
 

 

 POLYWRAP PRIMERپرایمر ضدخوردگی 
 

 تعریف:

 ها وهاي فلزي، فلنجها جهت محافظت از شیرآالت، اتصاالت، لولهیکی از کارآمدترین سیستم POLYWRAPسیستم ضدخوردگی 
متشکل  PRIMER POLYWRAPباشد. در برابر عوامل خورنده می هاي مدفون، در معرض عوامل محیطی و یا مغروق،کوپلینگ

ابر حفاظت طوالنی مدتی را در بر ،است و در عین مقرون به صرفه بودنخوردگی هاي بازدارنده و پتروالتیوم ترکیبات اشباع برپایهاز 
 ستمیدهنده س لیتشک ياجزا وم،یپتروالت کیو ماست نوارهمراه با  پرایمر نیا نماید.آب، نمک، ترکیبات قلیایی و اسیدي ایجاد می

مربوط  ياهیو نگران دهدیم لیرا تشک کپارچهیهمگن و  یستمیاجزا،  پس از اجرا س یبوده و با توجه به همخوان ومیپتروالت یمحافظت
 .رساندیرا به حداقل م یپوشش محافظت ستمیضعف در س ایبه وجود درز و 

 مصارف: 

 جهت حفاظت از:

 هاها و کوپلینگصاالت، شیرآالت، فلنجها و اتلوله -
 هاي آب و فاضالبخانهها و تصفیههاي مختلف نیروگاهبخش -
 تجهیزات سیستم اطفاي حریق -
 هاي مختلف صنایع شیمیایی، پاالیشگاهی، پتروشیمی و نفتبخش -
 هاي مخازنپایه -
 کنندههاي خنکبرج -

 

 خواص و مزایا:

 سازي سطححداقل نیاز به آماده -
 شیمیایی باال در برابر عوامل خورندهمقاومت  -
 سهولت اجرا -
 قابلیت اجرا بر روي سطوح منظم و نامنظم هندسی -
 خوردگی، پوسته شدن و یا سخت شدنبدون احتمال ترك -
 غیرسمی و سازگار با محیط زیست -

  



 

 

 جدول خواص:

 ايقهوه رنگ
 ASTM D70( 3g/cm 1/0 ± 1وزن ویژه (

 گراد+ درجه سانتی80 بیش از )ASTM D92(اشتعال  هنقط
 mg  6کمتر از  )ASTM D94عدد صابونی شدن (

 انبارداري
+ 5(به دور از باد، باران و نور مستقیم خورشید و بازه دمایی  ماه 60
 بندي ارائه شده توسط شرکت)گراد و در بستهسانتی + درجه40تا 

 kg 3 بنديبسته
 

 دستورالعمل مصرف: 

 سازي سطح:آماده

توان از ها میزدگی باشد. براي برطرف نمودن آلودگیید خشک، تمیز و عاري از هرگونه آلودگی، چربی، نقاط سست و بقایاي زنگسطح با
هاي توان از روش)، میST3سازي سطح (در حد به حداقل نیاز پتروالتیوم به آماده هاي مناسب غیرچرب استفاده نمود. همچنین با توجهحالل

 سازي سطح استفاده نمود. سیمی، بالست، واترجت و واترسندبالست جهت آماده مختلف نظیر برس

 اعمال:

هاي میکرون صورت گیرد تا سطحی مناسب جهت اعمال الیه 100سازي سطح، اعمال پرایمر به صورت دستی و با حداقل ضخامت پس از آماده
ها، ها، پیچها، فلنجهایی نظیر کوپلینگهوا در زیر نوار، در مکان بعدي مهیا گردد. جهت حصول بهترین نتیجه و جلوگیري از محبوس شدن

 TAPEبایست ماستیک پتروالتیوم اعمال شده و سپس نوار هاي موجود مابین دیوارهاي استاتیکی، میها و فاصلهها، زوایا، شکافکنج
POLYWRAP  .اجرا گردد 

 

 نکته مهم:

 شود. داشته باشد، استفاده از این سیستم توصیه نمیهاي قوي وجود چنانچه احتمال تماس با حالل -

  


