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گالوانیزه سرد زینکا
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شرح کاال
ن سل جدیدی از گالوانیزه به نام گالوانیزه سرد ابداع شده که پو ش شی تک جزئی و تک الیه ا ست که نیاز
به گالوانیزه گرم در کارخانه را از بین برده استتتت .اع مال این پوشتتر روی ر فلزی میتواند مانند
گالوانیزه عمر طوالنی به آن بد د .مچنین امکان اعمال این پو شر روی سطوح گالوانیزه خورده شده
و احیای مجدد فلز مهیا شده است .از مزایای این محصول عبارتند از:
تک جزئی و تک الیه

اجرای آسان و کم زینه

قیمت مناسب نسبت به پوشر چندالیه

ضد خوردگی سه برابری

دوام باال در برار UV

افزایر عمر محصول

موارد مصرف:
در کل روی ر سطح فلزی که بخوا یم از آن در برابر خوردگی محافظت کنیم ،می توان گالوانیزه سرد
را اجرا کرد .از مهم ترین کاربرد ای این پوشر عبارتند از:
زیرآیند فوالدی تجهیزات صنعتی

تاسیسات و سکو ای نفتی دریایی

دکل ا و پست ای انتقال برق
پمپ ای کف کر انتقال آب

فلزات معلق در آب

تاسیسات و مخازن نفت و گاز

پوشر خارجی لوله ای انتقال

اسکلت فلزی ابنیه

مخازن آب

نوع رنگ :آکریلیک پایه آب

فام :طوسی

حالل :تینر

تست سالت اسپری 6000 :ساعت

مقاومت  1000 :UVساعت

پوشر تئوری 8 :متر مربع

پوشر عملی 7 :متر مربع

خشک شدن سطحی 1 :ساعت

خشک شدن عمقی 24 :ساعت

دمای اعمال 50-5 :درجه

حداکثر رطوبت 80 :درصد

دوره انبارداری 1 :سال

استاندارد و روش آمادهسازی سطح:

تمیز و عاری از چربی و آالینده
جدا کردن رنک ای سست روی سطح

ترجیحاً اعمال در دو الیه

جدا کردن تاول ا و بلیستر ا توسط فرچه سیمی یا کاردک
ترجیحاً اعمال در دو الیه

ISO 12944-4 6.1.4

ISO 12944-4 6.1.4

آماده سازی رنگ و نحوه اجرا:
ماده را با  20درصد حجمی آب بخوبی مخلوط کنید.
به صورت دو الیه  50تا  70میکرونی روی سطح اجرا کرده به ان زمان خشک شدن مید یم ( 20تا  40دقیقه).
پیشنهاد میشود الیه اول جهت نفوذ به داخل الیه ای زنگ رقیقتر باشد و سپس الیه دوم اجرا شود.
زمان خشک شدن نهایی الیه ای زیرین حداکثر  1ساعت میباشد.

موارد ایمنی و نگهداری:
بدلیل ساختار شیمیایی و فرموال سیون و ح ضور آب در ساختار مح صول ،در شرایط ا ستاندارد انبارداری ( 2٣درجه ،دور از نور م ستقیم خور شید)
نگهداری شود .حتما از بسته بودن درست ظروف اطمینان حاصل شود.
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PRODUCTION: COLD GALVANIZED ZINC

سطح زنگ زده

سطح فلزات
تمیز و عاری از چربی و آالینده

Nano Tech Fam Specialized laboratories
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