
محصول پرایمر اپوکسی محصولی دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی می باشد پس از اجرا که سطحی کامال شفاف مقاوم در برابر انواع

 اسیدها و به دست می آید وعموما جهت زیر سازي در تمامی کفپوش هاي بر پایه اپوکسی کاربرد دارد.

موارد استفاده

سازه هاي فلزي و مخازن صنعتی

به عنوان پرایمر اپوکسی جهت اجراي الیه میانی در روکش هاي

اپوکسی

پوشش سطوح فلزي قبل از مدفون شدن در خاك

آماده سازي سطح زیرکار جهت اجراي رنگ هاي اپوکسی 

پلی یورتان و ...

ویژگی هــا

قابلیت نفوذ بسیار باال 

چسبندگی بسیار مطلوب به انواع مصالح نظیر بتن، فلز، سنگ 

چوب و ...

مقاوم در برابر انواع عوامل خورنده 

ایجاد الیه هاي بسیار شفاف

زیرسازي مقاوم براي محیط هاي خورنده شیمیایی و قلیایی

اطالعات فنی

اطالعـات فنـی

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص   

زمان خشک شدن اولیه

(25 ºC)1/12    0/01 gr/cm+-
3

زمان خشک شدن  نهائی

درصد جامد حجمی

نسبت اختالط

حالل

 4ساعت

 7روز

%90

 A/B:   1/100

تینر اپوکسی

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی بـراي تایید مناسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.
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با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی بـراي تایید مناسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

این محصول به هیچ عنوان نباید با چشـم در تماس بوده و یا 

بلعیده شود. 

در صورت تماس با چشــــــــم و یا بلعیده شدن بالفاصله به 

پزشک مراجعه شود.

اسـتفاده از عینک، دســتکش و لباس کار مناســب در زمان 

اجرا ضروري می باشد. 

ضمناً در محل اجرا می بایســـت از تهویه مناسب (هواکش) 

استفاده شود و یا هوا جریان داشته باشد . 

ایجاد هر نوع جرقه، جوشکاري، استعمال دخانیات و روشـن 

نمودن آتش در نزدیکی محل اجرا ممنوع می باشد .

نکات ایمنی

شرایط نگهداري:

مدت نگهداري:

در بسته بندي موجودنوع بسته بندي: 

C

365Day

روش مصرف

با اختالط دو جـزء با یکــدیگر به مخلوط کــامالً ســیال دســـت 

خواهیم یافت، براي این منظور بهتر اســت از همزن ( دریل 

و پره ) اســتفاده گردد و تا رســـیدن به مخلــوطی همگــن و 

یک دست به همزدن ادامه دهیم . 

بعد از حصـول مخلــوط همگــن به وسیــله قلــم موي رنگ یا 

دستـــگاه Airless محصـــول آمـــاده را به منظور حصــــول 

چسبندگی مناسب بر روي سطح کامالً تمیز، خشـک و عاري از 

رطــوبت، گــرد و خــاك، چــربی و زنگ زدگی بالفاصــله اجرا 

نمایید.

مقدار مصرف

میزان دقیق مصرف این محصول بـا توجه به خلل و فـرج 

سطح زیر کــار در محدوده 150 الی 300 گرم بر هر متر 

مربع قرار دارد . 
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