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  شرح و عملکرد

Tar-coat  از ترکیب رزین اپوکسی و هاردنر پلی
این محصول است. آمید به همراه کولتار طراحی گردیده 

به دلیل دارا بودن کولتار مقاومت رطوبتی باالیی دارا 
بوده ، لذا جهت سطوحی که در معرض غوطه وري در 
آب و یا در محیط هاي مرطوب وهمچنین در معرض 

یل ، روغن ها و فاضالب مواد شیمیایی متوسط ، گازوئ
 .صنعتی و ... قرار دارند  مورد استفاده قرار می گیرد

کولتار اپوکسی بر پایه ترکیبات نفتی است که در برابر 
مانند بخارات اسیدي، قلیایی و آب  اتمسفرهاي سنگین

 شور بسیار مقاوم است

 موارد کاربرد
سازه  به منظور حفاظت از سازه هاي دریایی ثابت و*

 هاي فوالدي در معرض آب شور
  هاي مدفون در زیر خاك و مستغرق در آب لوله *
 ها و مجاري انتقال و دفع فاضالب لوله*
 مهاجم حفاظت سازه هاي بتنی در برابر هجوم عوامل*

 خواص و مزایا

 حچسبندگی بسیار زیاد به سطو
 دهاي مکانیکی بسیار زیا مقاومت

  شدر برابر سای تمقاوم
 یمقاوم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیای

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 اي هگ: سیاه، قهورن

1/3±0/1g /cm3 :)A+B صوزن مخصو  
  (100:16:)A:Bنسبت ترکیب اجزا 

ددرص  درصد جامد حجمی75±3
  

 
میزان پوششدهی تئوري براي ضخامت خشک معادل 

 متر مربع بر لیتر می باشد 5/7میکرون،  100
رون میک 150تا  100ضخامت فیلم خشک پیشنهادي 

 می باشد
 الیه 1-2تعداد اعمال الیه: 

 میزان و نحوه ي مصرف
تمام سطوح قبل از پوشش می بایست کامال پاك و 
عاري از هر گونه آلودگی و چربی باشند. قبل از اعمال 

  ISO رنگ همه سطوح می بایست مطابق با استاندارد

آماده سازي گردند و چربی سطوح به روش 8504
پاك  SSPC-SP1مطابق با استاندارد یحالل شوئ

 گردد.
TAR-COAR در دوبسته جداگانه ارائه می گردد که

همواره این دو بسته می بایست با یکدیگر ترکیب شوند 
 مصرف گردد )POT-LIFEو در زمان مصرف مناسب (

 جز اول را در میکسر ریخته و به آرامی مخلوط نمایید-
 جز دوم را در مخلوط ریخته و به آرامی مخلوط نمائید-
از آن  بعدقیقه مخلوط نمائید و د 4مخلوط را به مدت -

 مخلوط آماده مصرف می باشد
متر بر ثانیه است از  7زمانی که سرعت باد بیش از 

 اجراي رنگ خودداري گردد
درجه سانتی گراد  9هنگامیکه دماي سطح کمتر از 

 است از اجراي رنگ خودداري گردد
این رنگ را می توان با اسپري ایرلس، اسپري هوا ، 

 قلم مو اجرا نمودغلطک و 
 ایط نگهداري بسته بندي و شر

o جــزء A جــزء و کیلــویی 25 پالســتیکی ظــرف 
B مــی بنــدي بســته گرمــی کیلــو 4 ظــرف در 

  شود
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o   ــین ــاي ب ــا 5دردم ــانتیگراد   35+ ت ــه س + درج
ــید     ــور خورشــ ــتقیم نــ ــابش مســ دور از تــ

 .نگهداري شود و در جاي خشک  ویخبندان

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
 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 

 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

 


