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Epoxy Coat K-24/K-25 

 خورندهمقاوم در محيطهاي  محافظ،پوشش  

Epoxy Coat K-24/K-25 ي بر پايه اپوكسي است كه از مقاومت بسيار بااليي ئدوجز محافظ پوشش

 دار است.ردر برابر مواد شيميايي برخو
 

 مناسب است. سياري از مصالح ديگرب فلزات سبك و فوالد، سيمان آزبستي، براي پوشش دادن روي بتن،

اين ماده بويژه  كه به آساني تميز مي شود، Epoxy Coat K-24/K-25سطح بسيار صاف  دليلبه 

هاي  و ساختمان لبني، غذايي و توليد مواد هاي هخانكارها،  براي انواع محيط هاي مرطوب، كشتارگاه

در صنايع شيميايي اينكه بعنوان يك پوشش بسيار مناسب  كشاورزي و دامپروري مناسب است عالوه بر

 بشمار مي آيد.

 مناسب بوده و توصيه مي گردد. Epoxy Coat K-25براي صنايع مواد غذايي استفاده از 
 

 (A+Bمخلوط خاكستري روشن )رنگ: 

 پوشش اپوكسينوع: 

 كيلوگرمي  5/21واحدهاي بسته بندی: 

 كيلوگرم بر ليتر  4/2حدود (: C02° وزن مخصوص )در دمای

 )نسبت وزني( = A : B 4:  2 سبت اختالط:ن

 C13°در دماي  دقيقه 53-55 حدودزمان قابل اجرا : 

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

 از نشدهبدر بسته بندي اوليه و  مناسب ط نگهداريپس از توليد به شر ماه 9 مدت نگهداری:

 میزان مصرف و پوشش:
 

Material consumption 
with 20% loss for 
medium dry film 

thickness of 

Theoretical film 
thickness with a 

consumption of 100 
gr / m² 

Volume 
solids 

Specific 
gravity  

Approx. 
Kg/m² Microns Dry 

Microns 
Wet 

Microns Approx. % Approx. 
Kg/l 

0.250 80 38 83 46 1.4 Epoxy Coat  
K-24/K-25 

 

دارد. توصيه ميشود براي تخمين دقيق تر ميزان كار  ميزان مصرف و تعداد اليه ها بستگي به سطح

 .در محل مورد نظر گرددمصرف اقدام به اجراي يك نمونه آزمايشي 

 و يشياسمقاومت  از اين ماده، سخت اما غير شكننده اسـت و به وسيله فيلم پوشش داده شـده واص:خ

 شيميايي بسيار زيادي برخوردار است. مقاومت مكانيكي و

  :شیمیايي مقاومت

چربـي  روغـن ها و غليظ، محلولهاي نمكي خورنـده،نيمه  هاي رقيق ودر برابر اسيدهاي رقيق ، قليا

الكل مقاومت  و بنزول بسياري از حاللها مانند پترول، حيواني، سوخت هاي حرارتي و هاي گياهي و

نيز حرارت مرطوب و خشك مقاومت خوبي  بعالوه در برابر محيط هاي خورنده شيميايي و .دارد خوبي

  دارد.

  .در برابر اسيدهاي غليظ، اسيد استيك وتركيبات فنل دار مقاوم نيست 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 اطالعات فني:
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  C03°: تا حدود دمای مرطوب مقاومت حرارتي:

 C 133°دود دماي ح حفظ فيلم تاو C253° گ تا دماي حدود: حفظ رن دمای خشك                          

روي پوششهاي قديمي و برخي از پرايمر ها ممكن  بر Epoxy Coat K-24/K-25: اجراي سازگاری

 چنيـن ود كه درـچروك شدگي يا پوسته شدگي آن شود، بنابراين پيشنهاد مي ش است موجب

 گيرد. و مورد بررسي قرارآزمايش  اًـواردي حتمـم

نمي چسبند  Epoxy Coat K-24/K-25و سخت ده ها به سطح صاف ـر پوشش دهنـياز آنجا كه سا 

و قبل از اجرا  استفاده شود همين محصولرنگ زدن روي آن فقط بايد از  ري وـراي لكه گيـبنابرايـن ب

 د تا چسبندگي كافي بين اليه ها ايجاد شود.شوزده بايد سطح سنباده 
 

 :آماده سازی سطح

 وسيله نيز لكه هاي بـزرگ بايد به  فره ها وـسطح بتن بايد عاري از گردوغبار باشد.تركها ، ح :نـبت

Epoxy Dur 31/41 يا و Epoxy Cement 720 ترميم و تسطيح گردند. 

 تميز شود. DIN 55928از آيين نامه 4: سطح فوالد بايد با استفاده از روش هاي پاششي مطابق بخش فوالد

را درون يك ظرف  Bو  A اجزاءسپس  .هم بزنيدبه خوبي را  Aل از اختالط ابتدا جزء بق  :اختالط نحوه

 2-1به مدت حدود  دور در دقيقه( 153)حدود با دور كم همزن برقي  بوسيله يكو  مناسب ريخته

آيد. در صورت نياز به رقيق كردن آن با تا مخلوطي كامالً يكنواخت بدست  دقيقه بطور كامل هم بزنيد

Thinner K از يكنواختي  ، پس از اضافه كردن تينر ، همزدن را به مدت يك دقيقه ديگر ادامه داده و

مخلوط اطمينان حاصل كنيد. در هر بار اختالط، بايستي فقط مقداري از مواد را مخلوط نمائيد كه 

مخلوط به  بتوان آن را در مدت زمان قابل اجرا )با توجه به دما( مصرف كرد. پس از گذشت اين زمان،

 .سرعت سفت شده و غير قابل استفاده مي باشد

اين محصول را ميتوان به وسيله قلم مو ، غلتك و يا روشهاي پاشش اجرا نمود. براي پاشش  روش اجرا:

 بار استفاده شود. 4تا  5ميليمتر و با فشار 0/2تا  5/2از اسپري هاي رنگ پاشي با سوراخ خروجي 

 و  كنيد ميليمتر استفاده 44/3با سـوراخ خروجي  بار و 253ر اي هاي با فشاز اسپربراي پاشش با ارلس 

 .اضافه كنيد به آن Thinner Kدرصد  23حدود  درجه باشد. 45زاويه پاشيدن حدود 

 C55° و حداكثر  C5°حداقل  ر هنگام اجرا:سطح دمحیط و دمای 

 C13°در دماي  دقيقه 53-55 حدود ل كاركردن:زمان قاب

 يك روز ني بین اجرای اليه ها:فاصله زما

  نهايي: خشك شدن

ساعت پس از اجرا در مقابل ريزش آب و مواد شيميايي و تردد نفرات و وسايل  14مواد اجرا شده را تا 

شستشوي سطح و تردد نفرات و وسايل سبك امكان پذير است. در  ،محافظت كنيد. پس از اين زمان

 روز حاصل خواهد شد. 7كي اين ماده پس از هر حال حداكثر مقاومت شيميايي و مكاني

 Thinner Kبا استفاده از  ابزار: تمیز كردن رقیق كردن و

درصورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد. در صورت تماس با چشم و يا با  :های ايمني پیش بیني

 كنيد.هاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بالفاصله به پزشك مراجعه  مخاط

 مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد. :مسائل زيست محیطي

  غير سمي است. :مسمومیت

 خطر بي  :حمل و نقل 

 

 كاربرد:

: يدستورات ايمن  

 )سهامي خاص( توليد کننده مواد  شيميايي ساختمان در ايران ناميکاران

 7روز، ابتداي بلوار قيطريه، پالک ان، بزرگراه صدر، ميدان پيتهر

 info@namikaran.com پست الکترونيک:

 (132)  77272و  33377222-8تلفن: 

 (132)  33377221فکس:   
 www.namikaran.com وب:


