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Arina-coat CEC 200 
  باقطرانپوشش دو جزئي بدون حالل بر پايه ترکيب اپوکسي 

 آشنايي:
   Arina-coat CEC 200 بسيار عالي . چسبندگياشدبح شده با قطران زغال سنگ ميترکيب دو جزئي بدون حالل بر پايه رزين اپوکسي اصال کي 

که پوشش بسيار مقاوم و فوق شده پيدايش سيستمي ر آب، باعثذيري و مقاومت قطران در براب، به همراه انعطاف پو پايداري شيميايي رزين اپوکسي

. اين پوشش امکان رشد وجود آورده را بهاز عوامل خورندو فلز در برابر بخش وسيعي  محصوالت ساختمانيساير سنگ، فاظت بتن، العاده سخت براي ح

.، شفاف و سياه استصافآن . شکل ظاهري دهدنميها را باکتري   

 کاربرد:
 Arina-coat CEC 200 بتنهاکانالها وسطح مخازن، لوله . کاربردها شامل پوشششودمنعطف استفاده مي ، آب بند ومنظور ايجاد پوشش مقاومبه ، ،

 .هاي دريايي مناسب استالب و محيطبراي استفاده در کارهاي اجرايي فاضويژه بهاين محصول . باشدمي فوالديهاي فوالدي و غير ، لولهانيآزبست سيم

 مشخصات فني:

 سياه براق )پس از اختالط( شکل ظاهري

 گراددرجه سانتي 50دقيقه در  05 زمان کارايي

 گراددرجه سانتي 05دقيقه در  55

 گراددرجه سانتي 50 ساعت در 25 خشک شدن سطحي

 مگاپاسکال 0/5 پايداري چسبندگي

 گراد+ درجه سانتي60تا   -50 دماي بهره برداري

 گراددرجه سانتي 50ساعت در  50 گيرش اوليه 

 گراددرجه سانتي 50روز در  7 گيرش نهايي

 

 ها:ويژگي
 ندارد پرايمر به نياز. 

 است قوي پوششي . 

 شود مي اجرا پيستوله يا غلتک ،مو قلم با راحتي به . 

 م هاي نمکي )سدياسيدها و قلياهاي رقيق، و محلول هاي دريايي،مانند آب مقطر، فاضالب، دود، باکتري شيميايي مايعات برابر در عالي پايداري

 و پتاسيم(.

 است حالل فاقد. 

 دارد شيميايي مواد از وسيعي طيف برابر در عالي پايداري. 

 است پايدار سايش برابر در. 

 درز بدون شده تمام سطح. 

 شده توزين پيش از اجزاي . 

 خوردگي برابر در مدت بلند حفاظت. 

 آماده سازی سطح:
 ها، مواد تجزيه شونده،آوري، چربيابه سيمان، روغن، گريس، ماده عملجدا شده باشد. گرد و خاک، شيرسست يا کار بايستي سفت و عاري از ذرات سطح زير

ي ميا برس سي فشار آب،ي، ماسه پاشهاي تواند به روشميسازي سطح را از روي سطح تميزکنيد. آماده شوندميديگر موادي که باعث عدم چسبندگي و 

 ه کنيد.استفاد Arina-patch GSP 245درصورت نياز به ترميم يا پرکردن منافذ سطحي از بتونه اپوکسي انجام شود. 



  AP  شرکت آرینا پلیمر   
         Arina Polymer  های ساختمانی تولید کننده انواع اپوکسی  

 

 اختالط:

Arina-coat CEC 200  از يک دريل قوي ولي دور يک دقيقه بهم بزنيد مدتطور جداگانه بهرا بههر دو جزء . شودشده عرضه مي در ظروف از قبل توزين ،

همگن و بدون  يطمخلو دقيقه مخلوط نمائيد تا 5تا  5مدت بهرزين پايه ريخته و  داخلگر را بهمراه با همزن مناسب استفاده کنيد، سپس واکنشکند ه

 .خوبي مخلوط شوندبه ظرفها و کف د تا مواد کنارهت کنين اختالط دق. در حيدست آيدهرگه ب

 :اجرا روش

Arina-coat CEC 200 يا پيستوله بدون هوا اجرا نمود ، غلتکي کوتاهوسيله قلم موهتوان برا مي. 

:جرا با قلم مو يا غلتکا  

هاي سوزني پس از عمل آيد تا سوراخدقت کافي به .اجرا نمائيد شده يا غلتک بر روي سطح آماده ي کوتاهوسيله قلم موهاده مخلوط شده را بم

ميکرون(  205ر دست )هميکرون  555در مترمربع براي کسب گرم(  085)ليتر  5/5اجرا در دو دست به مقدار  اجرا بر روي سطح باقي نماند.

.اليه خشک شده الزم است  

:شياجراي پاش  

صورت ه را روي سطح باين محصول . براي اين کار مناسب است 56تا  55نمره  نازل. يک سردشوبراي اجراهاي بزرگ توصيه مي اين روش

براي  .دشوميکرون در دو دست تشکيل  555ت ضخاماي بهوزني پوشيده شوند و اليه خشک شدههاي سکه سوراخ طوريهب پاشيدبنواخت يک

.تا قبل از اجراي اليه دوم، اولين اليه خشک شوددهيد  ضخيم تر فرصتدست آوردن اليه هب  

 پوشش دهي : 

 در مترمربع براي کسب اليه خشک شده اي بهگرم(  085)ليتر  5/5طور معمول ه. بستگي به زبري سطح و ظاهر آن داردپوشش دهي ب

 پس از ساعت 56 ها بعدياليه. اجرا مي شودميکرون  205به ضخامت ست که در دو دست اميکرون براي حداقل اجرا ضروري 555خامت ض

 .شودي قبلي انجام اجرا

 ها:محدوديت
 دارد. آوري بتنبسته به روش عملباشد که روز  58تا  52سن بتن در زمان اجراي پوشش بين  گراد.+ درجه سانتي0سطح در زمان اجرا: کمينه دماي 

 تميزکردن ابزار:
خت قابل شستن هستند. مواد ستميز شوند. مواد سخت نشده با حالل پيشنهادي  ابزار و وسايل کار بايستي در پايان هر بخش اجرايي يا در هنگام قطع کار

 شوند.ميمکانيکي پاک  هايشده فقط به روش

 انبارش/ ماندگاری:
Arina-coat CEC 200 در ظروف اصلي باز نشده دماي زياد و بارندگي حفاظت کنيدرا در برابر داري و آننگهدور از تابش خورشيد بر روي پالت را به .

  ماه است. 25اين محصول  ماندگاري

 سته بندی:ب
Arina-coat CEC 200 شود.ميعرضه  کيلوگرمي 25 در بسته بندي 

 

 های ايمني:رهنمود
 Arina-coat CEC 200 نيد. کار استفاده کينک و لباس از وسايل ايمني فردي مانند دستکش، ع در هنگام کار با آنباعث آسيب پوستي شود، مکن است م

 و به درمانگاه مراجعه کنيد. دهيدصورت تماس احتمالي با پوست، چشم و اعضاي مخاطي بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو در

 

 


