
  ضد حريق هيدروكربنيسيماني پوشش 
ABATAIKA-H1  

  

ABATAIKA-H1  ها و تجهيزات صنعتي در برابربه منظور مقاومت سازه يمينفت، گاز و پتروش عيدر صناباشد كه بر پايه سيمان مي ضدحريق پوشش 
سبندگي چبسيار خوبي برخوردار است. از خواص فيزيكي، مكانيكي و شيميايي  ماده حريق هيدروكربني طراحي گرديده است. اينهاي حرارتي ناشي از شوك

يد. آجمله مزاياي مهم اين محصول به شمار مي آن، ازباالي العاده زياد به سطوح فلزي و همچنين يكنواختي سطح نهايي اجرا شده و مقاومت به سايش فوق
ABATAIKA-H1 باشد.كامال عاري از آزبست مي  

  هاي زير قابل ارزيابي مي باشد.اين ماده بر اساس استاندارد

ASTM E605, ASTM E761, ASTM E136, ASTM E84  
 

  خواص و اثرات >>
  يطيمح يراتپوشش مستحكم و مقاوم در برابر تاث .١
   يستز يطو سازگار با مح ياستفاده از آزبست در طراح عدم .٢
  سهولت اجرا  .٣
   يبه سطوح فوالدزياد فوق العاده  چسبندگي .٤
  شده  اجرا ييسطح نها يباال سايشي مقاومت .٥
   يحرارت يهامقاومت در برابر شوك .٦
  يسم يدود و گازها يجادا عدم .٧
  در ضربات مكانيكي عدم ايجاد ترك  .٨

  
 موارد كاربرد >>

 ها و تاسيسات نفت، گاز و پتروشيميپااليشگاه .١
 كارخانجات فرآوري گاز  .٢
 NGLو  GTL  ،LNGكارخانجات فرآوري  .٣
 هاي فسيلياي و سوختهاي هستهنيروگاه .٤
 كارخانجات دارويي .٥
 و ... ، راه آهنها مانند مترو، فرودگاهمراكز حمل و نقل و پايانه .٦
 هاي صنعتي فوالدي و بتنيسازه .٧
 مخازن تحت فشار كروي، افقي و عمودي  .٨

 
  مقدار مصرف >>

   .باشديم يازن مورد كيلوگرم از اين ماده ٨، حدودا  مترسانتي يكضخامت متر مربع به  يكپوشش دادن  يبرا
 

  
  



  آماده سازي سطوح >>
  .باشد اضافي مواد و سست روغن، ذرات چربي، گونه هر از عاري و خشك تميز، بايد سطوح تمامي .١
  .استفاده گرددبراي پاكسازي سطوح با سطوح چرب از تينر  همواجهدر صورت شود و  براي زدودن گرد و غبار از دستگاه واتر جت و آب استفاده .٢
 گردد. بالست سند كامل بطور سطح بايستمي زدگيزنگ و خوردگي وجود صورت در .٣

  باشد.  يوسدرجه سلس + ٤٠+ تا ٥زيرآيند قبل از اجرا بين  يتوجه شود دما يدبا .٤
  

  روش اجرا>>
  گردد. يزمخزن، شلنگ و ملزومات دستگاه كامال با آب شسته و تم يكسر،م ابتدا .١
تا مالتي همگن  گردد يكسم يقهدق ٤تا  ٣آب به آن اضافه شده و به مدت  يلوگرمك ١٧تا  ١٦ ي،مواد پودر يحاو يلوگرميك ٢٥هر بسته  يازا به .٢

 . شوديكنواخت حاصل و 
 .گردديم يهگرم استفاده از آب سرد توص ياستفاده از آب گرم و در هوا يينپا يدمادر  .٣
 يرانداختن تبخ يقجهت به تعوساعت  ١٢به مدت حداقل  يدبا يدباد شد ياو  يدخورش يمتابش مستق باال، يبا دما ييهايطدر مح پوششسطح  .٤

 است. امكان پذير به دور سازه يكپالست يچيدنپ يااستفاده از پاشش آب و مرطوب نگه داشته شود كه با  ،ترك يجادآب و ا
  ظت گردد. افحمآب جاري  ساعت در برابر ٢٤را شده نهايي به مدت الزم است پوشش اج .٥
  به محل پاشش اندود فراهم شود. يدسترس ينانتخاب گردد كه بهتر ياگونهبه يدبا يكسراستقرار پمپ و م محل .٦
 يميش يع، با كارشناسان شركت صنادر موارد خاصبه استفاده از شلنگ دوبل  يازمتر استفاده گردد. در صورت ن ١٥تا  ١٣شلنگ با طول  از .٧

  .ييدساختمان آبادگران تماس حاصل فرما
ساعت  ٢٤تا  ١٢ يناجرا ب يبا توجه به دما توانديدوم م يهالاست؛  مترييسانت ١ -٥/١ به ضخامت يهدو ال يپوشش شامل اجرا ياجرا مراحل .٨

  اول اجرا گردد. يهبعد از ال
  دوم اجرا گردد. يهو سپس النه كامال خشك)  يخود را از دست داده باشد (ول يهاول رطوبت اول يهتوجه : الزم است ال

  . آب كامال مرطوب نمود يآن را با اسپر يددوم، با يهال ياز آغاز اجرا يشاول پ يهصورت خشك بودن سطح ال در .٩
  استفاده گردد. ٨دوم از نازل به شماره  يهال يو برا ١٠اول از نازل به شماره  يهال ياجرا براي .١٠
 آماده يادامه كار در نوبت بعد يآن به طور كامل با آب شسته شود تا برا يزاتتمام تجه يدبا ي،صورت توقف دستگاه در مدت زمان طوالن در .١١

  باشد.
 يماندهمواد باق يشده و تمام يخوددار يكسرمواد، از اضافه نمودن آب به مخلوط درون م يياجرا و افت كارا يشدن بازه زمان يصورت طوالن در .١٢

  شوند. يهتخل يداز اختالط بچ جد يشپ يكسردر م
 شلنگ از آن خارج شود. ياز شستشو يناش يماندهاز پاشش مواد الزم است آب باق قبل .١٣

 
  مش بندي >>

  . است داشته زيرآيند سطح به مناسبي چسبندگي ماده و شده گرفته صورت فوالدي مش بدون ماده، روي بر حريق هايآزمون تمامي
 . است الزامي ماده دوام افزايش و بهتر اتصال جهت توري از استفاده باشد مترميلي ٣٠ از بيشتر اجرا ضخامت صورتيكه در

 شود.متر پيشنهاد ميميلي ١متر و ضخامت مفتول ميلي ٥٠تا  ٢٥چشمه  بندي استفاده از مش گالوانيزه شش ضلعي (توري مرغي) باجهت توري 
 دار يا ميخكوب شونده (شليكي) استفاده شود. تعداد هاي رزوههاي جوشي (پين)، پينجهت استفاده از مش در سطوح تخت، از متصل كننده

وان از تها به مش، ميكنندهنگه دارد. براي وصل كردن اين متصل كافي از آنها بايد به سطح زير كار متصل شود تا پوشش را در شرايط مورد نظر
 واشرهاي غير برگشتي استفاده كرد. 

  



  

  مشخصات فيزيكي و شيميايي >>
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مالحظات >>
  بندي اوليهيك سال در بسته  مدت نگهداري

  زدگي و تابش مستقيم نور خورشيديخ ، دور از رطوبت،بندي اوليهدر بسته  شرايط نگهداري

  سانتيگراد + درجه٤٠+ تا ٥  بهترين دماي نگهداري

  كيلوگرمي ٢٥ كيسه  نوع بسته بندي
  

  

  حفاظت و ايمني >>
با چشم تماس داشته  ياشود  يد بلعيدهعنوان نبا يچوجود به ه ينقرار ندارد با ا يستز محيط و يسالمت يماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برا ينا

 سته شود.فراوان ش شيرين فورا با آب يدچشم با با يبرخورد اتفاق درصورت استفاده شود. يمنيا ينكع و به هنگام استفاده از مواد از ماسك، دستكش. باشد
  باشد.موجود مي) MSDS( براي اطالعات بيشتر برگه اطالعات ايمني .يستزا نماده آتش اين شدن فورا به پزشك مراجعه شود. يدهبلعدرصورت 

  
  فرماييد.ها و مقاالت مرتبط به سايت آبادگران مراجعه براي مشاهده نتايج آزمايشگاهي، تأييديه

نوان راهنما براي تسهيل فرآيند انتخاب ماده مناسب ارائه هاي موجود در برگه اطالعات فني بر اساس آخرين تحقيقات گروه صنايع شيمي ساختمان آبادگران و در شرايط آزمايشگاهي به دست آمده و به عداده

  گذاري گردد.ده آزمون و صحهمصرف كنن شده است. بنابراين تناسب ماده با هدف و كاربرد مورد نظر بايد توسط

  

  

  
  
  
  

   خاكستري  رنگ
   ٧٧٠  )3kg/m(دانسيته 
  غير قابل سوختن   نسوختنقابليت 

   ٤٠٠٠  )kPa( مقاومت فشاري
  بدون شعله، دود و گاز سمي  پيشروي شعله

pH   ١٢-٥/١٢  

  ٣-٦   )℃h, at 20( گيرش اوليه


