IPA TOP KS

پوشش محافظتي ضدخوردگي خوردگي
خواص و كاربرد :
پوشش  IPATOP KSمحصولي است  0جزئي كه بر پايه پلي آميد توليد و ارائه مي گردد  .از اين محصوول بوه واسوطه ي ويسوكوزيته
پايين مي توان به عنوان رنگ نهايي ( پوشش رويه ) در سيستم هاي داراي پرايمر و يا اليه مياني و يا بدون اليه هاي زيرين و مستقيماً بور
روي سطوح پوشش شونده استفاده نمود  .اين پوشش داراي مقاومت خوبي در برابر شرايط جووي  ،رووبوت و موواد شويميايي موي باشود .
سطح فيلم نهايي شفاف و درخشان است و از چسبندگي خوبي به سوطوح فلوزي  ،سويماني و چووبي برخووردار اسوت  .ان طواف پوذيري و
مقاومت به ضربه آن باال بوده و در برابر سايش و خراش مقاومت نسبتاً مطلوبي را داراست .
روش استفاده و مقدمات آن :
 سطح زير كار بايد عاري از هر گونه آلودگي ،چربي و يا رووبت باشد  .سند بالست كردن سطح و يا استفاده از روشوهاي مقتيويدر خصوص زدودن زنگ زدگيها و پوسته هاي سطحي قبل از اعمال اليه پوشش  ،توصيه ميشود  .الزم است كه ذرات گرد و غبار
ناشي از آماده سازي زدوده شود  .از آنجا كه سطوح فوالدي سند بالست شده به سرعت زنگ ميزنند  ،مناسوب اسوت كوه عمول
رنگ آميزي بالفاصله پس از سندبالست انجام گيرد .
 دو جزء  IPATOPKSرا با نسبت تركيب پيشنهاد شده در يك ظرف ريخته و بوسيله يك همزن با دور آرام (حداكثر  011دوردر دقيقه ) ميكس كنيد  .رعايت دقيق نسبت تركيب الزامي مي باشد  .چنانچه سورعت پخوت محصوول رضوايت بخوش نباشود،
عدول از نسبت تركيب مجاز نيست .
در هر مرحله  ،مقداري از دو جزء رزين و هاردنر را با هم مخلوط نماييد كه پيش از سر آمدن عمر مصرف مواد  ،قابليت استفاده از آن
وجود داشته باشد  .پوشش را به وسيله يك پيستوله با نازل مناسب روي سطح مورد نظر اعمال نموده و لذا در شرايط خاص از قلمو
استفاده كنيد  .پس از اتمام كار ابزار خود را با تينر بشوييد.

خواص فيزيكي :
رنگ دلخواه
جزء : A
رنگ محصول :
قرمز كمرنگ
جزء : B
تركيب دو جزء  :رنگ دلخواه
ويسكوزيته محصول سانتي پو آز در : 250C
0581
جزء : A
0011
جزء : B
0011
تركيب دو جزء :
چگالي محصول ) : ( gr/cm3 = ton / m3
0/8
جزء : A
0 /10
جزء : B
تركيبي محصول :

0/00 1/0

درج روي بسته بندي
تينر اپوكسي
حداكثر%01

نسبت اختالط وزني دو جزء :
نوع حالل رقيق كننده :
رووبت كاربرد
بسته بندي :
 01كيلوگرم
جزء  Aرزين :
 0كيلوگرم
جزء  Bهاردنر :
 0سال از زمان توليد
عمر انبار :
 01ميكرون
ضخامت فيلم پيشنهادي :
 51گرم
ضريب مصرف در يك متر مربع :
 0ساعت
عمر مصرف ( تقريبي ) :
 0ساعت پس از اجرا
آغاز زمان ژل شدن :
 3ساعت
خشك شدن سطحي (انجماد كامل):
 00ساعت
خشك شدن عمقي ( بهره برداري ) :
 0روز
زمان خشك شدن كامل :
 0ساعت
حداقل زمان براي اعمال اليه ب دي :

