زینک ریچ اپوکسی دو جزیی
ABADUR-201

 ABADUR-201یک پوشش زینک ریچ اپوکسی سخت شونده با هاردنر پلیآمید با مقاومت عالی
در برابر آب ،شــرایط جوی و سایش میباشد .با توجه به ایجاد حفاظت کاتدیABADUR-201 ،
عملکرد بسیار مناســبی روی سازههای فلزی ،ماشینآالت ،لولهها و سطوح بیرونی مخازن در
صنایع پتروشیمی ،پاالیشگاهها ،کاغذسازی و تصفیهخانهها دارد.
 ABADUR-201با اکثر پوششهای رویه آلی سازگار بوده و مانند تمامی پرایمرها به تنهایی جهت
سرویسدهی مستغرق در محلولهای اسیدی و قلیایی مناسب نیست.

خواص و اثرات
•ایجاد حفاظت کاتدی
•چسبندگي بسيار زیاد به سطوح
•مقاومتهای مکانیکی بسیار زياد
•مقاوم در برابر سایش

موارد کاربرد

 - 1پاالیشگاهها
 -2سازههای دریایی
 -3سکوهای فراساحلی
 -4تصفیهخان ههای فاضالب

آماده سازی سطوح

تمامـــی ســـطوح قبـــل از پوشـــشدهی بایـــد تمیـــز
شـــده و از هرگونـــه آلودگـــی پـــاک گردنـــد و خشـــک
باشـــند .قبـــل از اعمـــال رنـــگ تمـــام ســـطوح بایـــد
مطابـــق اســـتاندارد  ISO 8504آمادهســـازی شـــوند و
چربـــی ســـطوح بـــه روش حـــال شـــویی مطابـــق بـــا
اســـتاندارد SSPC-SP1پـــاک گردنـــد.
• آمادهسازی از طریق پاشش ذرات ساینده:
 ABADUR-201بایـــد روی ســـطوحی اجـــرا شـــود کـــه
توســـط پاشـــش ذرات ســـاینده حداقـــل تـــا درجـــه ½
 Sa 2مطاب ــق ب ــا اس ــتاندارد  ISO 8501-1ی ــا SSPC-SP10
تمیـــز شـــده باشـــند.
اگ ــر بی ــن زم ــان آمادهس ــازی و اج ــرای ABADUR-201
اکسیداســـیون اتفـــاق بیفتـــد ،جهـــت رســـیدن بـــه
اس ــتاندارد بص ــری ذک ــر ش ــده بای ــد عملی ــات پاش ــش
ذرات ســـاینده مجـــددا ً تکـــرار گـــردد.
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عی ــوب حاص ــل از آمادهس ــازی س ــطح توس ــط پاش ــش
ذرات س ــاینده بای ــد قب ــل از اج ــرا برط ــرف ش ــود.
جهـــت اجـــرای رنـــگ پروفایـــل ســـطح 50 ،تـــا 70
میک ــرون و ب ــرای عملی ــات س ــنگین پروفای ــل س ــطح،
 75تـــا  100میکـــرون مناســـب اســـت.
• سطوح فلزی دارای آستری کارگاهی:
 ABADUR-201ب ــرای اج ــرا ب ــر س ــطوح دارای آس ــتری
کارگاه ــی روی اتی ــل س ــیلیکات مناس ــب اس ــت .اگ ــر
آســـتری کارگاهـــی دارای نواحـــی خـــورده شـــده یـــا
محص ــوالت خوردگ ــی روی زی ــاد باش ــد ،بای ــد عملی ــات
پاشـــش ذرات ســـاینده بـــه صـــورت سراســـری انجـــام
شـــود .ســـایر آســـتریهای کارگاهـــی بـــرای پاشـــش
رن ــگ مناس ــب نب ــوده و بای ــد ب ــه ص ــورت کام ــل ب ــا
روش پاشـــش ذرات ســـاینده تمیـــز شـــود.
درزهـــای جوشـــکاری شـــده و نواحـــی آســـیب دیـــده
قبـــل از اجـــرای پوشـــــش بایـــد تـــا درجـــه ½ Sa 2
مطابــــق بــا اســــــتاندارد  ISO 8501-1یــا SSPC-SP10
تمیـــز شـــده باشـــند.
آمادهســـازی ســـطوح در شـــرایط زیـــر نبایـــد انجـــام
شـــود:
 -1در دمـــای زیـــر  5درجـــه ســـانتیگراد و زمانـــی
کـــه رطوبـــت نســـبی بیشـــتر از  85درصـــد باشـــد.
 -2وقتـــی دمـــای ســـطح کمتـــر از  3درجـــه
ســـانتیگراد بـــاالی نقطـــهی شـــبنم باشـــد.
 -3خ ــارج از س ــاعات روز ب ــرای س ــطوحی ک ــه در
محی ــط خارج ــی ق ــرار دارن ــد.
بــ�ه منظــ�ور جلوگیــ�ری از زنــ�گزدن ،اجــ�را ی�ABA
 DUR-201بایـــد در حداقـــل فاصلـــه زمانـــی پـــس از
آمادهســـازی ســـطح باشـــد.

کامـــل بـــا هـــم مخلـــوط نماییـــد .مخلـــوط بایـــد در
زمـــان کاربـــری ( )Pot Lifeذکـــر شـــده اجـــرا گـــردد.
 -1جزء  Aرا به خوبی در زیر میکسر هم بزنید.
 -2جـــزء  Bرا بـــه طـــور کامـــل بـــه جـــزء  Aاضافـــه
نم ــوده و ب ــه خوب ــی در زی ــر میکس ــر ب ــا ه ــم مخل ــوط
نماییـــد.
عم ــل مخل ــوط نم ــودن را ب ــه م ــدت  3دقیق ــه ادام ــه
دهیـــد و از اختـــاط مـــواد در کنارههـــای ظـــرف بـــا
ه ــم مطمئ ــن ش ــوید.
گرمـــازا بـــودن واکنـــش ســـخت شـــدن اپوکســـی
ممکـــن اســـت باعـــث بـــاال رفتـــن دمـــای رنـــگ
موج ــود در س ــطل ش ــود ک ــه س ــبب از دس ــت رفت ــن
کارایـــی رنـــگ میشـــود .بـــرای جلوگیـــری از ایـــن
ام ــر مخل ــوط را در ظ ــروف ک ــم عم ــق بریزی ــد و ی ــا در

روش اجرا

 ABADUR-201در دو بســـتهبندی جداگانـــه عرضـــه
میشـــود .همـــواره دو بســـتهبندی را بـــه طـــور
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هم ــان دقای ــق ابتدای ــی پ ــس از زم ــان انتظ ــار ،اج ــرای
پوشـــش را آغـــاز نماییـــد.
ماننـــد تمـــام پوشـــشهای بـــا خـــواص بـــاال ،شـــرایط
ذکـــر شـــده بایـــد کامـــاً رعایـــت شـــود تـــا خـــواص
مـــورد نظـــر از ایـــن پوشـــش بـــه دســـت آیـــد.
 در آب و هــوای گــرم دمــای مــواد قبــل از مخلــوطنمـــودن بایـــد بیـــن  20تـــا  25درجـــه ســـانتیگراد
باشــد .در غیــر ایــن صــــــورت زمــان کاربــری (Pot
 )Lifeب ــه ش ــدت کوت ــاه خواه ــد ب ــود.
 هنگام ــی ک ــه س ــرعت ب ــاد بیش ــتر از  7مت ــر ب ــرثانی ــه اس ــت از اج ــرای رن ــگ خ ــودداری نمایی ــد.
 هنگام ــی ک ــه دم ــای س ــطح کمت ــر از  10درج ــهس ــانتیگراد اس ــت از اج ــرای رن ــگ خ ــودداری ش ــود.
 5-50درجه سانتیگراد
دمای هوا:
 10-60درجه سانتیگراد
دمای سطح:
 15-40درجه سانتیگراد
دمای مواد:
 20-70درصد
رطوبت نسبی:

مشخصات فيزيكي

رنگ :خاکستری
وزن مخصوص 3/0±0/1 g/cm3:A+B
نسبت ترکیب وزنی اجزا (100:8 :)A:B
درصد جامد حجمی 60±3 :درصد
میزان پوششدهی تئوری برای  75میکرون فیلم خشک:
هشت متر مربع بر لیتر
ضخامت فیلم خشک پیشنهادی 60-75 μm :به ازای هر
الیه
تعداد الیه1 :
روش اجرا :اسپری معمولی یا ایرلس ،غلتک ،قلممو
زیرآیند :آهن آمادهسازی شده
زمان مورد نیاز قبل از اجرا
( 20 :)Induction timeتا  30دقیقه
نقطه اشتعال 28 :درجه سانتیگراد
تینر/شستشوT-200 :
میزان تینر مورد نیاز 7-10:درصد
زمان خشکشدن:

تجهیزات اجرا:
اسپری ایرلس
اسپری هوا
غلتک
قلممو

قطر دهانه نازل 0/017 -0/021 :اینچ
فشار در دهانه نازل حداقل:
 141بار ( )2000 psi
قطر دهانه نازل 1/8 -2/2 :میلیمتر
فشار در دهانه نازل حداقل 3 :تا  6بار
()43-87 psi
در هر دســت اجرا معمــوالً بین  50تا 60
میکرون فیلم خشک حاصل میشود.
در هر دســت اجرا معمــوالً بین  50تا 60
میکرون فیلم خشک حاصل میشود.

276

دما

(درجه سانتیگراد)

+15
+25
+40

قابل
لمس

سخت
شدن

16
 70دقیقه
ساعت
14
 40دقیقه
ساعت
10
 20دقیقه
ساعت

اجرای
الیه
بعدی
حداقل
18
ساعت
12
ساعت
10
ساعت

خشک
شدن
کامل
 12روز
 7روز
 4روز

توجه :مدت زمان خشکشــدن به ضخامت پوشش اعمال
شــده بستگی دارد و تمام اطالعات این کاتالوگ بر اساس
ضخامت فیلم خشک توصیه شده است.

زمان کاربری (:)Pot Life
دمای رنگ

15

25

40

 9ساعت

 6ساعت

 4ساعت

(درجه سانتیگراد)

زمان کاربری
(دقیقه)

توجه :با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختالط،
افزایــش دمای رنگ ســریعتر و در نتیجــه زمان کاربری
کوتاهتر خواهد شد.

◄

نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع است.
◄لطفاً به برگه اطالعات ایمنی ( )MSDSمراجعه شود.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی ،تاییدیهها و مقاالت مرتبط به سایت
آبادگران مراجعه فرمایید:
www. abadgarangroup. net

مالحظات

مدت نگهداری :یک سال در بستهبندی اولیه
شرایط نگهداری :ظرف در بسته ،و دور از رطوبت ،یخبندان
و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری +10 :تا  +30درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی:
جزء  :Aسطل  25کیلوگرمی
جزء  :Bسطل  2کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی

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 فورا ً 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
سالمتی 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
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