
 

 

 

 POLYPIPE-BG202گرید تار براش - یورتانپوشش پلی 
 تعریف:

جهت یورتان و کولتار طراحی شده است. این محصول بر پایه هیبرید رزین پلی POLYPIPE-BG202گرید تار براش - یورتانیپوشش پل
ا برس را ب یدهبه پوشش یاز، نیهندس پیچیدگیکه به علت  یسطوح یاآالت و یرجهت ش یژهبه و ، پتروشیمی و آبگاز، نفت یعکاربرد در صنا

 %100 یورتانیکه اعمال پل يدر موارد یاپوشش لوله و  یدهد یبدر مناطق آس یراتتعم، طراحی شده است. از این پوشش به منظور انجام دارند
وم و مرس یسنت يهاپوشش يبرا یمناسب یگزینجا وفاقد حالل بوده محصول  شود. ایناستفاده می است، یازن یشترژل شدن ب زمانجامد با 
 باشد. یگذشته م

 مصارف: 

 ی:حفاظت از خوردگجهت 

 مغروق  یاخطوط لوله مدفون  -
 مغروق یامدفون و  یطاتصاالت در شرا یرآالت وها، شییزانو -
 یشگاهیو پاال یمی، پتروشیروگاهین یزاتتجه -
  نامنظممنظم و با اشکال  يفلز يهاسازه یهپوشش کل -
 پوشش یدهد یبنقاط آس یرتعم -
 ، آب شور، نفت خامیمخازن آب صنعت الینینگ -
 یاعبور آب در يهایچهدر یو خارج یداخل پوشش -

 خواص و مزایا:

  برابر صفر (VOC) جامد با درصد مواد فرار  % 100 -
  ها و آب، نمکیمشتقات نفتاسیدها، در برابر  باال بیولوژیکیت مقاوم -
 یدر برابر خوردگ یمقاومت عال -
  کم یاربس یرينفوذپذ -
 مو، کاردك و ...قابل اعمال با قلم -
 گسترده ییقابل اعمال در محدوده دما -
 مقاومت باال در برابر جدایش کاتدي -
  يسطوح فلز يباال بر رو یو چقرمگ ی، سختیچسبندگ  -
 یو صنعت یاییدر يهایطدر مح یدوام عال ینتام -
 یکیمکان يهاو تنش یشمقاوم در برابر ضربه، سا -
 مقرون به صرفه -
 یمربه پراعدم نیاز  -

  



 

 

 جدول خواص:

 مشکی رنگ
 %95بیش از  جامد حجمی (مخلوط دو جزء)

 ضخامت پیشنهادي
 A µm1000کالس 
 B µm  1500کالس 

 *پوشش تئوري
 (با ضخامت پیشنهادي)

 A 2kg/m 24/1کالس 
 B 2kg/m 86/1کالس 

 دانسیته
 A 3g/cm 1/0 ± 24/1جزء 
 B 3g/cm 05/0 ± 24/1جزء 

 3g/cm 1/0 ± 24/1 مخلوط دو جزء
 1به  B( 3به جزء  Aجزء نسبت اختالط حجمی (

 1به  B( 3به جزء  Aجزء نسبت اختالط وزنی (
 70بیش از  )SHORE D )EN-ISO-868سختی 

 MPa 15بیش از  )Pull Off )EN-24624چسبندگی 
 J 8بیش از  )BS-EN-10290مقاومت در برابر ضربه (

 X-Cutچسبندگی 
 )BS-EN-10290(مقاومت در برابر جداشدن از سطح،  

RATING 1  گراد)درجه سانتی 25(دماي 

 mm 8کمتر از  )BS-EN-10290جدایش کاتدي (
 روزه) 010گراد، درجه سانتی 25(دماي  mΩ 810.2بیش از  )BS-EN-10290وري (مقاومت الکتریکی ویژه درحالت غوطه

Resistance Indentation )BS-EN-10290(  کمتر ازmm 15/0 

 انبارداري
+ 5ماه (به دور از باد، باران و نور مستقیم خورشید و بازه دمایی  12

 گراد)سانتی + درجه40تا 

 بنديبسته
 A :kg 5/1جزء 
 B :kg 5/0جزء 

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

  



 

 

 : %55گراد و رطوبت نسبی + درجه سانتی25خواص فرآیندي در دماي 

 دقیقه Pot Life( 5 ± 15زمان ژل شدن (
 ساعت Dust-Free Time( 2زمان خشک شدن سطحی (

 ساعت  12 حداقل زمان خشک شدن پیش از کاربري 
 

 دستورالعمل مصرف:

 آماده سازي سطح: 

سازي شود. سپس از هواي خشک و میکرون آماده 50 – 100و حصول پروفایل  )2/1Sa2(سطح باید به روش بالست تا درجه نزدیک به سفید 
هاي توان از روشدر صورت محدود بودن سطح، میتمیز عاري از روغن جهت برطرف نمودن ذرات گرد و غبار ناشی از بالست استفاده گردد. 

سازي گردد. در صورتی که پوشش بر آماده ST3سازي آن استفاده نمود. در این حالت نیز سطح باید تا درجه براي آماده مکانیکی نظیر سایش
هاي احتمالی موجود بر روي سطح با استفاده از دستمال آغشته به ها و چربیشود، آلودگیروي سطح غیرفلزي نظیر یک پوشش دیگر اجرا می

MEK هایی نظیر ستفاده از روشبرطرف گردند. سپس با اSweep Blastهاي سست برطرف شده و بر روي ها و الیه، سنباده زدن و ...، قسمت
باالتر از گراد درجه سانتی +3 و همچنین در زمان اجراي پوشش، دماي سطح باید حداقل سازيآمادهدر حین و پس از سطح زبري ایجاد گردد. 

است. در  %85تاثیر منفی ایجاد نماید. حداکثر رطوبت مجاز محیط  ،سطح هت بر چسبندگی پوشش بنقطه شبنم باشد. رطوبت باال ممکن اس
سازي، پوشش داده شود. در غیراین صورت ساعت پس از آماده 4گرم نمودن سطح موردنیاز باشد. سطح باید حداکثر ممکن است پیشی رایطش

 سازي تجدید شود. باید عملیات آماده

شود در صورتی که میزان نمک سطح بیش از حد مجاز باشد، قبل از عملیات بالست و نیز پس از آن سطح شستشو داده شود. پس از توصیه می
 .دابیسطح، به بازه قابل قبول ادامه  ينمک موجود بر رو زانیم دنیتا رسشستشوي سطح، دوباره عملیات بالست تکرار گردد. این مراحل 

 اعمال پوشش:

توسط همزن مناسب تا رسیدن به مخلوط کامال هموژن با رنگ یکنواخت  Aاین پوشش تحت هیچ شرایطی نباید رقیق گردد. پیش از اعمال، جزء 
توان جهت کاهش ویسکوزیته مواد در دماي پایین، آن را قبل از اعمال در محیطی با دماي باال قرار داد. جهت اعمال، جزء مخلوط گردد. می

) افزوده شده و با استفاده از میکسر مناسب تا زمان رسیدن به مخلوط کامال همگن و یکنواخت همزده شود. سپس A) به جزء رزین (Bهاردنر (
مو، کاردك، رولر و ... اجرا شود.  از حالل مناسب صرفا جهت تمیزکردن ابزار و وسایل اجرا با توجه به نوع سطح و روش اعمال، مواد به وسیله قلم

 ه شود.استفاد

 موارد ایمنی:

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

 نکته مهم: 

 بندي پیش از زمان اعمال خودداري گردد.د با رطوبت، از باز کردن درب بستهبه منظور اجتناب از تماس موا


