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Steel Protect 

 برای سطوح فوالدی جزئي یکپوشش محافظ 

است و به صورت پوشش  يو زنگ زدگ يمحافظ در برابر خوردگ يرنگدانه ها ين پوشش محافظ، حاويا

 قابل اجراست. يسطوح خارج يبرا يز بصورت آستريو ن يدر سطوح داخله يتک ال
 

Steel Protect  و ( يول)سرعت خشک شدن معمSteel Protect ST  ( بيشتر)سرعت خشک شدن

 02ن در ضخامت يهمچن .مناسب است يمانند سوله و اسکلت فلز يفوالد يها محافظت سازه يبرا

ن ماده يا شود. ياستفاده م يانتظار در برابر خوردگ يمحافظت موقت آرماتورها يکرون از آن برايم

 ست.ينمناسب  غوطه ور در آب يپوشش سطوح فلز يبرا
 

 و آماده مصرف يک جزئي 

 سهولت استفاده و اجراي آسان 

 يهوازدگ در مقابل اومقم 

 ºC022تحمل حرارت خشک تا حداکثر  

 ستولهيو پ تکقابل اجرا توسط قلم مو، غل 
 

 يخاکستر و يآب رنگ:

 يبا رنگدانه ضد خوردگ يديپوشش آلک نوع:

 کيلوگرمي  02سطل هاي  :بسته بندي

 C05°و حداکثر  C5° حداقل اجرا: محیط و سطح در حین يدما

 نگهداري گردد. C05°تا  C5°دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب ، در دماي بين  شرايط نگهداري:

 باز نشده و بسته بندي اوليه نگهداري مناسب در شرط به توليد،ماه پس از  00 مدت نگهداري:

 :میزان مصرف
 

مخصوص وزن   

يبيتقر   
 درصد جامد

يبيتقر  

)ميکرون(هيضخامت ال  

گرم 022با مصرف   

  يبراميزان مصرف 

خشکنيمه لم يف  

يبيبا ضخامت تقر   

 Kg/Lit يحجم يوزن  کرونيم Kg/m2 تر خشک   
Steel Protect 0/0  30 43 00 77 082/2  42 

Steel Protect ST 0/0  30 40 00 74 085/2  42 

 

 ستم پوشش:یس

 ير پوششهايا ساين محصول يتوان از خود ا يپوشش مجدد م ي. برايسطوح فوالد يه بر رويال 0تا  0

 استفاده کرد. يمصنوع ينهايه رزيبر پا يتک جزئ

 :روش اجرا

جاد شده در يد آهن ايه اکسينورد )ال يپوسته ها نيو همچن يآلودگ ،س ياز روغن، گر يد عاريسطح با

 ISO 12944-Part 4مطابق با  Sa 2.5به درجه دن يد تا رسي. سطح باباشد ند نورد گرم( يفرا

 سندبالست شود.

 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:
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Steel Protect هم زده شود.به خوبي د قبل از اجرا يشود و با يبصورت آماده مصرف ارائه م 

ستوله معموالً يکنواخت دارد. اجرا با پيدر بدست آوردن ظاهر و ضخامت  ييسزاه ر بيثأروش اجرا ت

قابل  يا قلم مو براحتيلم خشک مورد نظر معموالً توسط ارلس يدهد. ضخامت ف يجه را مين نتيبهتر

 باشد. يم يابيدست

و  کشود. در صورت اجرا با غلت ين ماده باعث کاهش مقاومت در برابر شره کردن ميافزودن حالل به ا

 م است.الز ياضاف يه هايال يدن به ضخامت مورد نظر، اجرايرس يموارد با قلم مو، برا يدر برخ

جه ينان از حصول نتياطم يبرا يشيک نمونه آزماي ي، اجرايزيرنگ آم ييات نهايقبل از شروع عمل

 شود. يه ميانتخاب شده توص ييدلخواه با روش اجرا

 :ياسپر

 يمتريليم 5/0-0با فشار باال با نازل  ياسپر

 د.ينر اضافه کني% وزن محصول، ت5در صورت لزوم، حداکثر تا 

 ارلس: ياسپر

 درجه. 82تا  75ه پاشش يمتر و زاويليم 08/2 – 08/2بار و نازل  052فشار اقل دح

 د.ينر اضافه کني% وزن محصول، ت5درصورت لزوم، حداکثر تا 

 ه:ين دو الیفاصله اجرا ب

 ر:يطبق جدول ز  DIN 53150طبق استاندارد  4بعد از خشک شدن تا درجه 
 

لم خشکيضخامت ف   5ºC 00ºC 32ºC 82ºC 

Steel Protect 42 ميکرون ساعت 8  ساعت 5/0  دقيقه 02  دقيقه 02   

Steel Protect ST 42 ميکرون ساعت 8  ساعت 0  دقيقه 02  دقيقه 7   

 

 : ييخشک شدن نها

 ط.يمح يه و دماين روز، بسته به ضخامت اليچندتا 

 :رقیق سازي و شستشوي وسايل

 Steel Protect يبرا Bنر يت

 Steel Protect ST يبرا S نريت

  

ه مناسب مورد يره تهويدربسته،  چاهک ها، و غ يطهايدر طول مدت استفاده در مح :هاي ايمني پیش بیني

در اتاقهايي که روشنايي آنها کافي نيست استفاده از المپهاي  و آتش باشد. يد دور از جوشکارياز است. اجرا باين

 باشند (Spark Proof)يه بايد ضد جرقه ايمن مجاز است. لوازم مربوط به دستگاه تهو

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

  غير سمي است. :مسمومیت

 بي خطر  :حمل و نقل 

 دستورات ايمني:

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

 7روز، ابتداي بلوار قيطريه، پالک تهران، بزرگراه صدر، ميدان پي

 info@namikaran.com پست الکترونيک:

 (132)  77272و  33377222-8تلفن: 

 (132)  33377221فکس:   
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