
 

 

 ضد حریق هیدروکربنیسیمانی پوشش 
ABATAIKA-H1 

 

ABATAIKA-H1  ها و تجهیزات صنعتی در برابربه منظور مقاومت سازه یمینفت، گاز و پتروش عیدر صناباشد که بر پایه سیمان می ضدحریق پوشش 

سبندگی چبسیار خوبی برخوردار است. از خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی  ماده حریق هیدروکربنی طراحی گردیده است. اینهای حرارتی ناشی از شوک

ید. آجمله مزایای مهم این محصول به شمار می آن، ازباالی العاده زیاد به سطوح فلزی و همچنین یکنواختی سطح نهایی اجرا شده و مقاومت به سایش فوق

ABATAIKA-H1 باشد.کامال عاری از آزبست می 

 های زیر قابل ارزیابی می باشد.این ماده بر اساس استاندارد

ASTM E605, ASTM E761, ASTM E136, ASTM E84  
 

 خواص و اثرات <<

 یطیمح یراتپوشش مستحکم و مقاوم در برابر تاث .1

  یستز یطو سازگار با مح یاستفاده از آزبست در طراح عدم .2

 سهولت اجرا  .3

  یبه سطوح فوالدزیاد فوق العاده  چسبندگی .4

 شده  اجرا ییسطح نها یباال سایشی مقاومت .5

  یحرارت یهامقاومت در برابر شوک .6

  یسم یدود و گازها یجادا عدم .7

 در ضربات مکانیکی عدم ایجاد ترک  .8

 

 موارد کاربرد <<

 ها و تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمیپاالیشگاه .1

 کارخانجات فرآوری گاز  .2

 NGLو  GTL  ،LNGکارخانجات فرآوری  .3

 های فسیلیای و سوختهای هستهنیروگاه .4

 کارخانجات دارویی .5

 و ... ، راه آهنها مانند مترو، فرودگاهمراکز حمل و نقل و پایانه .6

 های صنعتی فوالدی و بتنیسازه .7

 مخازن تحت فشار کروی، افقی و عمودی  .8

 

 مقدار مصرف <<

  .باشدیم یازن کیلوگرم از این ماده مورد 7، حدودا  مترسانتی یکمتر مربع به ضخامت  یکپوشش دادن  یبرا
 

 

 



 

 

 آماده سازی سطوح <<
 .باشد اضافی مواد و سست روغن، ذرات چربی، گونه هر از عاری و خشک تمیز، باید سطوح تمامی .1

 .استفاده گرددبرای پاکسازی سطوح با سطوح چرب از تینر  همواجهدر صورت شود و  برای زدودن گرد و غبار از دستگاه واتر جت و آب استفاده .2

 گردد. بالست سند کامل بطور سطح بایستمی زدگیزنگ و خوردگی وجود صورت در .3

 باشد.  یوسدرجه سلس + 40+ تا 5زیرآیند قبل از اجرا بین  یتوجه شود دما یدبا .4

 

 روش اجرا<<
 گردد. یزمخزن، شلنگ و ملزومات دستگاه کامال با آب شسته و تم یکسر،م ابتدا .1

تا مالتی همگن  گردد یکسم یقهدق 4تا  3آب به آن اضافه شده و به مدت  یلوگرمک 17تا  16 ی،مواد پودر یحاو یلوگرمیک 25هر بسته  یازا به .2

 . شودیکنواخت حاصل و 

 .گرددیم یهگرم استفاده از آب سرد توص یاستفاده از آب گرم و در هوا یینپا یدمادر  .3

 یرانداختن تبخ یقجهت به تعوساعت  12به مدت حداقل  یدبا یدباد شد یاو  یدخورش یمتابش مستق باال، یبا دما ییهایطدر مح پوششسطح  .4

 است. امکان پذیر به دور سازه یکپالست یچیدنپ یامرطوب نگه داشته شود که با استفاده از پاشش آب و  ،ترک یجادآب و ا

 ظت گردد. افحمآب جاری  ساعت در برابر 24را شده نهایی به مدت الزم است پوشش اج .5

 به محل پاشش اندود فراهم شود. یدسترس ینانتخاب گردد که بهتر یاگونهبه یدبا یکسراستقرار پمپ و م محل .6

 یمیش یع، با کارشناسان شرکت صنادر موارد خاصبه استفاده از شلنگ دوبل  یازمتر استفاده گردد. در صورت ن 15تا  13شلنگ با طول  از .7

 .ییدساختمان آبادگران تماس حاصل فرما

ساعت  24تا  12 یناجرا ب یبا توجه به دما تواندیدوم م یهالاست؛  مترییسانت 1 -5/1 به ضخامت یهدو ال یپوشش شامل اجرا یاجرا مراحل .8

  اول اجرا گردد. یهبعد از ال

 دوم اجرا گردد. یهو سپس النه کامال خشک(  یخود را از دست داده باشد )ول یهاول رطوبت اول یهتوجه : الزم است ال

 آب کامال مرطوب نمود.  یآن را با اسپر یددوم، با یهال یاز آغاز اجرا یشاول پ یهصورت خشک بودن سطح ال در .9

 استفاده گردد. 8دوم از نازل به شماره  یهال یو برا 10اول از نازل به شماره  یهال یاجرا برای .10

 آماده یادامه کار در نوبت بعد یآن به طور کامل با آب شسته شود تا برا یزاتتمام تجه یدبا ی،صورت توقف دستگاه در مدت زمان طوالن در .11

 باشد.

 یماندهمواد باق یشده و تمام یخوددار یکسرمواد، از اضافه نمودن آب به مخلوط درون م ییاجرا و افت کارا یشدن بازه زمان یصورت طوالن در .12

 شوند. یهتخل یداز اختالط بچ جد یشپ یکسردر م

 .شلنگ از آن خارج شود یاز شستشو یناش یماندهاز پاشش مواد الزم است آب باق قبل .13

 

 مش بندی <<
 . است داشته زیرآیند سطح به مناسبی چسبندگی ماده و شده گرفته صورت فوالدی مش بدون ماده، روی بر حریق هایآزمون تمامی

 . است الزامی ماده دوام افزایش و بهتر اتصال جهت توری از استفاده باشد مترمیلی 30 از بیشتر اجرا ضخامت صورتیکه در

 شود.متر پیشنهاد میمیلی 1متر و ضخامت مفتول میلی 50تا  25استفاده از مش گالوانیزه شش ضلعی )توری مرغی( با چشمه بندی جهت توری 

 دار یا میخکوب شونده )شلیکی( استفاده شود. تعداد های رزوههای جوشی )پین(، پینجهت استفاده از مش در سطوح تخت، از متصل کننده

وان از تها به مش، میکنندهزیر کار متصل شود تا پوشش را در شرایط مورد نظر نگه دارد. برای وصل کردن این متصل کافی از آنها باید به سطح

 واشرهای غیر برگشتی استفاده کرد. 

 



 

 

 
 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی <<
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات <<

 بندی اولیهیک سال در بسته مدت نگهداری

 زدگی و تابش مستقیم نور خورشیدیخ ، دور از رطوبت،بندی اولیهدر بسته شرایط نگهداری

 سانتیگراد + درجه40+ تا 5 بهترین دمای نگهداری

 کیلوگرمی 25 کیسه نوع بسته بندی

 

 

 حفاظت و ایمنی <<
با چشم تماس داشته  یاشود  ید بلعیدهعنوان نبا یچوجود به ه ینقرار ندارد با ا یستز محیط و یسالمت یماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برا ینا

 سته شود.فراوان ش شیرین فورا با آب یدچشم با با یبرخورد اتفاق درصورت استفاده شود. یمنیا ینکع و به هنگام استفاده از مواد از ماسک، دستکش. باشد

 باشد.موجود می( MSDS) برای اطالعات بیشتر برگه اطالعات ایمنی .یستزا نماده آتش این شدن فورا به پزشک مراجعه شود. یدهبلعدرصورت 

 
 و مقاالت مرتبط به سایت آبادگران مراجعه فرمایید. هابرای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تأییدیه

نوان راهنما برای تسهیل فرآیند انتخاب ماده مناسب ارائه های موجود در برگه اطالعات فنی بر اساس آخرین تحقیقات گروه صنایع شیمی ساختمان آبادگران و در شرایط آزمایشگاهی به دست آمده و به عداده

 گذاری گردد.ده آزمون و صحهماده با هدف و کاربرد مورد نظر باید توسط مصرف کنن شده است. بنابراین تناسب

 

 

 

 

 

 

  خاکستری رنگ

  770 (3kg/m)دانسیته 

 غیر قابل سوختن  نسوختنقابلیت 

  4000 (kPa) مقاومت فشاری

 بدون شعله، دود و گاز سمی پیشروی شعله

pH  5/12-12  

 6-3  (℃h, at 20) گیرش اولیه


