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  MarineProtect®‐ Primer 

  جلوگيري از خوردگي پايل هاي فوالدي، چوبي و بتني  پتروالتيوم جهتپرايمر    

  مزايا:

 اجراي آسان حتي در زير آب 

 بدون نياز به خشك شدن 

 فرايند آسان و سريع 

  تعريف:

مي باشد كه سطح را در برابر خوردگي و شرايط   MarineProtectاوليه در سيستم  تياليه محافظ اين پرايمر بعنوان   
  آب و هوايي، جهت نواحي مغروق و پاشش آب محافظت مي نمايد.

   MarineProtect®‐Primer  آغشته مي سازد. -حتي در زير آب  -بر پايه ي واكس بوده و به خوبي كل سطح فوالد را
از ادامه پيدا كردن خوردگي  يك اليه مانع رطوبت با ايجاد و س زده شده ايمر، آب موجود در سطح پپر اعمالهمزمان با 

  .نمايدجلوگيري مي 

  كاهش هزينه و سرعت اجراي پروژهجهت اعمال اين سيستم به حداقل آماده سازي سطح نياز بوده كه اين امر باعث    
بدون اليه پرايمر باقي نماند. همچنين دقت شود كه پوشش پرايمر بر روي كليه سطوح اعمال شده و سطحي . گرددمي 

در صورت وجود بخش هاي نامنظم و دندانه دار و يا بروز خوردگي حفره اي بر روي سطح، اين نواحي نيز مي بايست با 
  پرايمر پر گردد تا سطحي يكنواخت جهت اعمال نوار ضد خوردگي ايجاد گردد.

  . گرددمي آماده   MarineProtect®‐Tapeپس از اعمال پرايمر، سطح براي پيچيدن نوار 

  اين پرايمر از نظر كيفي براي پوشش هاي جديد و يا ترميم پوشش هاي موجود بسيار مناسب هستند.    

  روش اعمال:

بقاياي جداشده ي رنگ و پوشش هاي ،ذرات سست  ،سطح پايل بايد از زنگ  MarineProtect®‐Primerپيش از اجراي    
و جلبكها تميز گردد. استفاده از واتربالست و سند بالست براي دستيابي به باالترين كيفيت ممكن  جانداران دريايي ،قبلي 

  توصيه مي شود.

پس از آماده سازي سطح، به منظور جلوگيري از زنگ زدگي مجدد ، بايد عمليات پرايمر زني بالفاصله آغاز گردد. اين    
يه به آن قابل اعمال مي باشد. كل سطح پايل بايد با اليه نازكي از پرايمر يا ابزاري شبو پرايمر بصورت دستي يا با كاردك 

  پوشانده شود. 



 
 

17 
 

  خواص محصول:

  روش تست  مقدار   واحد  خاصيت
  ISO 2811  تقريبا 3g/cm  0.93  دانسيته

Dripping point  C (˚F)˚  <+100 (+212<) DIN 51801  
  ‐  تقريبا 2Kg/m  0/35  ميزان مصرف
  -  )104+تا  14+( 40+تا  C (˚F)˚  ‐10  دماي اعمال

  -  )158+تا  76‐( 70+تا  C (˚F)˚  ‐60  دماي سرويس
 -  )C (˚F)˚ +40 >)+104  دماي انبارش

 

ديگر سيستم پوشش يعني  اليه هايسطح آماده اجراي  شده،پس از اجراي پرايمر، ارتباط سطح با آب قطع    
MarineProtect®‐Tape  وMarineProtect®‐Jacket .مي گردد  

  

MarineProtect®‐Tape  

  در نواحي مغروق و تحت پاشش آب  نوار ضد خوردگي بر پايه ي پتروالتيوم براي حفاظت از پايل ها   

  مزايا:

  حفاظت پايدار از خوردگي 

  جهت اعمال اليه هاي مختلف سيستمعدم نياز به خشك شدن 

 انعطاف پذيري باال 

 اجراي آسان و سريع 

  تعريف:

بعنوان بخش اصلي و ضروري محافظت در برابر خوردگي و شرايط آب و هوايي  MarineProtectدر سيستم  نواراين    
‐®MarineProtectبر روي سطوحي كه با  و مي بايد در نواحي مغروق و تحت پاشش آب در پايل ها به حساب مي آيد

Primer  .پوشش داده شده ، اجرا گردد  

در توليد نوارهاي آلمان  DENSOساله گروه  90بيش از بر پايه ي تجربه  MarineProtect®‐Tapeتوليد و توسعه     
 ندود گرديدهاپلي پروپيلن نبافته است كه در ماستيك پتروالتيوم  اليهپتروالتيوم، استوار است.  اين نوارها متشكل از 

 اري بيشتر نوار را تامين كرده و مانع از شسته شدنفيلم پالستيكي نازك در بخش بيروني نوار، پايدوجود يك اليه . است
 .گرددمي در طي زمان پتروالتيوم 
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   MarineProtect®‐Tape بسيار انعطاف پذير بوده، بنابراين به آساني بر كليه ي سطوح با فرم هاي مختلف، قابل اجرا    
  با جدول و بر اساس قطر پايل مي باشد. اين نوار در عرض هاي مختلف عرضه مي گردد كه انتخاب آن مطابقمي باشد. 

از مزاياي اين سيستم مي توان به مقاومت عالي آن در برابر عوامل خورنده و نفوذ ناپذير بودن آن در برابر آب اشاره 
  نمود.

  روش اجرا:

با و رپيچ شود. نوار بصورت ما پوشانده MarineProtect®‐Primerپيش از اجراي نوار، سطح بايد با يك فيلم نازك    
  سمت بيرون قرار گيرد. درفيلم نازك پالستيكي دقت شود كه بر روي سطح موردنظر پيچيده مي شود.  %50همپوشاني 

محافظ مكانيكي بر روي  بعنوان MarineProtect®‐Jacket، غالف  MarineProtect®‐Tape  باپايل  پس از پوشش    
  پوشش محافظ خوردگي قرار خواهد گرفت. 

  محصول:خواص 

 

 

Jacket ‐TMMarineProtect  

  تعريف:

   Jacket ‐TMMarineProtect  جنس يك پوشش غالفي ازHDPE   بوده كه داراي مقاومت مكانيكي ، خاصيت ارتجاعي و
مي باشد و به منظور افزايش مقاومتهاي فيزيكي و مكانيكي سيستم محافظتي ضدخوردگي در  UVمقومت باال در برابر 

  نواحي پاشش آب مورد استفاده قرار ميگيرد. 

   MarineProtect‐Jacket  در نتيجه حتي زمانيكه از پوشش محافظ خوردگي دور نگه داشته عوامل تاثير گذار خارجي را ،
قرار مي گيرد، باالترين نوع محافظت ممكن از سطح را  UVا موج، بادهاي قوي و اشعه سطح به مدت طوالني در تماس ب

  تامين مي نمايد.

  روش تست  مقدار   واحد  خاصيت
  ‐  mm  1.5  ضخامت كل

  ‐  mµ  100  ضخامت فيلم لمينت
  mg KOH/g  > 10  DIN EN 12068  عدد صابوني شدن

  -  50  %  همپوشاني
  -  )104+تا  14+( 40+تا  C (˚F)˚  ‐10  دماي اعمال

  -  )122+تا  76‐( 50+تا  C (˚F)˚  ‐60  دماي سرويس
 -  )C (˚F)˚ +40 >)+104  دماي انبارش


