
مشخصات تولید

وزن مخصوص

حالت فیزیکی

واحد بسته بندی

کد محصول

کشور سازنده

محل بارگیری

اپوکسی کف خود تراز
اپوکسی کف خود تراز | روکش اپوکسی کف و هاردنر مربوطه از
سری محصوالتی است که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول و هاردنر
پلی آمینی تغییر شکل یافته تولید و ارائه می گردد . در این
محصول از هیچگونه از حالل ها و رقیق کننده های غیر واکنش گر
استفاده نگردیده و همین امر موجب می گردد که ساختار پلیمری
محصول پس از واکنش بصورت ثابت و پایدار باقی بماند . با توجه
به خصوصیات برجسته مکانیکی ، شیمیایی ، حرارتی و الکتریکی این
محصول بهترین انتخاب برای پوشش صنعتی در ضخامت های 0/5
میلیمتر تا 5 میلیمتر بوده و عالوه بر آن با توجه  به امکان اجرای
روکش به صورت یکپارچه و بدون درز و همچنین خصوصیات ضد
میکروبی آن ،می تواند به عنوان مناسب ترین پوشش بهداشتی

مورد استفاده  قرار گیرد .

از اپوکسی می توان در محیط هائی که نیاز به پوشش هائی نظیر :

(Anti Asid) روکش ضد اسید
(Anti Static) روکش ضد الکتریسیته

(Anti Scratch) روکش ضد سایش
(Non Slip) روکش ضد لغزش

و غیره
نیاز باشد استفاده نمود.

رنگ بندی محصول
RAL 8001  RAL 8004  RAL 8012  B قرمز  W-بیانکو زغالی 
RAL 6018  RAL 6026  RAL 6033  RAL 6034  RAL 6038  RAL 7004
RAL 3014  RAL 3024  RAL 4004  RAL 5005  RAL 5026  RAL 6007

RAL 1005  RAL 1013  RAL 1016  RAL 2002  RAL 3003

مشخصات فنی محصول

تولید ایران

1.45

مایع

سطل 25 کیلویی

IEP-270

ایران

شهرک صنعتی پایتخت
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موارد کاربرد
روکش سطوح صنعتی که در معرض نیروهای مکانیکی مانند

فشار ،ضربه و سایش قرار می گیرد .
روکش سطوح صنعتی که در معرض نفوذ آب و همچنین

انتقال آلودگی های ناشی از نفوذ آب می باشد.
روکش سطوح صنعتی که عدم وجود گرد و غبار در سطح

،بسیار حائز اهمیت است .
روکش سطوح صنعتی که در معرض خوردگی و آسیب ناشی
از اسید ها ،قلیاها ،الکلها،روغن ها،نمکها،حالل ها و مشتقات

نفتی می باشد .
روکش سطوح بهداشتی که عدم وجود درز و خلل و فرج و
امکان گند زدایی و ضدعفونی کردن صد در صد سطوح ،بسیار

حائز اهمیت می باشد.
روکش سطوح صنعتی که در مجاورت جریان های الکتریکی

قرار داشته و عایق بودن سطح حائز اهمیت
می باشد.

با توجه به موارد فوق کلیه سطوح صنعتی شامل : کارخانجات
صنعتی صنایع خوررویی و قطعه سازی ،صنایع شیمیایی،صنایع
غذایی ،کارخانجات شیر و لبنات ، کارخانجات بسته بندی صنایع
دارو سازی ،صنایع پتروشیمی پاالیشگاهها ، نیروگاهها، انبار های
صنعتی ،صنایع هواپیمایی و نظامی، انبار های نگهداری مواد
غذایی ،کشتارگاه ها ، مرغداری ها ،گاوداری ها،سرد خانه ها ، اتاق
های تمیز (clean rooms)، صنایع خون ،بیمارستان ها ،محیط
های نگهداری اجزاء بدن و اتاق های استریل ،نیازمند به کاربریس

این محصول می باشند.
 
 
 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
شکل ظاهری : مایع

رنگ ترکیبی محصول : در رنگ های مختلف صنعتی
centipoise 490:ترکیبی محصول C(25) ویسکوزیته

gr/cm³ 1/45 :وزن مخصوص ( دانسیته ) ترکیبی محصول
نسبت ترکیبی وزنی روکش اپوکسی : 100 واحد

هاردنراپوکسی : 20 واحد
نسبت ترکیب حجمی روکش اپوکسی : 100 واحد

هاردنر اپوکسی : 25 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه

زمان خشک شدن سطحی C(25)  : یک روز
زمان خشک شدن نهائی تا رسیدن به باالترین مقاومت و

استحکام C(25) : هفت روز
C10 : حداقل دمای پخت

C40 :  حداکثر دمای پخت
عمر نگهداری در انبار Shelf Lifeدردمای (C 25) : یک سال

برای کسب اطالعات بیشتر اسکن کنید.
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