
 

 

 PFEP-2012آمید فسفات اپوکسی پلی آستري زینک
 

 تعریف: 

 يسازفلز آماده يبررو آستريبه عنوان ، هم یدر محافظت از خوردگ يعملکرد قوداشتن ، با  PFEP-2012 فسفات نکیز يآستر
دار تدوس یخوردگ هايبا داشتن بازدارنده يآستر نیا است. قابل استفاده ياز رو یغن يترآس يبررو یانیم هیعنوان  اله شده و هم ب

وذ مواد در برابر نفبه صورت موثر را  يفلز يهاسازه هاي پوششی مختلف،محیط زیست و چسبندگی باال به سطوح فلزي و سیستم
 . دینمایخورنده محافظت م

 

 مصارف:

 روشیمی و نفتصنایع شیمیایی، پاالیشگاهی، پت -
 تاسیسات داخل و خارج ساختمان -
 هاي آب و فاضالبخانهها و تصفیههاي مختلف نیروگاهبخش -
 سازيها و مخازن ذخیرهلوله -

 

 خواص و مزایا: 

 مقاومت در برابر خوردگی باال  -
 چسبندگی بسیار باال  -
 مقاومت مکانیکی و شیمیایی مناسب -
 هاي پوششیسازگاري باال با انواع سیستم -
 مقرون به صرفه -
 حاوي کروماتهاي فاقد بازدارنده -
 اعمال آسان -



 

 

 :گراد)درجه سانتی 25(دماي  جدول خواص

 سفید  رنگ
 نیمه براقمات تا  براقیت

 دو جزئی تعداد اجزا
 1به  B( 6به جزء  Aنسبت اختالط وزنی (جزء 

 1به  B( 5/3به جزء  Aنسبت اختالط حجمی (جزء 
 % 5±60 ط دو جزء)درصد جامد حجمی (مخلو
 3g/cm 1/0 ± 60/1 دانسیته (مخلوط دو جزء)

 µm 75 - 50 ضخامت پیشنهادي فیلم خشک
 2kg/m 2/0 – 13/0 *پوشش تئوري با ضخامت پیشنهادي

 ساعت 2 زمان مجاز مصرف پس از اختالط اجزا
 ساعت ASTM D1640( 3زمان خشک شدن سطحی (

 ساعت ASTM D1640( 8( زمان خشک شدن عمقی
 روز 7 زمان پخت کامل

 T-950تینر اپوکسی  حالل رقیق کننده

 دوره انبارداري
و بازه  دیخورش میماه (به دور از باد، باران و نور مستق 12

 )گرادیسانت + درجه40+ تا 5 ییدما

 بنديبسته
 A :(kg 18جزء رزین (

 B :(kg 3جزء هاردنر (
 ادي، میزان پرت در نظر گرفته نشده است.پوشش تئوري با ضخامت پیشنه مقدار* در 

  



 

 

 دستورالعمل مصرف:

 آماده سازي سطح: 

د به روش سطح بایهاي قبلی باشد. زدگی و بقایاي رنگسطح باید کامال تمیز و عاري از هرگونه آلودگی نظیر چربی، گرد و غبار، زنگ
سازي شود. سپس از هواي خشک و تمیز یکرون آمادهم 50 – 100) و حصول پروفایل 2/1Sa2بالست تا درجه نزدیک به سفید (

توان از در صورت محدود بودن سطح، میت استفاده گردد. عاري از روغن جهت برطرف نمودن ذرات گرد و غبار ناشی از بالس
در ازي گردد. سآماده ST3سازي آن استفاده نمود. در این حالت نیز سطح باید تا درجه هاي مکانیکی نظیر سایش براي آمادهروش

باالتر از نقطه شبنم باشد. گراد درجه سانتی +3 و همچنین در زمان اجراي پوشش، دماي سطح باید حداقل سازيآمادهحین و پس از 
ی رایطاست. در ش %85تاثیر منفی ایجاد نماید. حداکثر رطوبت مجاز محیط  ،سطح هرطوبت باال ممکن است بر چسبندگی پوشش ب

سازي، پوشش داده شود. در غیراین صورت ساعت پس از آماده 4نمودن سطح موردنیاز باشد. سطح باید حداکثر  گرمممکن است پیش
 سازي تجدید شود. باید عملیات آماده

، قبل از عمل بالست و نیز پس از آن سطح شستشو داده استشود در صورتی که میزان نمک سطح بیش از حد مجاز توصیه می
 سطح، به بازه قابل ينمک موجود بر رو زانیم دنیتا رسسطح، دوباره عمل بالست تکرار گردد. این مراحل شود. پس از شستشوي 

 .ابدیقبول ادامه 

 

 اعمال پوشش:

جهت اعمال، جزء  توسط همزن مناسب تا رسیدن به مخلوط کامال همگن با رنگ یکنواخت مخلوط گردد. Aپیش از اعمال، جزء 
) افزوده شده و با استفاده از میکسر مناسب تا زمان رسیدن به مخلوط کامال همگن و یکنواخت همزده A) به جزء رزین (Bهاردنر (

به  جیبه تدرباید  استفاده نمود. براي این منظور، تینر T-950از تینر اپوکسی نمودن رنگ  قیجهت رقتوان شود. در صورت نیاز می
بدون هوا قابل اعمال  ای یمعمول يرنگ توسط اسپر نیا .گردد صلحا یواختکنی بیتا ترک شده و همزده شوداضافه مخلوط دو جزء 

هوا در خالل  هیبسته تهو يهاطیشوند. در محیم میمو ترمکم با قلم يهادرمساحت دهید بیرنگ نشده و آس يهابوده و قسمت
 است.   ياعمال رنگ ضرور

 .شوندشستشو T-950 یر تینر اپوکسی مناسب نظ نریبالفاصله با ت زاتیتجه هیکل از اتمام کار، پس

 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 
 ي مخصوص جهتهابرابر مواد شیمیایی پوشیده و  از کرم محافظتی روي پوست صورت و دست استفاده نمایند. استفاده از عینک

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

 

  


