 پلی یوریا NUKOTE ST
تعریف :
پوشــش پلــی یوریــای آروماتیــک  Nukote STجهــت مصــارف عمومــی بــه عنوان پوشــش ضــد خوردگــی و آببندکننده
ســطوح فلــزی  ،بتنــی و بســیاری زمینــه هــای دیگــر طراحی شــده اســت.
ایــن محصــول پلــی یوریــای خالــص  ،دو جزئــی و  %100جامــد اســت کــه مشــکالت ناشــی از رطوبــت از جملــه حبــاب
یــا تــاول زدگــی سیســتمهای پلــی یورتــان مرســوم در آن بــه حداقــل رســیده اســت.
مقاومــت شــیمیائی خــوب  ،دوام حرارتــی  ،مقاومــت در برابــر  UVاز جملــه مزایــای ایــن پوشــش محســوب مــی
گــردد .
مصارف :
کفپوشهای صنعتی در فرودگاه ها  ،انبارها  ،سالن های تولید
معابر عبور  ،پارکینگ ها و بالکن ها
تجهیزات آب و فاضالب و نیروگاهها
محیط های دریایی و عرشه پل ها
تجهیزات سردخانه ای  ،پلنت های تولید مواد غذایی
مخازن و سطوح در معرض مواد شیمیایی
آسیاب های تولید خمیر کاغذ
کلیه تجهیزات صنعتی و تولیدی
خواص و مزایا :
 100%جامد با درصد مواد فرار ( )VOCبرابر صفر
دارای ازدیاد طول تحت کشش باال
مقاوم در برابر حالل ها  ،اسیدها و قلیاها
بدون درز و یکپارچه  ،بدون ترک
دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی
نفوذ پذیری کم
واکنش پذیری سریع و زمان پخت کم  ،بدون نیاز به کاتالیزور
قابل کاربرد از دمای  -30تا +120
قابلیت برگشت به سرویس فوری
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جدول خواص :
رنگ

مشکی یا خاکستری و یا بنا به سفارش مشتری

جامد حجمی

100%

مواد فرار ()VOC

0 gr/lit

پوشش تئوری ( 1000میکرون )

1m²/lit

جرم حجمی

جزء : A
جزء : B

تعداد الیه های پوشش

1-2

نسبت اختالط حجمی

A:B = 1:1

ویسکوزیته ( )+25

جزء 260 cps : A
جزء 380 cps : B

مقاومت کششی ( )ASTMD412

29/99MPa

ازدیاد طول تحت کشش ( )+25

350- 450 %

سختی ()ASTM D2240) ( Shore A

100

سختی ()ASTM D2240) ( Shore D

45 - 55

 %100مدول ()ASTM D412

1400

 %200مدول ()ASTM D412

1800

 %300مدول ()ASTM D412

2800

مقاومت پارگی ()Die C ASTM D412

75 - 80 KN/m

اشتعال پذیری ()UBC

کالس 2

نقطه اشتعال

بیش از

مقاومت سایشی( 1000 /1 Kgسیکل)

کمتر از  15 mgکاهش وزن

انعطاف پذیری مندرل )ASTM D 1737( 3 mm

پاس

()ASTM D 412

بسته بندی

+93

12 - 18ماه
ست بشکه های فلزی  400لیتری
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دوره انبارداری(  0الی

) +50

1/12
1/01

خواص فرایندی در دمای

 +24و رطوبت نسبی : %54

زمان ژل شدن

 6 -20ثانیه

خشک شدن سطحی ( 125میکرون)

 45ثانیه

خشک شدن کامل

 24ساعت

جدول مقاومت شیمیایی برای  24ساعت غوطه وری ()ASTM D 3912

رنگها و پوششها

نوع مواد شیمیایی

نتیجه در

اسید استیک % 5

تأیید

ضدیخ

تأیید

روغن ترمز ()DOT3

مشروط

گازولین

تأیید

اسید هیدروکلریک %10

تأیید

روغن موتور

تأیید  -فقط تغییر رنگ دارد

سوخت دیزل

تأیید

اسید سولفوریک %15

تأیید  -فقط تغییر رنگ دارد

هیدروکسید سدیم %10

تأیید

روغن دنده

تأیید

سوخت جت JP4

مشروط

زایلن

مشروط

اسید فسفریک %10

تأیید

آب دریا

تأیید

آب

+80

تأیید

گاز سولفید هیدروژن

تأیید

هیدروکسید آمونیوم %20

تأیید

هیدروکسید آمونیوم %50

مشروط

هیدروکسید پتاسیوم %10

تأیید

هیدروکسید پتاسیوم %20

مشروط

هیدروکسید سدیم %50

مشروط
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+25

دستورالعمل مصرف:
اختالط :
پلــی یوریــا  Nukote STتحــت هیــچ شــرایطی نبایــد رقیــق گــردد .از حــال مناســب جهــت تمیــزکاری خطــوط انتقــال
مــواد و دســتگاه اســتفاده مــی شــود .پیــش از اعمــال رزیــن جــزء  Bتوســط همــزن مناســب تــا رســیدن بــه مخلوطــی
کامـا ً همــوژن بــا رنــگ یکنواخــت مخلــوط مــی گــردد.
آماده سازی سطح :
ابتــدا ســطح بایــد بــه روش ســند بالســت یــا هیــدرو بالســت آمــاده ســازی گــردد .جهــت اعمــال بــر روی ســطوح بتنــی
بایــد پــس از گذشــت حداقــل  30روز از زمــان بتــن ریــزی  ،پلــی یوریــا  Nukote STبــر ســطح پرایمــر مناســب
اعمــال گــردد .بــرای ســطوح فلــزی اســتفاده از پرایمــر الزامــی نمــی باشــد.
روش اعمال:
مــواد توســط دســتگاه پاشــش دو جزئــی تحــت فشــار بــاال و حــرارت از جملــه دســتگاه هــای تولیـــدی  Gusmerو
 Gracoاعمــال مــی گــردد.
ضخامــت فیلــم خشــک پیشــنهادی بســته بــه مقتضیــات پــروژه توســط کارشناســان مربوطــه تعییــن مــی گــردد .بــر
ســطوح افقــی مــی تــوان پاشــش را بــه صــورت ضــد لغــزش و زبــر انجــام داد.
 NUKOTE-STبایــد بــه روش ضربــدری (شــمال  ،جنــوب  ،شــرق  ،غــرب ) اعمــال گــردد .ضــد لغــزش نمــودن ســطح
پــس از حصــول ضخامــت مــورد نظــر انجــام مــی پذیــرد .
موارد ایمنی :
تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود .پرســنل کاربــر بایــد لبــاس و ماســک
مخصــوص و دســتکش ضــد مــواد شــیمیایی پوشــیده و از کــرم محافظتــی روی پوســت صــورت  ،دســت و ســایر
ســطوح بــدون پوشــش اســتفاده نماینــد .اســتفاده از عینــک هــای مخصــوص جهــت ممانعــت از تمــاس مــواد یــا غبــار
اســپری بــا چشــم الزامــی اســت.
توصیه :
پیــش از زمــان اعمــال از بــاز کــردن در ظــرف و تمــاس مــواد بــا رطوبــت خــودداری شــود .اطمینــان از ســیل بــودن
کامــل ظــرف بعــد از مصــرف الزامــی اســت.
انبارداری :
نگهــداری محصــول از یــک ســال در ظــروف در بســته بــه دور از گرمــای شــدید  ،یــخ زدگــی و رطوبــت امــکان پذیــر
اســت.
می توان از گرمکن های ظروف جهت کاهش ویسکوزیته مواد در دمای پایین استفاده نمود.

رنگها و پوششها
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 پلی یوریا NUKOTE HT
تعریف :
پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـک Nukote HTجهـت مصـارف عمومـی بـه عنـوان کفپـوش و یـا پوشـش محافظتـی و
ضدخوردگـی و آب بندکننـده سـطوح فلـزی ،بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحـی شـده اسـت.
ایـن محصـول پیشـرفته بـر پایـه پلـی یوریای خالص  ،دو جزئی و  %100جامد اسـت که مشـکالت ناشـی از رطوبت از
جملـه حبـاب یـا تـاول زدگی سیسـتمهای مرسـوم در آن به حداقل رسـیده اسـت .این پوشـش با داشـتن زمان پخت
بسـیار کوتاه امکان برگشـت به سـرویس سـازه پوشـش داده شـده را به حداقل ممکن می رسـاند.
مقاومـت مکانیکـی بسـیار عالـی ،مقاومـت شـیمیایی خـوب  ،دوام حرارتـی  ،مقاومـت مناسـب در برابـر  UVاز جملـه
مزایـای ایـن پوشـش محسـوب مـی گـردد .
مصارف :
پوشش محافظتی در :
تجهیزات آب و فاضالب
نیروگاه ها
محیط های دریایی
تجهیزات سردخانه ای  ،پلنت های تولید مواد غذایی
مخازن و سطوح در معرض مواد شیمیایی
آسیاب های تولید خمیر کاغذ
کلیه تجهیزات صنعتی و تولیدی
عرشه پل ها
کفپـوش هـای صنعتـی در بانـد فـرودگاه هـا  ،انبارهـا  ،سـالن هـای تولید ،شـهربازی هـا و معابر عبـور  ،پارکینگ
هـا و بالکـن ها و...

رنگها و پوششها

خواص و مزایا :
 100%جامد با درصد مواد فرار ( )VOCبرابر صفر
دارای ازدیاد طول تحت کشش باال
مقاوم در برابر حالل ها  ،اسیدها و قلیاها
بدون درز و یکپارچه  ،بدون ترک
دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی
نفوذ پذیری کم
واکنش پذیری سریع و زمان پخت کم  ،بدون نیاز به کاتالیزور
قابل کاربرد از دمای  -30تا +120
قابلیت برگشت به سرویس فوری
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خواص فیزیکی در دمای

: +25

رنگ

خاکستری و یا بنا به سفارش مشتری

جامد حجمی

%100

مواد فرار ()VOC

0 gr/lit

پوشش تئوری ( 1000میکرون )

1m²/lit

جرم حجمی

جزء : A
جزء : B

تعداد الیه های پوشش

1

نسبت اختالط حجمی

A:B = 1:1

ویسکوزیته ( )+25

جزء 610 : A
جزء 310 : B

مقاومت کششی ()ASTM D412

23 - 28 MPa

ازدیاد طول تحت کشش ()ASTM D412

%450

سختی ()ASTM D2240) (Shore D

50 - 55

مقاومت پارگی (ِ)Die C ASTM D412

75 - 80 KN/m

اشتعال پذیری ()UBC

کالس 2

نقطه اشتعال

بیش از +93

مقاومت سایشی( 1000 /1 Kgسیکل)

کمتر از  15 mgکاهش وزن

انعطاف پذیری مندرل )ASTM D1737( 3 mm

پاس

دوره انبارداری(

 0الی

)+50

18ماه
ست بشکه های فلزی  400لیتری

 24و رطوبت نسبی : %54

زمان ژل شدن

 6 - 20ثانیه

خشک شدن سطحی ( 125میکرون)

 30- 45ثانیه

خشک شدن کامل

 24ساعت
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بسته بندی
خواص فرایندی در دمای

1/12
1/07

دستورالعمل مصرف:
اختالط مواد :
پلـی یوریـا Nukote HTتحـت هیـچ شـرایطی نبایـد رقیق گردد .از حالل مناسـب جهت تمیزکاری خطـوط انتقال مواد و
دسـتگاه اسـتفاده می شـود .پیش از اعمال رزین جزء  Bتوسـط همزن مناسـب تا رسـیدن به مخلوطی کامال ً هموژن
بـا رنـگ یکنواخت مخلـوط می گردد.
آماده سازی سطح :
ابتـدا سـطح بایـد بـه روش سندبالسـت یـا هیدروبالسـت آماده سـازی گـردد .جهـت اعمال بر روی سـطوح بتنـی باید
پـس از گذشـت حداقـل  30روز از زمـان بتـن ریـزی  ،پلی یوریا  Nukote HTبر سـطح پرایمر مناسـب اعمال گردد.
بـرای سـطوح فلـزی اسـتفاده از پرایمـر الزامی نمی باشـد ولی جهـت حصول حداکثر چسـبندگی توصیه مـی گردد که
قبـل از اجـرای این پوشـش یک الیـه پرایمـر  PFEP-2039اجرا گردد.
روش اعمال :

مـواد توسـط دسـتگاه مخصـوص پاشـش دو جزئـی تحت فشـار باال و حـرارت از جمله دسـتگاه های تولیــدی Gusmer
و  Gracoاعمـال مـی گردد.

ایـن پوشـش هیـچ گونـه محدودیتـی از نظر ضخامت فیلم خشـک نـدارد و در هـر ضخامتی قابل اجرا اسـت .ضخامت
فیلـم خشـک پیشـنهادی بسـته بـه مقتضیـات پـروژه بـا توجـه بـه اسـتاندارد توسـط کارشناسـان مربوطـه تعییـن می
گردد.
بـر سـطوح افقـی مـی تـوان پاشـش را بـه صـورت ضـد لغـزش و زبـر انجـام داد .ضـد لغـزش نمـودن سـطح پـس از
حصـول ضخامـت مـورد نظـر انجـام مـی پذیـرد.
موارد ایمنی :
تمـاس بـا پوسـت یـا استنشـاق بخارات ممکن اسـت باعث آلرژی شـود .پرسـنل کاربـر باید لباس و ماسـک مخصوص
و دسـتکش ضـد مـواد شـیمیایی پوشـیده و از کـرم محافظتـی روی پوسـت صـورت ،دسـت و سـایر اعضـاء بـدون
پوشـش اسـتفاده نماینـد .اسـتفاده از عینـک هـای مخصـوص جهـت ممانعـت از تمـاس مـواد یا غبار اسـپری با چشـم
الزامی اسـت.
توصیه :
پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مواد بـا رطوبت خودداری شـود .اطمینان از سـیل بـودن کامل
ظـرف بعـد از مصرف الزامی اسـت.
انبارداری :
نگهـداری محصـول  18مـاه در ظـروف در بسـته بـه دور از گرمای شـدید  ،یخ زدگـی و رطوبت امکان پذیر اسـت .می
تـوان از گرمکـن هـای ظروف جهت کاهش ویسـکوزیته مـواد در دمای پایین اسـتفاده نمود.
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