روکش پلی یورتان صنعتی 4070-00
این کفپوش به دلیل خواص مکانیکی و شیمیایی ایده آل ،براي تمام سطوحی که در معرض مواد شیمیایی (بازها و اسیدهاي معدنی،اکثرحلالها،
گازوئیل ،بنزین ،آب ،روغن ها و نمک ها) قرار دارند مورد استتافاده قرار می گیرد با توجه به دارا بودن مقاومت فشتتاري و ستتایشتتی ب تتیار بالا
درصتتنایم ملالا از جمله صتتنایم ن،امی ،شاروشتتیمی ،شتتیمیایی ،الکارونیک ،ب تتاه بندي ،دارویی ،کارخان ا صتتنعای ،ن تتاجی ،ستتردخانه،
نیروگاه ها ،کشاارگاه ها ،فرودگاه ها ،کارگاهها ،سالن هاي ورزشی،بیمارساانها ،اتاق تمیز و سطوحی که در معرض تنش و لرزش می باشد مورد
استتافاده قرار می گیرد همینین روکش شلی یورتان به دلیل دارا بودن انعطاب بالاتر در مقابل ترو وشارگی و تلمل بتتربه ن تتات به اشوک تتی
ارجلیت دارد
اطلاعات فنی:
 شید رنگ

طوسی ت در سایر شیدها قابل ارائه است.

 ن ات اخالاط وزنی

A/B = 100/20

 دان یاه مللوط

1/5± 0/1 gr/cm3

 جامد وزنی دو جزء

%100

 جامد ح می دو جزء

%100

 شوشش تئوري

1مار مربم بر لیار با بلامت 1میلی مار

 زمان خشک شدن

سطلی 9ساعت  ،عمقی 24ساعت  ،نهایی 7روز

 بلامت فیلم خشک

حداقل 1میلی مار

 مکانیزم سلت شدن

واکنش شیمیایی بین اجزاء

 اسالکام کششی

213 N/mm2

 افزایش طول
 سلای

50درصد
55 Shore D

روش اعمال :
با توجه به اهمیت ن ات اخالاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت ملصول ،دو جزء  Aو  Bرا با هم مللوط کرده ،به مد  5دقیقه توسط همزن مناسب
بهم می زنیم تا یکنواخت شود شوشش آماده شده را روي سطح مورد ن،ر ریلاه و توسط کاردو شانه ایی به طور یکنواخت روي سطح شلش
می کنیم حاابهاي ریز ناشی از همزدن را با اسافاده از ابزار حااب گیر خارج می نماییم این عمل  3بار به فاصله زمانی  20دقیقه ان ام می گیرد.
زمان مصرف :
حداکثر زمان م از اعمال بعد از اخالاط اجزاء  5دقیقه می باشد.
وسایل و تجهیزات اجرا:
همزن دسای با قدر مناسب ،لی ه کاردو شانه ایی ،غلطک حااب گیر ،کفش با زیره میخ دار
زمان نگهداري:
یک ال تلت شرایط اسااندارد

