
101-CE COAT-PASA 

پوشش دو جزئي بدون حالل بر پايه ترکيب اپوکسي باقطران -کولتار اپوکسی   

 

 : محصول شرح

101-CE COAT-PASA    يک ترکيب دو جزئي بدون حالل بر پايه رزين اپوکسي

چسبندگي بسيار عالی و پايداري شيميايي . باشداصالح شده با قطران زغال سنگ مي

به همراه انعطاف پذيري و مقاومت قطران در برابر آب، باعث پيدايش ،  رزين اپوکسي

که پوشش بسيار مقاوم و فوق العاده سخت براي حفاظت بتن، سنگ، ساير  سيستمي شده

. وجود آوردمحصوالت ساختمانی و فلز در برابر بخش وسيعي از عوامل خورنده را به

ظاهري آن صاف، شفاف و سياه  شکل. دهدها را نمياين پوشش امکان رشد باکتري

 .است

 

 :کاربرد

101-CE COAT-PASA  کاربردها شامل پوشش سطح مخازن، . شودمنظور ايجاد پوشش مقاوم، آب بند و منعطف استفاده مي به

استفاده در کارهاي اجرايي ويژه براي  اين محصول به. باشدهاي فوالدي و غير فوالدی می، لوله ، آزبست سيماني ها، بتنها وکاناللوله

 .هاي دريايي مناسب استفاضالب و محيط

 

    :فنی مشخصات

 

درجه سانتيگراد 50دقيقه در  05:سياه براق پس از اختالط                                             زمان کارايی:شکل ظاهری  

درجه سانتيگراد 05دقيقه در  55        درجه سانتيگراد                   50ساعت در  25:خشک شدن سطحی  

درجه سانتيگراد+ 50تا  -50:مگاپاسکال                                                 دمای بهره برداری 0/5:پايداری چسبندگی   

درجه سانتيگراد 50روز در  7:درجه سانتيگراد                                  گيرش نهايی 50ساعت در  50:گيرش اوليه  

 

:ویژگی ها  

 به راحتي با قلم مو، غلتک يا پيستوله اجرا مي شود. 

 های های دريايی، اسيدها و قلياهای رقيق، و محلولپايداري عالي در برابر مايعات شيميايي مانند آب مقطر، فاضالب، دود، باکتری

 (.سديم و پتاسيم)نمکی 

 فاقد حالل است. 

 وسيعي از مواد شيميايي دارد پايداري عالي در برابر طيف. 

 در برابر سايش پايدار است. 

 سطح تمام شده بدون درز. 

 اجزاي از پيش توزين شده. 

 حفاظت بلند مدت در برابر خوردگي. 

 

 :سطح سازی آماده       

آوری، ماده عملگرد و خاک، شيرابه سيمان، روغن، گريس، . سطح زيرکار بايستی سفت و عاری از ذرات سست يا جدا شده باشد

تواند به سازی سطح میآماده. شوند را از روی سطح تميزکنيدها، مواد تجزيه شونده، و ديگر موادی که باعث عدم چسبندگی میچربی

 .فشار آب، يا برس سيمی انجام شود`های ماسه پاشی، روش

 

 

 :اختالط



1 10-CE COAT-PASA مدت يک دقيقه بهم بزنيد، طور جداگانه بههر دو جزء را به .شوددر ظروف از قبل توزين شده عرضه مي

دقيقه  5تا  5مدت داخل رزين پايه ريخته و بهگر را بهاز يک دريل قوي ولي دور کند همراه با همزن مناسب استفاده کنيد، سپس واکنش

 .خوبي مخلوط شوندها و کف ظرف بهمواد کنارهدر حين اختالط دقت کنيد تا . دست آيدمخلوط نمائيد تا مخلوطی همگن و بدون رگه به

 

 

 :اجرا روش

1  10-CE COAT-PASAs وسيله قلم موی کوتاه، غلتک يا پيستوله بدون هوا اجرا نمودتوان بهرا مي. 

 

 

 :اپوکسی کولتار  غلتک يا مو قلم با جراا

های سوزنی پس از عمل آيد تا سوراخدقت کافی به. شده اجرا نمائيدوسيله قلم موی کوتاه يا غلتک بر روي سطح آماده ماده مخلوط شده را به

در صوت اجرای ) ميکرون  555در مترمربع براي کسب ( گرم 555)ليتر  5/5اجرا در دو دست به مقدار . اجرا بر روی سطح باقی نماند

اليه خشک ( ميکرون اجرا گردد  205هر دست دستی اين پوشش می تواند در يک دست اجرا گردد، ولی در صورت استفاده در دو اليه ، 

 .شده الزم است

 

 :اپوکسی کولتار پاششي اجراي

اين محصول را روي سطح به . براي اين کار مناسب است 55تا  55يک سرنازل نمره . شوداين روش براي اجراهاي بزرگ توصيه مي

ميکرون در دو دست تشکيل  555ضخامت اي بهيه خشک شدههاي سوزني پوشيده شوند و الطوري که سوراخصورت يکنواخت بپاشيد به

 .دست آوردن اليه ضخيم تر فرصت دهيد تا قبل از اجراي اليه دوم، اولين اليه خشک شودبراي به. شود

 

 : دهي پوشش

ه اي به گرم در مترمربع براي کسب اليه خشک شد 555تا  505طور معمول به. پوشش دهي بستگي به زبري سطح و ظاهر آن دارد

براي حداقل اجرا ( با توجه به تخلخل و غيريکنواخت بودن سطح بتن ضخامت تقريبی می باشد ) ميکرون  555ضخامت در حدود 

ميکرون اجرا مي شود، همچنين در صورت اجرای دستی می توان پوشش را در يک اليه  205است، که در دو دست به ضخامت ضروري 

های ميکرون اليه 555در صورت نياز به اجرای بيش از . ا پيسوله اجرا در دو اليه ضروری می باشداجرا نمود لذا در صورت اجرا ب

 .ساعت پس از اجرای قبلی انجام شود 55بعدی 

 

 :هامحدودیت

-عملروز باشد که بسته به روش  52تا  52سن بتن در زمان اجرای پوشش بين . گراددرجه سانتی+ 0: کمينه دمای سطح در زمان اجرا

 .آوری بتن دارد

 

 


