 پوشش اپوکسی آب شرب  %100جامد PFEP-2251/1
مطابق با استاندارد  AWWA–C 210و BS–6920
تعریف :
پوشــش اپوکســی PFEP-2251/1بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر پلــی آمیــن بــوده و  %100جامــد مــی باشــد.
ایــن پوشــش بــا داشــتن چســبندگی بســیار بــاال بــه ســطح فلــزات و همچنیــن سیســتم هایــی نظیــر اپوکســی و پلــی
یورتــان ،مقاومــت بســیار بــاال در مقابــل آب ،مــواد شــیمیایی ،روغــن هــا ،اســیدها ،قلیاهــا و حــال هــای نفتــی و
آروماتیــک ،بــرای پوشــش دهــی ســطوح در معــرض آب شــرب بســیار مناســب اســت .ایــن پوشــش بــا شــرایط مختلف
آب و هوایــی ســازگاری باالیــی دارد و حساســیت آن بــه شــرایط محیطــی بســیار کــم بــوده و بــه آســانی بــا ضخامــت
بــاال قابــل اعمــال اســت .ایــن ویژگــی هــا کاربــرد ایــن پوشــش را بســیار گســترده کــرده اســت.
مصارف :
به عنوان پوشش نهایی برای:
مخازن فلزی و بتنی آب آشامیدنی
سطوح داخلی لوله های فلزی و بتنی انتقال آب آشامیدنی
کانال ها وکلیه سطوح در تماس با آب آشامیدنی
خواص و مزایا :
چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی  ،بتنی و پوششهای اپوکسی و پلی یورتان
مقاومت شیمیایی عالی در مقابل مواد شیمیائی ،روغن ها ،اسیدها ،بازها ،یون های کلردار ،حالل های
نفتی و آروماتیک
محافظت سطح زیرین در برابر رطوبت و خوردگی
سازگاری عالی در مقابل تغییرات درجه حرارت ،عوامل سایشی و فشار ،تنش های مکانیکی
استحکام باال
مقاومت بسیار باال در برابر آب
قابل اعمال به صورت تک الیه
قابلیت شستشو
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جدول خواص :
فام

جزء  :Aسبز
جزء  :Bسفید
مخلوط دو جزء :سبز مغز پسته ای

براقیت

براق

تعداد اجزاء

دو جزیی

نسبت اختالط وزنی

A:B = 2 : 1

نسبت اختالط حجمی

A:B = 2 : 1

زمان مجاز مصرف پس از اختالط اجزاء

 +25حدود 30±5دقیقه
 +60ﺣﺪود 10±2دﻗﯿﻘﻪ

درصدجامدحجمی ()A+B

% 100

دانسیته ()A+B

gr/cm 1/52±0/1

ضخامت پیشنهادی فیلم خشک

0/3- 0/5mm

پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی*

2

0/45 - 0/75 Kg/m

زمان خشک شدن سطحی

 2ساعت

زمان خشک شدن عمقی

 6ساعت

زمان خشک شدن کامل

 7روز

زمان الزم برای اعمال
پوشش بعدی در صورت
نیاز

3

پاششی

 4ساعت

برس

 8ساعت

رنگها و پوششها

روش سخت شدن

واکنش شیمیائی

دوره انبار داری

 24ماه
(در ظروف در بسته به دور از نور مستقیم خورشید و
منبع حرارتی – دمای  +50الی )+5

بسته بندی**

بشکه  250کیلوگرمی

* در مقدار پوشش تئوری پرت مواد لحاظ نگردیده است.
** بر اساس نظر مشتری قابل تغییر است.
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دستور العمل مصرف :
آماده سازی سطح :
آماده سازی سطوح فلزی:
آلودگــی هــای عمومــی از قبیــل گــرد و خــاک ،روغــن ،گریــس و نمــک هــای کلرایــد و ســولفات ،اثــرات زنــگ زدگــی،
مــواد ناپایــدار و سســت را بــه وســیله شستشــو بــا حاللهــا و مــواد شــوینده و یــا ســایر روش هــای متــداول بــر طــرف
نمائید.الیــه نــورد را بــه وســیله سندبالســت یــا  Picklingو  ....بزدائیــد .الیــه زنــگ توســط ابــزار مناســبی چــون
چکــش هــای خردکننــده دســتی و ابزارهــای ضربــه زن و  ....برطــرف شــود.
درزهــا و حفــره هــای گــود ناشــی از خوردگــی ،مفاصــل ،نقــاط جوشــکاری و  ...بــه وســیله سندبالســت یــا تمیــز کاری
بــا وســایل برقــی مرتفــع شــوند.
جهــت ســطوح فــوالدی و آهنــی ،ســطح بایــد تــا درجــه اســتاندارد ½  Sa2سندبالســت گــردد .پــس از زدودن غبــار
ناشــی از سندبالســت عمــل رنــگ آمیــزی بالفاصلــه صــورت گیــرد.
آماده سازی سطوح بتنی :
ســطح زیــرکار بایــد ســخت و محکــم باشــد .بــه منظــور چســبندگی بیشــتر الیــه آســتری بــه ســطح بتنــی و حصــول
کیفیــت باالتــر ،بــا اســتفاده از دســتگاه ســاب و اســکراچر ســطح را خــراش داده  ،ســپس بــا جــارو ذرات گــرد و غبــار
رابزدائیــد.
در ایــن مرحلــه مــی تــوان از سیســتم بــاد و مکــش اســتفاده نمــود .پــس از خشــک شــدن بــا اســتفاده از غلتــک،
ســطح را بــا پرایمــر بتــن PFEP-2168و یــا  INDUFLOOR-IB-1240پوشــش داده و بعــد از خشــک شــدن
ایــن الیــه کلیــه خلــل و فــرج ســطح را بــا بتونــه اپوکســی پــر نمائیــد تــا میــزان مصــرف پوشــش اپوکســی در الیــه
نهایــی کاهــش یابــد .در صورتــی کــه پرایمــر بتــن کامــا خشــک شــده باشــد بــرای افزایــش چســبندگی بــا اســتفاده
از دســتمال آغشــته بــه اســتون  MEK ،و یــا حــال  T-950ســطح آن را تمیــز نماییــد.
شرایط محیطی اعمال :
درجــه حــرارت محیــط در طــی مراحــل رنــگ آمیــزی بیــن  +5تــا  +50درجــه ســانتی گــراد باشــد .همچنیــن دمــای
ســطح بایــد حداقــل  3درجــه ســانتی گــراد باالتــر از نقطــه شــبنم بــوده و درصــد رطوبــت محیــط کمتــر از  %85باشــد.
روش اعمال :

اجرا با استفاده از اسپـری دو جزئـی مجـهز به المـنـت حرارتـی تحـت دمــا و فـشار باال (Dual feed high pressure
 :)high temperature airless spray/جــزء  Aتــا دمــای  +60±5 °Cو جــزء  Bتــا دمــای  +50±5 °Cحــرارت داده شــود
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تــا ویســکوزیته پوشــش کاهــش یابــد و ســپس عملیــات اجــرا صــورت گیــرد.
اجــرا بــا اســتفاده از کاردک و لیســه :پــس از آمــاده ســازی ســطح،ابتدا جــزء  Aو جــزء  Bهــر یــک بــا اســتفاده از
همــزن مناســب کامــا همــزده شــود تــا کامــا یکنواخــت شوند.ســپس اجــزاء رنــگ را بــه نســبت اختــاط معین(مطابــق
بســته بنــدی) مخلــوط نمــوده و کامـا ً هــم بزنیــد تــا یــک ترکیــب یکنواخــت و یکدســت حاصــل شــود .بــا توجــه بــه
متفــاوت بــودن رنــگ دو جــز A ،و  Bمخلــوط همــزده شــده بایــد کامــا یکنواخــت و همگــن بــوده و رگــه هــای ســفید
یــا ســبز نداشــته باشــد.
پس از اتمام کار بالفاصله کلیه تجهیزات را با تینر اپوکسی  T-950شستشو دهید.

