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Epoxy Coaltar F 

 بتن و فوالد يپوشش محافظ مقاوم برا

Epoxy Coaltar F  يو بتن يسطوح فلز يرو بر قابل استفاده ، مقاوم و دو منظوره پوششیک       ، 

 ش است.یژه و مقاوم به سایو يلرهايف يحاو است که لتاروک-اپوکسيه یبر پا

 

 خصوصاً سطوح مرطوب و يو فلز يسطوح بتن يمناسب برا 

 ور در آب  مدفون در خاک و غوطه يها سازه يبرا يو خارج يپوشش داخل 

 یيايميع شیصنا و فاضالب يستمهاسي 

 

 سطوح مرطوب يرو يعال يچسبندگ 

 يعال يشیمقاومت سا 

 يمقاوم در برابر هوازدگ 

  

 )مایل به قهوه اي(رمزقاه و يس رنگ:

  يلوگرميک 42 ياواحد ه: بسته بندي

 کيلوگرم بر ليتر 8/1حدود وزن مخصوص: 

 )نسبت وزني( =A:B 42:  2 نسبت اختالط:

 نگهداري گردد. C55°تا  C5°دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب ، در دماي بين  شرايط نگهداري:

 نشدهاز بدر بسته بندي اوليه و  مناسب ط نگهداريیک سال پس از توليد به شر مدت نگهداري:
 

 :ستم پوششيس

 Epoxy Coaltar Fه یال 5 الي 4 فلز:بر روي 

 ياز رو يغن يشود از آستر يه ميوصتاد قرار دارد یز يکيمکان يکه سطح در معرض بارها يدر موارد

Zinc Primer R ز استفاده شود.ين 

 Epoxy Coaltar Fه یال 5 يال 4 بتن:بر روي 

 نر اجرا شود.يه دوم بدون استفاده از تیاضافه گردد. ال Sنر يت ي% وزن5ه اول حداکثر تا یبه ال 
 

 مصرف: ميزان
وزن مخصوص  

 تقریبي
 درصد جامد

 تقریبي

)ميکرون(ضخامت الیه  

گرم 122با مصرف   

مصرف مواد براي فيلم خشک 

 متوسط با ضخامت تقریبي

 Kg/Lit تر خشک وزني حجمي Kg/m2 ميکرون 
Epoxy 
Coaltar F 

1.8 87 96 49 56 0.310 150 

Zinc 
Primer R 

2.8 67 90 24 36 0.25 60 

 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:

 كاربرد:
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 مقاومت:

، یيايق، مواد قليرق يدهايا، اسیدر برابر آب، آب در Epoxy Coaltar F :ييايميمواد شدر مقابل 

 نده مقاوم است.ی، نفت و مواد شويمعدن ينمکها، و روغنها

 ندارد. يک مقاومت طوالنيآرومات يهادروکربنيدروکربنها، و هين، هین ماده در برابر بنزیا

 C02°و در برابر حرارت مرطوب و آب گرم تا حدود  C122°: در برابر حرارت خشک تا حرارتدر مقابل 

 شود. يف مير و با تناوب باشد مقاومت آن تضعيمتغ يکه حرارت ده يدر صورت مقاوم است.

 

 :يينکات اجرا

مان و ذرات سست يره سيش ،و گرد و خاک  يده اضافمحکم و فاقد هرگونه ما ،د صافیسطح با بتن:

ن نکته خصوصاً در مورد سطوح یت ایرعا .گردد يم يش چسبندگیسطوح موجب افزا يزکاريباشد. تم

د از یوب در سطح وجود دارد باير عیا سایکه حفره، ترک و يار مهم است. در صورتيدر آب بس غوطه ور

 ح آن استفاده شود.يم و تسطيترم يمناسب برا يبا دانه بند  Repair Top يراتيمالت تعم

بر طبق استاندارد  Sa 2.5 يزيدن به درجه تميتوسط سندبالست تا رس يز کاريتم فلز:

ISO 12944, Part 4 ر مواد آلوده کننده باشد.یس و سایگر ،د فاقد روغن یرد. سطح بايد صورت گیبا 

  :نحوه اختالط 

 همزن به وسيله یکرا به آن اضافه نموده و بطور کامل   Bس جزء را بطور کامل بهم زده و سپ  Aجزء 

 د.یيمخلوط نما دقيقه 4دور در دقيقه( به مدت  452با دور کم )حدود

ستال در آمده باشد با غوطه ور نمودن ظرف آن در حمام آب یبصورت کر Bکه جزء يدر صورت

ºC52-22 ع در آورده و قبل از اختالط با جزء یآنرا بصورت ماA بازگردد. يمعمول يد به دماياجازه ده 

 

 كاربرد: يروشها

نگ یوريات کير عمليخأرا موجب تیک: از افزودن حالل صرف نظر شود زا غلتی قلم موله يبوس -1

 گردد. ير آب( میز ي)بخصوص در مورد سازه ها

متر و قطر سوراخ يليم 8لنگ يبار و قطر ش 152ارلس: حداقل فشار در تفنگ  يله اسپريبوس -4

 باشد. يدرجه م 82تا  22ن يه پاشش بیواز متر بايليم 55/2-00/2ازل ن

سطوح  ينصورت تماس فوریدر ا ياضافه کرد ول Sنر ي% ت5توان تا حداکثر  ين میيپا يدر دماها

 ر نخواهد بود.یپذ با آب امکان

 

 باشد. يم ºC55و حداکثر +  ºC 5اجرا  يحداقل دما اجرا: يدما

پوشش تازه اجرا شده، ممکن است  يمرطوب بر رو ير هوايثأوب، مانند تنامطل یيط اجرایتحت شرا

بر  يک از آنها اثر منفيچيه يمشاهده شود ول alligatoring يا مقدار کمیر رنگ ييمانند تغ يوبيع

 ن پوشش نخواهد داشت.یت عملکرد ايفيک
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 ساعت. 5/1باً یتقر ºC 42 يدر دما مدت زمان قابل كاركرد:

 لم(:يضخامت خشک ف µ051ها )تا حداكثر  هيال ين اجرايب تظارزمان ان
 

 ºC 5 ºC 12 ºC 15 ºC 42 ºC 45 ºC 52 زمان انتظار

ساعت 50 حداقل ساعت 52  ساعت 42  ساعت 14  ساعت 8  ساعت 0   

ساعت 60 حداکثر ساعت 24  ساعت 02  ساعت 28  ساعت 50  ساعت 42   

 

ن یشود. در ا يه ها دچار مشکل مین اليب يشود چسبندگادتر یزمان انتظار از حداکثر مجاز آن زاگر 

م و با فشار کم یسندبالست بصورت مال ين روش فعالسازیشود. بهتر يه اول فعال سازید الیصورت با

(Sweep Blasting) يريپوشش کامالً گردگ يد سطح را قبل از اجرایا ساب زدن است. پس از آن بای 

 کرد.

  : ييزمان خشک شدن نها

 گردد. يروز حاصل م 12تا  8ن پوشش پس از یا یي، خشک شدن نهايه کافیو با تهو C42° يادر دم

ن ياز دارد )همچنين يادتریزمان ز يرد وليگ يز صورت مين )C12°ر یز (نیيپا ينگ در دمایوريک

 ر آب(.ینگ در زیوريک

 نکته مهم :

ي و یا اصطبل مناسب براي سطوحي که در تماس با آب آشاميدني هستند و براي مصارف خانگ

 باشد. نمي

 Thinner Sبا استفاده از  ابزار: تميز كردن رقيق كردن و

در  يه کافید تهویبسته داخل چاهکها، شفتها و امثال آن با يطهاياجرا در مح يبرا :هاي ايمني پيش بيني

 يکم نور فقط استفاده از المپها يطهايدر مح د  احتراز شود.یبا ين اجرا برقرار باشد. از شعله رو باز و جوشکاريح

 باشند. (Spark Proof)د ضد جرقه یز بايه نیزات تهويمن مجاز است و تجهیا

 مقادیر اضافي را در آب و یا خاک نریزید. :مسائل زيست محيطي

تحت   Aگيرند )جزء  مقررات مربوط به مواد خطرناک قرار مي ن ماده تحتیا Bو  Aهر دو جزء  :مسموميت

 (.5/5تحت کالس  Bو جزء  8کالس 
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