
 

 

  اپوکسي روکش 

 .دارد... اين روکش برپايه رزين اپوکسي و سخت کننده پلي آمين فرموله شده، چسبندگي بسيار خوبي به سطح بتون، فلز، سنگ و 
بازها و اسيدهاي )آل، براي تمامي سطوحي که در معرض مواد شيميايي  اين پوشش به دليل خواص مکانيکي و شيميايي ايده

 .گيرد قرار دارند مورد استفاده قرار مي  اکثر حاللها، گازوئيل، بنزين، آب، روغن ها و نمک ها ( معدني

با توجه به دارا بودن مقاومت فشاري و سايشي بسيار باال در صنايع مختلف از جمله صنايع نظامي، پتروشيمي، شيميايي، 
هاي  ها، سالن ها، کارگاه ها، فرودگاه ها، کشتارگاه انه، نيروگاهالکترونيک، بسته بندي، دارويي، کارخانجات صنعتي، نساجي، سردخ

  .د و کامال آنتي داست مي باشدگير مورد استفاده قرار مي بيمارستانها و ورزشي

 :ت فني اطالعا

 طوسي ـ در ساير شيدها قابل ارائه است            رنگ شيد. 

 نسبت اختالط                             A/B= 0//001  

  دانسيته مخلوط    gr/  3        00/± 500  

 درصد//0                 جامد وزني دو جزء 

 درصد//0          جامد حجمي دو جزء 

  روز7تا  5ساعت، نهايي  42ساعت، عمقي  5سطحي                  زمان خشک شدن 

  ميلي متر0حداقل           ضخامت فيلم خشک  

  واکنش شيميايي بين اجزاء          مکانيزم سخت شدن 

مقاومت فشاري                              kg/  3 1//    

، به  را با هم مخلوط کرد Bو  A ءبا توجه به اهميت نسبت اختالط اجزاء و تاثير آن بر کيفيت محصول، دو جز : روش اعمال

زنيم تا يکنواخت شود. پوشش آماده شده را روي سطح مورد نظر ريخته و توسط دقيقه توسط همزن مناسب بهم مي  5مدت 
کاردک شانه اي به طور يکنواخت روي سطح پخش مي کنيم. حبابهاي ريز ناشي از همزدن را با استفاده از ابزار حباب گير خارج 

 دقيقه انجام مي گيرد./4بار به فاصله زماني  3اين عمل  مي نماييم.

 .دقيقه مي باشد 5حداکثر زمان مجاز اعمال بعد از اختالط اجزا،  زمان مصرف :

دار ه ميخريز، ليسه، کفش با  همزن دستي با قدرت مناسب : راوسايل و تجهيزات اج ، کاردک شانه اي، غلطک حباب گير   

يکسال تحت شرايط استاندارد . : زمان نگهداری  


