمود کلیه ابﺰار و وسایﻞ
اﻋمال کامﻼً تمیﺰ و ﻋاری از هرﮔونه آﻟودﮔﻲ باشد.
ﭘس از آماده سازی سﻄﺢ ،ﺟﺰء  Aبه ﺻورت ﺟداﮔانه باهمﺰن مﻨاسﺐ هﻢ زده شود (در ﺻورت ﻟﺰوم مﻲتوانید تا
 %46از تیﻨر ﭘلﻲ یورتان برای رﻗیق کردن استفاده کﻨید) ،سپس ﺟﺰء  Aرا با ﺟﺰء  Bبه نﺴبت ترکیﺐ ایﻦ
مﺤﺼول ،توسﻂ همﺰن مﻨاسﺐ به خوبﻲ مﺨلوط نماﺋید تا ترکیبﻲ کامﻼ همﮕﻦ و یکﻨواخت به دست آید.
بﻌد یﻚ ﻻیه نازك (با استفاده از اسپری ،برس ،رول) اﺟرا کﻨید ،ﻻیه دوم باید ﭘس از  21ساﻋت اﻋمال
شود

ﺗﻮﺟه!!


هﻨﮕام اﻋمال ﭘوشش رطوبت سﻄﺢ باید کمتر از  %1بوده و حداکثر رطوبت مجاز هوا  %36باشد.



دمای سﻄﺢ باید  2-7درﺟه سانتیﮕراد باﻻتر از نقﻄه شبﻨﻢ باشد.



مﺤتویات ظرف در مﺤیﻂ خﺸﻚ ،خﻨﻚ و به دور از نور مﺴتقیﻢ خورشید و با تهویه مﻨاسﺐ نﮕه داشته
شود .بﻌد از مﺼرف درب ظرف را مﺤکﻢ ببﻨدید .بهتریﻦ زمان مﺼرف در ﺻورت رﻋایت شرایﻂ انبار داری
حدود  4ماه مﻲباشد.
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ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ:
 از استﻨﺸاق مداوم بﺨارات حﻼل ایﻦ ﭘوشش در ﻓﻀاهای بﺴته خودداری نموده و استفاده از دستکش در زمان
اﺟرا توﺻیه مﻲشود و در ﺻورت تماس با ﭘوست ،با آب و ﺻابون شﺴتﺸو داده شده و در ﺻورت بروز
حﺴاسیت و تﺤریﻚ بیﺸتر ﭘوست به ﭘﺰشﻚ مراﺟﻌه نمایید.


ایﻦ مﺤﺼول اشتﻌاﻟﺰا بوده و بایﺴتﻲ از حرارت ،ﺟرﻗه و شﻌله دور نﮕهداشته شود.
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