
 

 

 پلي یورتان رنگ رویه

دار و سخت کننده ايزوسيانات که فيلم آن داراي مقاومت بسيار  ليک پوشش دو جزئي حاصل از ترکيب رزين اکريليک هيدروکسي
مطلوب در مقابل عوامل جوي ، نور فرابنفش ، رطوبت ، آالينده هاي محيطي و عوامل مکانيکي مي باشد و با چسبندگي بسيار 

سکله ها ، مخازن ، پلها و خوب از اليه هاي زيرين محافظت مي نمايد. اين محصول به عنوان پوشش محافظ در سازه هاي فلزي، ا
به طور کلي در ساختارهاي صنعتي که محافظت و نگهداري در مقابل عوامل جوي، شيميايي، مکانيکي، رطوبتي و حرارتي مورد 
نظر است مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين پوشش جهت محافظت اليه هاي آستري و مياني اپوکسي بر روي سازه هايي که در 

 قرار دارند استفاده مي شود.فضاي بيرون 

 ات فني :اطالع

 ) شيد رنگ                                                 سفيد ) در ساير شيد ها قابل ارائه است 

 02/022                                     نسبت اختالط وزني= A/B 

  يورتانتينر پلي                           نوع رقيق کننده 

  دانسيته مخلوط    gr/  3                      0/2 ± 0/0 

  درصد 02 ± 0                   جامد وزني مخلوط 

  درصد 44 ± 3                        جامد حجمي مخلوط 

  2                                   پوشش    ⁄ 9 

  روز 7ساعت ، نهايي  04ساعت ، عمقي کمتر از  0سطحي کمتر از                    زمان خشک شدن 

  ميکرون 02                  ضخامت فيلم خشک 

 

 0با هم مخلوط کرده به مدت  Aو  Bبا توجه به اهميت نسبت اختالط اجزاء و تاثير آن بر کيفيت محصول دو جزء روش مصرف : 
  دقيقه توسط همزن مناسب به هم مي زنيم تا يکنواخت شود.

 درجه سانتيگراد قابل مصرف مي باشد. 00ساعت در  8ترکيب به دست آمده تا  : زمان مصرف

کامالً تميز، به منظور حصول چسبندگي بيشتر از آستري استفاده شود. در غير اين صورت سطح مورد نظر بايد  : شرايط سطح
 خشک و عاري از روغن ، نمک ها ، گرد و غبار باشد تا چسبندگي افزاش يافته و از پوسته شدن رنگ جلوگيري شود. 

 يکسال تحت شرايط استاندارد:  زمان نگهداری


