Promix CE-920
پوشش محافظ بر پایه رزیه اپوکسی اصالح شذه با کولتار
شرح کلی :
 Promix CE-920هحصَلی دٍجضئی ثش پبیِ سصیي اپَوسی پلی آهیذی ٍ لطشاى ) (Coal Tarاست وِ لبثلیت ایجبد پَضطی هحبفظ ثب هبًذگبسی طَالًی ٍ دٍام
ثسیبس خَة سا داسا هی ثبضذ .ایي پَضص ّوچٌیي عبیك ثسیبس خَثی دس ثشاثش ًفَر آة ٍ ثخبس آة ثَدُ ،ثٌبثشایي الیِ لبثل اطویٌبًی ثشای هحبفظت اص اثٌیِ ثتٌی ٍ
تبسیسبت فَالدی ٍالع دس هعشض هحیط ّبی خَسًذُ هحسَة هی ضَد.
 Promix CE-920اًعطبف پزیش ثَدُ ٍ اص چسجٌذگی عبلی ثِ هصبلح سبختوبًی ثشخَسداس هی ثبضذ .پس اص خ طه ضذى دس ثشاثش سبیص همبٍم است ٍ دٍام
ضیویبیی خَثی دس ثشاثش اسیذّب ٍ ثبصّبی سلیك ،آة ّبی ضَسً ،فت خبم ٍ سبیش حالل ّبی ّیذسٍوشثٌی داسد.
ّوچٌیي دس هحیط ّبی هشطَة اهىبى سضذ عَاهل هیىشٍ اٍسگبًیسن سا ًیض هٌتفی هی وٌذ.

آماده سازی سطح:
اثتذا اص تویض ثَدى سطح صیشوبس هطوئي ضَیذ .یبدآٍسی هی وٌذ ثْتش است عولیبت پبن سبصی سطَح ثب استفبدُ اص سٍش هبسِ پبضی یب آة پش فطبس اًجبم ضَد.
چٌبًچِ سطح ثتٌی احتیبج ثِ تشهین ٍ سفع خشاثی داسد ،ثب استفبدُ اص هالت ّبی تشهیوی ً Promix CM-212 ٍ Promix CM-211سجت ثِ اصالح ٍضع
هَجَد الذام ًوبییذ.
دس صَست اًجبم عولیبت تشهیوی ،صهبى الصم ثشای عول آٍسی ٍصلِ ّبی تشهیوی سعبیت ضَد.

اختالط:
 Promix CE-920دس ثستِ ثٌذی دٍجضئی ّوشاُ ثب سلیك وٌٌذُ ی هخصَظ (جضء سَم) اسائِ هی ضَد.
اثتذا اجضای دٍگبًِ سا هخلَط وشدُ ،تب ایجبد ضىلی یىٌَاخت ّن صدى سا اداهِ دّیذ( .دس صَست ًیبص هی تَاًیذ ثشای سلیك تش وشدى هخلَط دٍ جضئی حذٍد  %10اص
سلیك وٌٌذُ ی هخصَظ یب جضء سَم سا ثِ هخلَط آهبدُ ضذُ اضبفِ ًوبییذ).
هخلَط ًْبیی سا ثب استفبدُ اص للن هَ ،غلته یب پوپ ثی ًیبص اص َّا ثش سٍی سطَح هحىن ٍ تویض اجشا وٌیذ.

کاربرد:
ایي پَضص هی تَاًذ دس هَاسد صیش یب وبسثشدّبی هطبثِ هَسد استفبدُ لشاس گیشد:
-

هحبفظت اص سبصُ ّبی سبحلی

-

هحبفظت اص ثتي ّبی هذفَى دس خبن

-

عبیك وبسی هخبصى فبضالة یب آة ّبی صٌعتی ٍ وطبٍسصی

-

پَضص دّی لَلِ ّبی سیوبًی یب فلضی

-

ایجبد الیِ هحبفظ ثشسٍی سهپ ّب ٍ عشضِ ّبی پل ّبی ثتٌی یب فَالدی

توجه :استفاده در مخازن آب آشامیذوی ممىوع می باشذ.

Construction Challenges
Chemical Solutions

مشخصات فىی:

میسان مصرف:

ضىل ظبّشی

هبیع سیبُ یب لَُْ ای پش سًگ

سطح ًْبیی

صبف ٍ ضیطِ ای

دهبی صهبى وبس

 10تب  50دسجِ سبًتیگشاد

صهبى وبسپزیشی

حذٍد  4سبعت دس  25دسجِ سبًتیگشاد

صهبى خطه ضذى سطحی

حذٍد  15سبعت دس  25دسجِ سبًتیگشاد

صهبى سخت ضذى ًْبیی

 10سٍص

همذاس جبهذ

حذٍد  00دسصذ

ٍصى هخصَظ

 1/3گشم دس سبًتیوتش هىعت

اضتعبل پزیشی

داسد

همبٍهت حشاستی فیلن خطه ضذُ

تب  130دسجِ سبًتیگشاد



 500گشم اص  Promix CE-920ثشای ایجبد فیلوی هٌبست ثب ضخبهت حذٍد  300هیىشٍى دس هتش هشثع وبفی است .اجشای دٍ الیِ ثب فبصلِ صهبًی حذٍد 12
سبعت ثشای دستیبثی ثِ ضخبهت فَق پیطٌْبد هی ضَد.
تَجِ :اثضاس وبس سا پیص اص خطه ضذى ثب استفبدُ اص سلیك وٌٌذُ ی هخصَظ تویض وٌیذ.

بسته بىذی:



 Promix CE-920دس ثستِ ثٌذی  22ویلَگشهی (ضبهل  11ویلَگشم سصیي پبیِ ٍ  4ویلَگشم سخت وٌٌذُ) اسائِ هی ضَد.
سلیك وٌٌذُ ی هخصَظ دس گبلي ّبی یه یب  4لیتشی اسائِ هی ضَد.

اوبار داری:
دس هحل سشپَضیذُ ثِ دٍس اص تبثص هستمین ًَس خَسضیذ ٍ دس دهبی ثبالتش اص  +5دسجِ سبًتیگشاد تب یه سبل لبثل ًگِ داسی است.
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