
 

 

 NUKOTE HTیوریا پوشش پلی
 

 تعریف: 

بند کننده آب، ضدخوردگی ،کف جهت مصارف عمومی به عنوان پوشش محافظتی NUKOTE HTآروماتیک  یوریاپوشش پلی
 %100 یوریاي خالص، دو جزئی ومحصول پیشرفته برپایه پلیهاي دیگر طراحی شده است. این فلزي و بسیاري از زمینه، بتنیسطوح 

 . رساندجامد است و به دلیل داشتن زمان پخت بسیارکوتاه، امکان برگشت به سرویس سازه پوشش داده شده را به حداقل ممکن می

 

 مصارف: 

 هاو بالکنها ها، پارکینگهاي تولید، شهربازيارها، سالن، انبهاصنعتی در باند فرودگاه کفپوش -
 عرشه پل -
 سطوح مختلف فلزي، بتنی و پلیمري -
 خطوط لوله و اتصاالت -
 صنایع شیمیایی، پاالیشگاهی، پتروشیمی و نفت -
 هاي آب و فاضالبخانهها و تصفیهنیروگاه -
 تاسیسات ساحلی و فراساحلی -
 هاي تولید مواد غذاییاي، پلنتتجهیزات سردخانه -
 مخازن و سطوح در معرض مواد شیمیایی -
 هاي فاضالبتونل -

 خواص و مزایا:

 )VOC FREEبدون مواد فرار ( -
 داراي ازدیاد طول تحت کشش بسیار باال -
 ها، اسیدها و قلیاهامقاوم در برابر حالل -
 مقاومت سایشی عالی -
 چسبندگی عالی به سطوح مختلف  -
 یکپارچه و بدون درز  -
 مقاومت در برابر خوردگی -
 نفوذپذیري پایین -
 زمان پخت بسیار کوتاه پذیري سریع وواکنش -
 گراددرجه سانتی +120تا  -40کاربرد از دمايقابل  -
  قابلیت بازگشت به سرویس فوري -



 

 

 جدول خواص:

 خاکستري رنگ
 100% جامد حجمی (مخلوط دو جزء)

 ضخامت پیشنهادي
هاي مختلف با در نظر گرفتن شرایط قابل اجرا در ضخامت

 سازه و پروژه
 µm 1000براي هر  2kg/m 05/1  *پوشش تئوري

 دانسیته
 A 3g/cm 1/0 ± 12/1جزء 
 B 3g/cm 05/0 ± 01/1جزء 

 1به  B( 1به جزء  Aجزء نسبت اختالط حجمی (
 1به  B( 1به جزء  Aجزء نسبت اختالط وزنی (

 ثانیه Pot Life( 5-15زمان ژل شدن (
 ثانیه ASTM D1640( 45 – 30(زمان خشک شدن سطحی 

 ساعت ASTM D1640( 24(زمان پخت کامل 
 48بیش از  )SHORE D )ASTM D2240سختی 

 ASTM D412( MPa 24-28مقاومت در برابر کشش (
 % 350بیش از  )ASTM D412ازدیاد طول تحت کشش (

 kN/m 80بیش از  )ASTM D624مقاومت در برابر پاره شدن (
 )kg 1سیکل ( 1000در  mg 15کمتر از  )ASTM D4060مقاومت در برابر سایش (

 پاس )mm 3 )ASTM D1737پذیري با مندرل انعطاف
 گراددرجه سانتی 93بیش از  )ASTM D92نقطه اشتعال (

 )µm 1000(ضخامت بیش از   J 22بیش از  )ASTM G14مقاومت در برابر ضربه (

 انبارداري
 ماه (به دور از باد، باران و نور مستقیم خورشید و بازه 12

 گراد)سانتی + درجه40+ تا 5دمایی 
 لیتري 200هاي بشکه بنديبسته

 * در محاسبه پوشش تئوري، پرت در نظر گرفته نشده است.

 



 

 

 دستورالعمل مصرف: 

 آماده سازي سطح: 

بتن با استفاده از دستگاه ساب برطرف شده و جهت رسیدن به  چسبندگی موجود بر روي سطح هاي برآمدگیدر خصوص سطوح بتنی، 
دگی سطح بایستی عاري از هر گونه آلو ایجاد گردد. آنتا پروفایل مناسب روي  شودبیشتر سطح بتن با استفاده از دستگاه خراش داده 

مورد سطوح  در گردند.به سطح می م کفپوشسیستها و مواد سست سبب افت شدید چسبندگی آلودگی و مواد سست و ناپایدار باشد.
بتنی آغشته به روغن و مواد چرب، سطح باید با استفاده از دترجنت مناسب، کامال تمیز شده و سپس با واترجت کامال شستشو داده 

ریزي، بر ندر صورت نیاز، عملیات ترمیم و یا تسطیح سطح بتن صورت گیرد. با درنظر گرفتن شرایط سطح، محیط و زمان بت شود.
روي سطح آماده سازي شده، پرایمر مناسب اجرا گردد و پس از طی شدن زمان الزم از اعمال پرایمر، ماستیک و یا بتونه مناسب بر 

 روي آن اجرا گردد. سپس اجراي کفپوش صورت گیرد.

میکرون  50 – 100یل و حصول پروفا )2/1Sa2به سفید ( اید به روش بالست تا درجه نزدیکسطح بدر خصوص سطوح فلزي، 
ت استفاده گردد. سازي شود. سپس از هواي خشک و تمیز عاري از روغن جهت برطرف نمودن ذرات گرد و غبار ناشی از بالسآماده

سازي آن استفاده نمود. در این حالت نیز سطح هاي مکانیکی نظیر سایش براي آمادهتوان از روشدر صورت محدود بودن سطح، می
، قبل از عملیات بالست و نیز پس از آن استسازي گردد. در صورتی که میزان نمک سطح بیش از حد مجاز آماده ST3باید تا درجه 

ر نمک موجود ب زانیم دنیتا رسستشوي سطح، دوباره عملیات بالست تکرار گردد. این مراحل سطح شستشو داده شود. پس از ش
  .ابدیسطح، به بازه قابل قبول ادامه  يرو

باالتر از نقطه شبنم گراد درجه سانتی +3 و همچنین در زمان اجراي پوشش، دماي سطح باید حداقل سازيآمادهدر حین و پس از 
 تاثیر منفی ایجاد نماید. حداکثر رطوبت مجاز محیط  و کیفیت فیلم آن، سطح هبر چسبندگی پوشش بواند تمیباشد. رطوبت باال 

بر روي سطح آماده سازي شده، پرایمر مناسب اجرا گردد و پس از طی شدن زمان الزم از اعمال پرایمر، اجراي پوشش است.  %85
 یوریا صورت گیرد.پلی

 اعمال پوشش:

) توسط همزن مناسب تا رسیدن به مخلوط کامال Bاین پوشش تحت هیچ شرایطی نباید رقیق گردد. پیش از اعمال، جزء رزین (جزء 
 هاي ظروف جهت کاهش ویسکوزیته مواد در دماي پایین استفاده نمود.کنتوان از گرممی هموژن با رنگ یکنواخت مخلوط گردد.

 Dual feed high pressure/high temperatureجهز به المنت حرارتی تحت دما و فشار باال (پاش ممواد به وسیله اسپري دوجزئی

airless sprayگونه محدودیتی از نظر ضخامت فیلم خشک ندارد و در هر ضخامتی قابل اجرا باشد. این پوشش هیچ) قابل اجرا می
ت مورد نظر پوشش انجام پذیرد. از حالل مناسب صرفا است. عملیات ضدلغزش نمودن سطح (در صورت نیاز)، پس از حصول ضخام

 هاي مختلف دستگاه پاشش استفاده شود.جهت تمیزکردن قسمت

 موارد ایمنی:

تماس مواد با پوست و یا استنشاق بخارات ممکن است باعث آلرژي شود. تیم اجرا باید لباس و ماسک مخصوص و دستکش مقاوم در 
هاي مخصوص جهت برابر مواد شیمیایی پوشیده و از کرم محافظتی روي پوست صورت و دست استفاده نماید. استفاده از عینک

 چشم الزامی است.  ممانعت از تماس مواد یا غبار اسپري با



 

 

 نکته مهم: 

 بندي پیش از زمان اعمال خودداري گردد. به منظور اجتناب از تماس مواد با رطوبت، از باز کردن درب بسته

 


