
زینک ریچ اپوکسی دو جزیی
ABADUR-201

ABADUR-201 یک پوشش زینک ریچ اپوکسی سخت شونده با هاردنر پلی آمید با مقاومت عالی 
 ABADUR-201 ،در برابر آب، شــرایط جوی و سایش می باشد. با توجه به ایجاد حفاظت کاتدی
عملکرد بسیار مناســبی روی سازه های فلزی، ماشین آالت، لوله ها و سطوح بیرونی مخازن در 

صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه ها، کاغذسازی و تصفیه خانه ها دارد. 
ABADUR-201 با اکثر پوشش های رویه آلی سازگار بوده و مانند تمامی پرایمرها به تنهایی جهت 

سرویس دهی مستغرق در محلول های اسیدی و قلیایی مناسب نیست.

خواص و اثرات
ایجاد حفاظت کاتدی	 
چسبندگي بسيار زیاد به سطوح 	 
مقاومت های مکانيکی بسيار زیاد	 
مقاوم در برابر سایش	 

موارد کاربرد
1-پاالیشگاهها

2-سازههایدریایی
3-سکوهایفراساحلی

4-تصفیهخانههایفاضالب

آماده سازی سطوح 
تمامـــیســـطوحقبـــلازپوشـــشدهیبایـــدتمیـــز
ـــک ـــدوخش ـــاکگردن ـــیپ ـــهآلودگ ـــدهوازهرگون ش
باشـــند.قبـــلازاعمـــالرنـــگتمـــامســـطوحبایـــد
ــوندو ــازیشـ ــتانداردISO 8504 آمادهسـ ــقاسـ مطابـ
ـــا ـــقب ـــوییمطاب ـــاللش ـــهروشح ـــطوحب ـــیس چرب

اســـتانداردSSPC-SP1  پـــاکگردنـــد.
•آمادهسازیازطریقپاششذراتساینده:

ABADUR-201  بایـــدرویســـطوحیاجـــراشـــودکـــه
توســـطپاشـــشذراتســـایندهحداقـــلتـــادرجـــه½ 
 SSPC-SP10 ـــا ـــتاندارد ISO 8501-1 ی ـــااس ـــقب Sa 2 مطاب

ـــند. ـــدهباش ـــزش تمی
 ABADUR-201ـــرای ـــازیواج ـــانآمادهس ـــنزم ـــربی اگ
اکسیداســـیوناتفـــاقبیفتـــد،جهـــترســـیدنبـــه
ـــش ـــاتپاش ـــدعملی ـــدهبای ـــرش ـــریذک ـــتانداردبص اس

ـــردد. ـــرارگ ـــدداًتک ـــایندهمج ذراتس

ـــش ـــطپاش ـــطحتوس ـــازیس ـــلازآمادهس ـــوبحاص عی
ـــدقبـــلازاجـــرابرطـــرفشـــود. ذراتســـایندهبای

جهـــتاجـــرایرنـــگپروفایـــلســـطح،50تـــا70
ـــطح، ـــلس ـــنگینپروفای ـــاتس ـــرایعملی ـــرونوب میک

75تـــا100میکـــرونمناســـباســـت.
•سطوحفلزیدارایآستریکارگاهی:

ـــتری ـــطوحدارایآس ـــرس ـــراب ـــرایاج ABADUR-201 ب
ـــر ـــت.اگ ـــباس ـــیلیکاتمناس ـــلس ـــیرویاتی کارگاه
آســـتریکارگاهـــیداراینواحـــیخـــوردهشـــدهیـــا
ـــدعملیـــات ـــادباشـــد،بای محصـــوالتخوردگـــیرویزی
ـــام ـــریانج ـــورتسراس ـــهص ـــایندهب ـــشذراتس پاش
شـــود.ســـایرآســـتری هایکارگاهـــیبـــرایپاشـــش
ـــا ـــلب ـــورتکام ـــهص ـــدب ـــودهوبای ـــبنب ـــگمناس رن

ـــود. ـــزش ـــایندهتمی ـــشذراتس روشپاش
ـــده ـــیبدی ـــیآس ـــدهونواح ـــکاریش ـــایجوش درزه
 Sa 2  ½قبـــلازاجـــرایپوشـــــشبایـــدتـــادرجـــه
 SSPC-SP10یـــا ISO 8501-1 مطابـــــقبـــااســـــــتاندارد

ـــند. ـــدهباش ـــزش تمی
آمادهســـازیســـطوحدرشـــرایطزیـــرنبایـــدانجـــام

ـــود: ش
ـــی ـــانتیگرادوزمان ـــهس ـــر5درج ـــایزی 1-دردم
ـــد. ـــدباش ـــتراز85درص ـــبیبیش ـــتنس ـــهرطوب ک
2-وقتـــیدمـــایســـطحکمتـــراز3درجـــه

ســـانتیگرادبـــاالینقطـــهیشـــبنمباشـــد.
ـــهدر ـــطوحیک ـــرایس ـــاعاتروزب ـــارجازس 3-خ

ـــد. ـــراردارن ـــیق ـــطخارج محی
ABA- بـــهمنظـــورجلوگیـــریاززنـــگزدن،اجـــرای
DUR-201 بایـــددرحداقـــلفاصلـــهزمانـــیپـــساز

ــد. ــطحباشـ ــازیسـ آمادهسـ

روش اجرا
ABADUR-201 دردوبســـتهبندیجداگانـــهعرضـــه
میشـــود.همـــوارهدوبســـتهبندیرابـــهطـــور

کامـــلبـــاهـــممخلـــوطنماییـــد.مخلـــوطبایـــددر
زمـــانکاربـــری)Pot Life( ذکـــرشـــدهاجـــراگـــردد.

1-جزءA رابهخوبیدرزیرمیکسرهمبزنید.
2-جـــزءB رابـــهطـــورکامـــلبـــهجـــزء Aاضافـــه
ـــوط ـــممخل ـــاه ـــرمیکســـرب ـــیدرزی ـــهخوب ـــودهوب نم

ـــد. نمایی
ـــه ـــهادام ـــدت3دقیق ـــهم ـــودنراب ـــوطنم ـــلمخل عم
دهیـــدوازاختـــالطمـــواددرکنارههـــایظـــرفبـــا

ـــوید. ـــنش ـــممطمئ ه
ــی ــدناپوکسـ ــختشـ ــشسـ ــودنواکنـ ــازابـ گرمـ
ــگ ــایرنـ ــندمـ ــاالرفتـ ــثبـ ــتباعـ ــناسـ ممکـ
ـــن ـــترفت ـــببازدس ـــهس ـــودک ـــطلش ـــوددرس موج
کارایـــیرنـــگمیشـــود.بـــرایجلوگیـــریازایـــن
ـــادر ـــدوی ـــمعمـــقبریزی ـــوطرادرظـــروفک ـــرمخل ام
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ـــار، اجـــرای  ـــان انتظ ـــس از زم ـــی پ ـــق ابتدای ـــان دقای هم
پوشـــش را آغـــاز نماییـــد.

ـــرایط  ـــاال، ش ـــواص ب ـــا خ ـــش های ب ـــام پوش ـــد تم مانن
ـــواص  ـــا خ ـــود ت ـــت ش ـــًا رعای ـــد کام ـــده بای ـــر ش ذک

ـــد. ـــت آی ـــه دس ـــش ب ـــن پوش ـــر از ای ـــورد نظ م
- در آب و هـــوای گـــرم دمـــای مـــواد قبـــل از مخلـــوط 
ـــانتیگراد  ـــه س ـــا 25 درج ـــن 20 ت ـــد بی ـــودن بای نم
 Pot( باشـــد. در غیـــر ایـــن صـــــــورت زمـــان کاربـــری

ـــود. ـــد ب ـــاه خواه ـــدت کوت ـــه ش Life( ب
ـــر  ـــر ب ـــتر از 7 مت ـــاد بیش ـــرعت ب ـــه س ـــی ک - هنگام

ـــد. ـــودداری نمایی ـــگ خ ـــرای رن ـــت از اج ـــه اس ثانی
ـــه  ـــر از 10 درج ـــطح کمت ـــای س ـــه دم ـــی ک - هنگام
ـــود. ـــودداری ش ـــگ خ ـــرای رن ـــت از اج ـــانتیگراد اس س

50-5 درجه سانتیگراد دمای هوا: 
60-10 درجه سانتیگراد دمای سطح: 
40-15 درجه سانتیگراد دمای مواد: 

70-20 درصد رطوبت نسبی: 

تجهیزات اجرا:

اسپری ایرلس
قطر دهانه نازل: 0/021- 0/017 اینچ

فشار در دهانه نازل حداقل:
)2000 psi( 141 بار

اسپری هوا
قطر دهانه نازل: 2/2- 1/8 میلی متر

فشار در دهانه نازل حداقل: 3 تا 6 بار 
)43-87 psi(

در هر دســت اجرا معمــوالً بین 50 تا 60 غلتک
میکرون فیلم خشک حاصل می شود.

در هر دســت اجرا معمــوالً بین 50 تا 60 قلم مو
میکرون فیلم خشک حاصل می شود.

 مشخصات فیزيكي
رنگ: خاکستری

3/0±0/1 g/cm3:A+B وزن مخصوص
100:8 :)A:B( نسبت ترکیب وزنی اجزا

درصد جامد حجمی: 3±60 درصد
میزان پوشش دهی تئوری برای 75 میکرون فیلم خشک: 

هشت  متر مربع بر لیتر
ضخامت فیلم خشک پیشنهادی: μm 75-60 به ازای هر 

الیه 
تعداد الیه: 1

روش اجرا: اسپری معمولی یا ایرلس، غلتک، قلم مو
زیرآیند: آهن آماده سازی شده 

زمان مورد نیاز قبل از اجرا
)Induction time(: 20 تا 30 دقیقه

نقطه اشتعال: 28 درجه سانتیگراد
T-200 :تینر/شستشو

میزان تینر مورد نیاز:10-7 درصد

زمان خشک شدن:

دما
)درجه سانتیگراد(

قابل 
لمس

سخت
 شدن

اجرای 
الیه 
بعدی
حداقل

خشک 
شدن 
کامل

16 70 دقیقه15+
ساعت

 18
12 روزساعت

14 40 دقیقه25+
ساعت

 12
7 روزساعت

10 20 دقیقه40+
ساعت

 10
4 روزساعت

توجه: مدت زمان خشک شــدن به ضخامت پوشش اعمال 
شــده بستگی دارد و تمام اطاعات این کاتالوگ بر اساس 

ضخامت فیلم خشک توصیه شده است.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

 :)Pot Life(  زمان کاربری
دمای رنگ

40 25 15)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
)دقیقه(

4 ساعت6 ساعت9 ساعت

توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختاط، 
افزایــش دمای رنگ ســریع تر و در نتیجــه زمان کاربری 

کوتاه تر خواهد شد. 

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، و دور از رطوبت، یخبندان 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: 

جزء A: سطل 25 کیلوگرمی
جزء B: سطل 2 کیلوگرمی

حفاظت و ايمنی
این محصول قابل اشــتعال می باشــد. باید از گرما و شعله 
مســتقیم دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. 
محیط اجرا باید دارای سیســتم تهویه مناســب باشد. از 
تمــاس مســتقیم و دائمی با پوســت جلو گیــری کنید. 

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به 

سامتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشک شدن سطح، به مقدار کافی  ◄

هوای تازه را به محیط وارد نمایید.
از ماســک، دســتکش و تجهیزات ایمنی مناسب  ◄

استفاده کنید.
هرگونه جرقه، جوشکاری، کشیدن سیگار و روشن  ◄

نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع است.
لطفاً به برگه اطاعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. ◄
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