
کولتار اپوکسی
ABADUR-210

ABADUR- 210 یک پوشــش کولتار اپوکسی سخت شــونده با هاردنر پلی آمید می باشد. با 
توجه به مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی و مواد شیمیایی، ABADUR-210 جهت الینینگ 
مخازن و سرویس دهی در محیط های مستغرق و غیر مستغرق در آب، آب دریا، محلول های 

نمک و نفت خام مناسب می باشد.
ABADUR-210 قابل استفاده بر روی فلز و بتن می باشد. این پوشش معموالً به تنهایی استفاده 

شده و به پرایمر و یا پوشش رویه اضافه ای نیاز ندارد.

خواص و اثرات
چسبندگی بسیار زیاد به سطوح	 
مقاومت های مکانیکی بسیار زیاد	 
مقاوم در برابر سایش	 
مقاوم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی	 

 

موارد کاربرد
1-پاالیشگاهها

2-سازههایدریایی
3-تصفیهخانههایفاضالب

4-مخازننگهداریموادشیمیایی

آماده سازی سطح 
تمامیسطوحقبلازپوششدهیبایدتمیزشدهوازهرگونه
آلودگیپاکگردندوخشکباشند.قبلازاعمالرنگتمام
ســطوحبایدمطابقاستاندارد ISO 8504  آمادهسازیشوند
وچربیســطوحبهروشحاللشــوییمطابقبااستاندارد

SSPC-SP1 پاکگردند.

آماده سازی از طریق پاشش ذرات ساینده:	 
بـــرایسرویـــسدهیدرمحیــــطهایمســـتغرق،
ABADUR-210  بایدرویســطوحیاجراشــودکهتوسط
پاشــشذراتســایندهحداقلتادرجه½ Sa 2  مطابقبا
اســتانداردISO8501-1 یا SSPC-SP10 تمیزشدهباشند.
اگرچهدرمحیطاتمسفریکآمادهسازیسطوحمیتواند
تادرجه½ Sa 2 مطابــــقبااستــــاندارد ISO8501-1 یا

SSPC-SP6انجامشود.

عیوبحاصلازآمادهســازیســطحتوسطپاششذرات
سایندهبایدقبلازاجرابرطرفشود.

جهتاجرایرنگپروفایلسطح60تا75میکرونمناسب
است.

 سطوح دارای آستری:	 
ABADUR-210میتواندبررویآستریهایضدخوردگی
موردتاییداجراشــود.ســطحآستریبایدخشکوبدون
هرگونهآلودگیباشــد،اینپوششبایدطبقجدولزمان

اجرایبینالیههااعمالشود.
نواحیآســیبدیــدهقبلازاجرایپوشــشبایدمطابق

استانداردهایمربوطهترمیمشود.

سطوح بتنی: 	 
بتنقبلازپوششدهیبایدبهمدت28روزسختشدهو
رطوبتموجوددربتنکمتراز 4% باشد.همچنینحداقل
مقاومتفشــاریبتنبایــد25N/mm2وحداقلنیروی
پیوســتگیبتنباید1/5N/mm2  باشد.تمامسطوحباید
تمیزوخشکبودهوتمامنواحیتخریبشدهیاترکهای

سطحبایدبهوسیله ABADUR-P1پرشود.
آمادهسازیسطوحدرشرایطزیرنبایدانجامشود:

1.دردمایزیر5درجهسانتیگراد
2.زمانیکهرطوبتنسبیبیشتراز85% باشد.

3.وقتیدمایســطحکمتراز3درجهســانتیگرادباالی
نقطهیشبنمباشد.

4.خارجازساعاتروزبرایسطوحیکهدرمحیطخارجی
قراردارند.

روش اجرا
ABADUR-210 دردوبستهبندیجداگانهعرضهمیشود.
هموارهدوبستهبندیرابهطورکاملباهممخلوطکنید.
مخلــوطبایددرزمانکاربری )Pot Life( ذکرشــدهاجرا

گردد.
1-جزءAرابهخوبیدرزیرمیکسرهمبزنید.

2-جزءBرابهجزءA اضافهکنیدوبهخوبیدرزیرمیکسر
باهممخلوطنمایید.

عمــلمیکسکردنرابهمــدت3دقیقهادامهدهیدواز
میکسشدنمواددرکنارههایظرفباهممطمئنشوید.
اجرامیتواندبالفاصلهبعدازمیکسکردنصورتگیردو

نیازبهزماندادنبهمخلوطنیست.
گرمازابودنواکنشســختشــدناپوکسیممکناست
باعثباالرفتندمایرنگموجوددرسطلشودکهسبب
ازدســترفتنکاراییرنگمیشود.برایجلوگیریازاین
امرمخلوطرادرظروفکمعمقبریزیدویادرهماندقایق

ابتداییاجرایپوششراآغازنمایید.
مانندتمامپوشــشهایباخواصباال،شــرایطذکرشده
بایدکاماًلرعایتشــودتاخواصموردنظرازاینپوشش

بهدستآید.
درآبوهــوایگرمدمایموادقبلازمخلوطنمودنباید
بین20تا25درجهســانتیگرادباشــد.درغیراین
صورتزمــانکاربری)Pot Life(بهشــدتکوتاه

خواهدبود.
هنگامیکهسرعتبادبیشتراز7متربرثانیهاستازاجرای

رنگخوددارینمایید.
هنگامیکهدمایسطحکمتراز10درجهسانتیگراداست

ازاجرایرنگخوددارینمایید.
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تجهیزات اجرا

قطر دهانه نازل: 0/021- 0/017 اینچاسپری ایرلس
2000 psi :فشار در دهانه نازل حداقل

قطر دهانه نازل: 2/2- 1/8 میلی متراسپری هوا
فشار در دهانه نازل حداقل: 3 تا 5 بار

در هر دســت اجرا معموالً بین 50 تا 70 غلتک
میکرون فیلم خشک حاصل می  شود.

در هر دســت اجرا معموالً بین 50 تا 70 قلم  مو
میکرون فیلم خشک حاصل می  شود.

مشخصات فیزيكي و شیمیايي
رنگ: سیاه، قهوه  ای تیره

1/3±0/1 g/cm3 :)A+B(وزن مخصوص
100:16:)A:B( نسبت ترکیب اجزا
درصد جامد حجمی: 3±75 درصد

میزان پوشش دهی تئوری  برای 100 میکرون فیلم خشک:  
7/5  m²/l

100 -125 μm :ضخامت فیلم خشک پیشنهادی
تعداد الیه: 1-2

روش اجرا:
 اسپری معمولی یا ایرلس، غلتک، قلم  مو

زیرآیند: آهن آماده سازی شده یا دارای آستری، بتن
)Induction time( :زمان مورد نیاز قبل از اجرا

حداکثر 10 دقیقه
25 °C :نقطه اشتعال
T-200 :تینر/شستشو

زمان خشک شدن:
دما

)درجه 
سانتیگراد(  

قابل 
لمس

سخت 
شدن

خشک اجرای الیه بعدی
شدن 
کامل حداکثرحداقل

 15 8
ساعت

 48
ساعت

 36
13 روز3 روزساعت

 25 4
ساعت

 36
ساعت

 30
7 روز2 روزساعت

 40 2:30
ساعت

 27
ساعت

 24
4 روز1 روزساعت

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

ضخامت فیلم خشک توصیه شده است.

 :)Pot Life(  زمان کاربری
دمای رنگ

40 25 15)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
)دقیقه(

21012070

توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختالط، 
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، دور از رطوبت، یخبندان 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد

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

www. abadgarangroup. net 

نوع بسته بندی: 
جزء A: سطل 25 کیلوگرمی
جزء B: سطل 4 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 
تماس 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 ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن 

به سالمتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشــک شدن ســطح، به مقدار کافی 	 

هوای تازه را به محیط وارد نمایید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده 	 

کنید.
هرگونه جرقه، جوشــکاری، کشــیدن سیگار و روشن 	 

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