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  شرح و عملکرد

بدون  یک نوع کفپوش RESITAN کفپوش پلی اورتان،
درز و انعطاف پذیر بر پایه رزین سنتتیک پلی اورتان 
می باشد. این کفپوش عالوه بر ایجاد سطحی صاف و 

در مقابل نفوذ آب، روغن و  (Antidust) یکنواخت
برابر سایش و  امالح شیمیایی کامال مقاوم بوده و در

و ضربات مکانیکی  ارتعاش دستگاههاي با فرکانس باال
همچنین  .نیز استحکام فوق العاده اي خواهد داشت

خواص انعطاف پذیري باال، عدم جرم گیري و مقاومت 
دهاي کاربر UV در برابر ضربه و سایش و اشعه خورشید
 فراهم آورده استگسترده ایی براي کفپوش پلی اورتان 

 موارد کاربرد
سیستم هاي کف سازي کارخانه تولید وسایل بهداشتی و -

 آرایشی
 صنایع نظامی-
 پارکینگ هاي مجتمع هاي تجاري و اداري-
 انبارها، سردخانه ها و سالن هاي تولید-

  فرودگاهها، پارکینگ ها و رمپ ها

 فیزیکی و شیمیاییخصوصیات 
  :مایع غلیظحالت فیزیکی 

  :شفافرنگ 

  : درصد 2با رواداري  35درصد جامد وزنی 

  گرم بر سانتی متر 08/1 :مخلوط وزن مخصوص
 مکعب

 1به 4  نسبت وزنی اجزا ترکیب)B:A(  
  : درجه سانتی گراد 65نقطه اشتعال 

  مکانیزم سخت شدن: تبخیر حالل و واکنش
 شیمیائی دوجز

 و نحوه ي مصرف میزان   
جمله پرایمر،  کفپوش پلی اورتان داراي اجزاي مختلفی از

فیلر هاي دانه بندي شده سیلیس، پودرهاي مخصوص 
می  (TOP COAT) و روکش نهایی تیکسوتروپ کننده

ماستیک و  باشد.اجزاي رزینی سخت شونده مانند پرایمر ،
یا روکش نهایی بایستی دقیقاً بر اساس نسبت اختالط رزین 

وزن کشی و هم زده می شود. ایجاد فاصله زمانی  و هاردنر
حبابهاي هواي تولید شده و  پس از اختالط به منظور خروج

 سپس میکس مجدد آن به مدت یک دقیقه توسط میکسر
  مکانیکی توصیه می گردد

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري 
 ی (ترکیب دو جز)کیلوگرم 20این محصول در بسته هاي 

 قابل عرضه می باشد
دور از تابش  گراد سانتیدرجه  +30تا  +10دردماي بین 

یخبندان و در جاي خشک  ومستقیم نور خورشید 
 .نگهداري شود

 بندي بسته در ودر صورت نگهداري در شرایط مناسب 
 .است.سال قابل نگهداري یک  و سالم، تااولیه 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
این محصول آتش گیر است. باید از گرما و شعله مستقیم   -

 دور نگه داشته شود. 
 در ظرف را بسته نگه دارید. -
 محیط اجرا باید داراي سیستم تهویه مناسب باشد.-
 از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوگیري کنید. - 
 درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.-
 از تحریک مصدوم به تهوع خودداري نمایید. - 
 (MSDS) براي اطالعات بیشتر برگه اطالعات ایمنی-

  .موجود میباشد
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ه در محیط هاي سربسته موارد ایمنی در صورت استفاد-
زیر را براي جلوگیري از آتش سوزي، انفجار و آسیب 

  :رسیدن به سالمتی رعایت نمایید

در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هواي -
  .تازه به محیط وارد کنید

  .از ماسک و تجهیزات ضد انفجار استفاده کنید-

سیگار و روشن کردن  هرگونه جرقه، جوشکاري،کشیدن -
 شعله در محیط اجرا ممنوع است


