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  شرح و عملکرد
این محصول دو جزئی حاصل ترکیب رزین پلی استر پلی 
اول و سخت کننده ایزوسیانات است که فیلم آن داراي 
مقاومت بسیار مطلوب در مقابل عوامل جوي، نور فرابنفش، 

آالینده هاي محیطی و عوامل مکانیکی می  باشد . رطوبت، 
این محصول به دلیل مقاومت سایشی باال بر روي اپوکسی 

و ... مورد  ، چوبسطوح سنگ پلی یورتان صنعتی ، ها ،
استفاده قرار می گیرد . این محصول  به صورت الك شفاف 

 . می باشدترانسپارنت 

 موارد کاربرد

o بتنی و سایر مصالح  سطوح پوشش دهی جهت
 ساختمانی

 خواص و مزایا
o باال نهایی و اولیه هاي مقاومت کسب 

وسیعی از طیف  برابر در باال شیمیایی مقاومت
 شیمیاییمواد

o و سهولت اجرا مناسب کارپذیري زمان 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 شفاف                           شید رنگ                   

    A/B                          20/100نسبت اختالط    

 60 ± 2جامد وزنی                                         

 55 ± 3جامد حجمی                                      

 گرم در هر متر مربع100-150       پوشش           

ساعت ، عمقی  3سطحی کمتر از  زمان خشک شدن 
                          نهایی  زمان خشک شدنساعت  24کمتراز 

 روز 7

 میزان و نحوه ي مصرف
با توجه به اهمیت نسبت اختالط اجزا و تا ثیر آن بر 

را با هم مخلوط  Bو  Aکیفیت محصول ، دو جزء 
دقیقه توسط همزن مناسب بهم می  5کرده ، به مدت 

 زنیم تا یکنواخت شود . پوشش آماده مصرف می باشد .
به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر 
باید کامال تمیز ، خشک و عاري از روغن ، گرد و غبار ، 

ح رطوبت ، نمک و سایر  مواد خارجی باشد سپس سط
مورد نظر توسط سنباده یا سایر ابزار مناسب مضرس 

 % ایجاد شود .100گردد تا چسبندگی 

 بسته بندي و شرایط نگهداري 
 یکسال تحت شرایط استاندارد

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري    
 می عرضه قابل کیلوگرمی 25 هاي بشکه در 

 .باشد
 از دور  سانتیگراد درجه+ 35 تا+ 5 بین دردماي 

 جاي در و ویخبندان خورشید نور مستقیم تابش
 .شود نگهداري خشک

 بسته ودر مناسب شرایط در نگهداري صورت در 
 .باشد می نگهداري قابل سال یک تا اولیه بندي

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل

 مالحظه  ندارد.

 باید  صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم  در
 فوراً با آب فراوان شسته شود.

 .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 

  از تنفس  با ریزي بسیار باالبه دلیل وجود ذرات
  گرد و غبار آن جدا خودداري شود.
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 ماسک  ،هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش
 و عینک استفاده شود.

خارج از محدوده ارائه  ریچون استفاده در مقاد يدر موارد
به هرگونه  ازیو درصورت ن یبرگه اطالعات فن نیشده در ا

 انیبتن پارس يایبا کارشناسان شرکت دن یلیاطالعات تکم
 .دیتماس حاصل نمائ

 


