
 

 

 PRIMER-TYPE Bپرایمر سریع خشک 

 

 تعریف:

هاي پوششی مختلف بر پایه رزین کلروکائوچو طراحی شده و به عنوان آستري در سیستم PRIMER-TYPE Bخشک  پرایمر سریع
اد چسبندگی هاي مختلف، سبب ایجرود. این پرایمر با داشتن ویسکوزیته بسیار پایین، قابلیت نفوذ باال و سازگاري با پوششبه کار می

 گردد.مناسب سسیتم پوششی به سطح می

 :مصارف

 هاي مختلف:هاي پوششی جهت محافظت بخشبه عنوان پرایمر در سیستم

 صنایع شیمیایی، پاالیشگاهی، پتروشیمی و نفت -
 هاي آب و فاضالبخانهها و تصفیهنیروگاه -
 سطوح مختلف فلزي و بتنی -
 خطوط لوله انتقال -

 خواص و مزایا:

 سریع خشک -
 مقاومت عالی در برابر نفوذ رطوبت -
 هااال در برابر عوامل خورنده اسیدي، قلیایی و نمکمقاومت شیمیایی ب -
 مقاومت خوردگی مناسب -
 مقاومت میکروبی مناسب  -
 چسبندگی باال به سطوح مختلف  -
 اعمال آسان -

  



 

 

 جدول خواص:

 مشکی رنگ
 تک جزئی تعداد اجزا

 20% جامد حجمی
 3g/cm 05/0 ± 1 دانسیته

 µm  60 - 20 ضخامت پیشنهادي
 2kg/m 3/0 – 1/0 ضخامت پیشنهادي)(با  *پوشش تئوري

 دقیقه ASTM D1640( 15زمان خشک شدن سطحی (
 ساعت ASTM D1640( 2( زمان خشک شدن عمقی
 ساعت 8 زمان خشک شدن کامل

 75% درصد مواد فرار 
 )Closed Cupگراد (درجه سانتی 25بیش از  )ASTM D92نقطه اشتعال (

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

 گراد)سانتی + درجه40+ تا 5دمایی 
 لیتري 200 لیتري، بشکه 25لیتري و  20لیتري،  5هاي حلب بنديبسته

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



 

 

 دستورالعمل مصرف: 

 آماده سازي سطح:

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

سازي آماده ST3. در این حالت نیز سطح باید تا درجه سازي آن استفاده نمودهاي مکانیکی نظیر سایش براي آمادهتوان از روشمی
باالتر از نقطه گراد درجه سانتی +3 و همچنین در زمان اجراي پوشش، دماي سطح باید حداقل سازيآمادهدر حین و پس از گردد. 

است.  %85مجاز محیط  تاثیر منفی ایجاد نماید. حداکثر رطوبت ،سطح هشبنم باشد. رطوبت باال ممکن است بر چسبندگی پوشش ب
سازي، پوشش داده شود. در ساعت پس از آماده 4گرم نمودن سطح موردنیاز باشد. سطح باید حداکثر ممکن است پیشی رایطدر ش

 سازي تجدید شود. غیراین صورت باید عملیات آماده

و نیز پس از آن سطح شستشو داده  شود در صورتی که میزان نمک سطح بیش از حد مجاز است، قبل از عملیات بالستتوصیه می
ابل سطح، به بازه ق ينمک موجود بر رو زانیم دنیتا رسشود. پس از شستشوي سطح، دوباره عملیات بالست تکرار گردد. این مراحل 

 .ابدیقبول ادامه 

 اعمال پرایمر: 

اسپري هوا قابل اعمال است. درجه حرارت محیط مو، و یا این پرایمر آماده مصرف بوده و نیازي به رقیق کردن ندارد و با غلتک، قلم
 گراد باشد. پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات با تینر مناسب شستشو گردد. + درجه سانتی50+ تا 5در حین مراحل اجرا باید بین 

 موارد ایمنی:

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

  


