
 

 

  POLYCOAT-2050آمید بتونه اپوکسی پلی
 

 تعریف:

POLYCOAT-2050  یح ها و تسطها، شکافعموما به منظور پرنمودن درزها، حفرهنوعی بتونه اپوکسی دوجزئی پایه حاللی است که
ریا داشته و به یویورتان و پلیهاي اپوکسی، پلیاین محصول سازگاري بسیار باالیی با سیستم سطوح ناهموار بتنی طراحی شده است.

هاي ش، الینینگ، و پوشهاي کفپوشدلیل دارا بودن چسبندگی باال به سطوح مختلف، سبب افزایش یکپارچگی ساختار سیستم
 گردد.محافظتی می

 

 مصارف: 

 به عنوان بتونه در:

 انتقال فاضالب هايالینینگ تونل -
 هاي آب و فاضالبخانههاي مختلف تصفیهسیستم پوشش محافظتی بخش -
 یوریایورتان و پلیهاي صنعتی اپوکسی، پلیکفپوش -
 هاي بتنی هاي دیوار و سقف سازهپوشش -

 

 خواص و مزایا: 

 چسبندگی بسیار باال به سطوح مختلف -
 هاي پوششیسازگاري عالی با انواع سیستم -
 ارمناسب با انواع فیلرهاسازگاري بسی -
 مقاومت شیمیایی مناسب -
 قابلیت لیسه خوري مناسب -
 قابلیت تنظیم ویسکوزیته با توجه به شرایط اجرا -

  



 

 

 گراد):درجه سانتی 25جدول خواص (دماي 

 سفید  رنگ
 مات تا نیمه براق براقیت

 دو جزئی تعداد اجزا
 1به  B( 5به جزء  Aنسبت اختالط وزنی (جزء 

 1به  B( 3به جزء  Aختالط حجمی (جزء نسبت ا
 % 5±65 درصد جامد حجمی (مخلوط دو جزء)

 3g/cm 1/0 ± 4/1 دانسیته (مخلوط دو جزء)
 µm 80 - 60 ضخامت پیشنهادي فیلم خشک

 2kg/m 2/0 – 15/0 *پوشش تئوري با ضخامت پیشنهادي
 ساعت 2 زمان مجاز مصرف پس از اختالط اجزا

 ساعت ASTM D1640( 2-4( زمان 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 15جزء رزین (

 B :(kg 3زء هاردنر (ج
 * در مقدار پوشش تئوري با ضخامت پیشنهادي، میزان پرت در نظر گرفته نشده است.

  



 

 

 دستورالعمل مصرف: 

 ح : آماده سازي سط

اي هبرآمدگیهاي قبلی باشد. زدگی و بقایاي رنگسطح باید کامال تمیز و عاري از هرگونه آلودگی نظیر چربی، گرد و غبار، زنگ
بتن با استفاده از دستگاه ساب برطرف شده و جهت رسیدن به  چسبندگی بیشتر سطح بتن با استفاده از ر روي سطح موجود ب

 سطح بایستی عاري از هر گونه آلودگی و مواد سست و ناپایدار باشد. ایجاد گردد. آنتا پروفایل مناسب روي  شوددستگاه خراش داده 
 سب بر روي آن اجرا گردد. سپس با توجه به شرایط سطح، پرایمر منا

 

 اعمال پوشش:

توسط همزن مناسب تا رسیدن به مخلوط کامال همگن با  Aاین پوشش تحت هیچ شرایطی نباید رقیق گردد. پیش از اعمال، جزء 
ر ال قراتوان جهت کاهش ویسکوزیته مواد در دماي پایین، آن را قبل از اعمال در محیطی با دماي بامی رنگ یکنواخت مخلوط گردد.

) افزوده شده و با استفاده از میکسر مناسب تا زمان رسیدن به مخلوط کامال A) به جزء رزین (Bجهت اعمال، جزء هاردنر ( داد.
توان از سیلیس آردي، تالک، کربنات کلسیم، فوم سیلیکا و مواد مشابه به منظور در صورت نیاز میهمگن و یکنواخت همزده شود. 

 ونه استفاده نمود. تنظیم ویسکوزیته بت

بل انجام ) قاتهیسکوزی(با در نظر گرفتن و یدست يابزار موجود جهت اجرا ریسا ایو  سهیبا استفاده از غلتک، کاردك، ل یدست ياجرا
 از حالل مناسب صرفا جهت تمیزکردن ابزار و وسایل اجرا استفاده شود. است. 

 موارد ایمنی:

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


